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Abstract 

There are issues around complex products in multiple large companies such as Volvo Cars, Ericsson 
and ABB. This report focuses on Volvo Cars in an agile context with issues concerning dependencies 
and coordination. The subject which is investigated closer to solve this problem is system anatomies. 
System anatomies is a project management tool consisting of capabilities (boxes), formulated from a 
user perspective with dependencies (arrows) connecting them. 

This report is an abductive ethnographic study around the adoption of system anatomies in a 
department at Volvo Cars which is in the front of the agile transformation and develop digital tools 
other departments in the organisation uses in their development. The adoption of the system 
anatomy was firstly made through thoroughly done identification of preconditions favouring or 
disfavouring the system anatomy. Secondly an observation of a creation of a system anatomy was 
carried out which led to an actual system anatomy. In conclusion four interviews were held to examine 
the possibility continuously make the system anatomy bring value.  The purpose of the study is to 
investigate how different adoption of system anatomies can be modelled to be useful in a large 
organisation which is pursuing a transformation in going agile.  

The study results in that the creation of a system anatomy does not only give value in the form of the 
actual illustration of the system anatomy but also through the discussions which are held during the 
creation process. An important insight was that the created system anatomy is a static snapshot of 
the reality of the moment it is created and therefore must be maintained and updated to continue to 
contribute with maximum value. 

The interviews around the system anatomy have treated a number of context-objects, such as use 
case and architecture, which are other tools that are used in the coordination. Each context-object 
has been combined to the system anatomy to united views which shows the creating relation between 
these in order to identify misconceptions and contradictive dependencies is possible. 

With future research in the area, it is interesting with studies of system anatomies in similar 
environments since this study only is a study of explorative character. Other ways of future research 
include deeper investigation of the different sub-steps in the creation process of the system anatomy 
as well as a study of more context-objects.  
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System anatomy, anatomy, project management tool, complex project, coordination, agile 
transformation, large organisation 

 

  



 

 

Sammanfattning  

På flera stora företag så som Volvo Cars, Ericsson och ABB upplevs problematik kring komplexa 
problem. Denna rapport behandlar Volvo Cars utifrån en agil kontext med problematik kring 
beroenden och koordination där ämnet som undersöks närmare för att lösa problematiken är 
systemanatomier. Systemanatomier är en typ av projektledningsverktyg som är en graf bestående av 
förmågor (noder), formulerade ur ett användarperspektiv med beroenden (bågar) sinsemellan.  

Följande rapport är en abduktiv etnografisk studie kring införandet av systemanatomier på en 
avdelning på Volvo Cars som har kommit långt i den agila transformationen och utvecklar verktyg som 
andra delar av organisation sedan ska använda i utvecklingen av nya produkter. Införandet följs först 
genom att ingående beskriva de förutsättningar som finns för en systemanatomi på Volvo Cars. 
Följande observeras ett framtagande av en faktisk systemanatomi och avslutningsvis hur denna 
systemanatomi kan fortsätta tillföra värde genom att skapa relationer mellan anatomin och 
kontextuella objekt. Syftet är att undersöka hur olika tillämpningar av systemanatomier kan utformas 
för att bli användbara i en stor organisation som genomför en transformation mot att bli agila. 

Studien resulterar främst i att framtagning av en systemanatomi inte bara ger värde i form av den 
faktiskt framtagna systemanatomin utan även av de diskussioner som förs vid framtagandet. Insikten 
att den framtagna systemanatomin är en statisk ögonblicksbild och därför måste underhållas och 
uppdateras för att kunna bidra med maximalt värde framåt har varit betydande. 

Intervjuer kring systemanatomin behandlade ett antal kontext-objekt, exempelvis use case och 
arkitektur, som är andra verktyg som används för koordination. Ur studien framkommer att anatomin 
kan kombineras med kontext-objekt för att skapa gemensamma vyer och det visade sig möjligt att 
identifiera relationer mellan dessa. Dessa relationer kan hjälpa att koordinera utvecklingen på Volvo 
Cars främst genom att tidigare i utvecklingsprocessen identifiera motsägande beroenden och 
missförstånd i lärandefasen av utvecklingen av nya produkter. 

Vid ett fortsatt arbete på området är det inte minst intressant med undersökningar av 
systemanatomier i liknande miljöer då denna undersökning enbart är av en explorativ karaktär. Andra 
spår för framtida arbete inkluderar att gå djupare in i delstegen för framtagning av systemanatomin 
liksom att undersöka fler kontext-objekt.  

Nyckelord 

Systemanatomi, anatomi, projektledningsverktyg, komplexa projekt, koordination, agil 
transformation, stor organisation 
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1 Introduktion 
Kapitlet avser ge ett insteg från den agila trend som kan uppfattas i samhället idag till 
projektledningsverktyg på Volvo Cars. Agila metoder har spritt sig från 
mjukvaruutvecklingsorganisationer till stora industriföretag. Snabbare förändringar på marknader 
kräver mer decentraliserade organisationer vilket kan åstadkommas med hjälp av en agil förändring. 
Lyckad utveckling av komplexa produkter i en agil miljö bygger på gemensam förståelse och 
koordination, något som de traditionella projektledningsverktygen inte längre kan bidra med och det 
finns ett tydligt behov av något nytt. Volvo Cars befinner sig i en agil transformation med intresset att 
hitta just ett sådant verktyg. I detta kapitel presenteras även syftet med rapporten, dess omfattning 
och disposition. 

1.1 Agil trend 
1986 släppte Takeuchi och Nonaka “The new product development game” (1986), där de identifierade 
att trenden av snabbare förändring i omvärlden ställde högre krav på företags produktutveckling att 
effektivt kunna anpassa sitt fokus efter marknaden. Detta var inledningen på den agila tidseran och 
1995 på OOPSLA Conference höll Sutherland och Schwaber (1995) en presentation som lade grunden 
för ramverket Scrum, ett av de mest populära ramverk som används för att organisera upp framförallt 
mjukvaruutvecklingsprojekt. Mjukvaruutveckling var bland de första områdena att anamma metoder 
från det agila manifestet (Beck, et al., 2001). Efter frammarschen inom området har det agila även 
hittat fäste i industriella organisationer. Med tillämpningar och anpassningar av de system som 
möjliggör den agila verksamheten ser även industrin fördelarna att genomföra förändringen till en 
mer agil organisation. Idag växer agila organisationer fram i en större utsträckning både inom små och 
stora bolag, där befogenheter flyttas längre ut mot noderna där den bästa informationen för besluten 
ligger närmast. Detta möjliggör i större utsträckning platta organisationer där komplexa och 
avancerade uppgifter kan lösas utan en hierarki som ansvarar för helhetsskapandet. Genom att 
ständigt jobba med korta återkopplingscykler och ständiga förbättringar effektiviseras 
organisationens förmåga att förhålla sig till sin omvärld och snabbare anpassa sig till förändringar, 
vilket är nödvändigt i en dynamisk värld där förändringstakten ökar snabbt. 

Idag finns inte agila organisationer enbart inom mjukvaruutveckling utan även inom andra områden 
såsom HR, finans och produktutveckling. I Embracing Agile (Rigby, et al., 2016) beskriver författarna, 
som varit med sedan de agila teoriernas början, hur begreppet har spridit sig snabbare än kunskapen. 
De upplever en tendens att ledare inom alla branscher börjar implementera en agil organisation, i 
många fall innan de har kunskapen kring vad det innebär.  

Dessutom har även stora organisationer börjat anamma det agila tankesättet och börjat 
implementera ramverken i stor skala, med i vissa fall flera hundratals team. I och med framväxten av 
dessa stora agila organisationer har ramverk för även dessa rullats ut. Exempel på bolag som försökt 
att bli agila genom att transformera sitt arbetssätt är; Microsoft, SAP, Bosch, SAAB och Ericsson. Att 
skala upp de agila organisationerna från en handfull team till hundratals ställer krav på 
förändringsprocess och organisationsstruktur. Ett fåtal lyckade likväl misslyckade genomföranden 
finns dokumenterade och därigenom har vissa slutsatser kunnat dras kring mer fördelaktiga 
tillvägagångsätt än andra som bland annat läggs fram i Rigby et al (2018). Såsom vikten av att tidigt i 
förändringen införa en genomgående och tydlig taxonomi och att ha en sekventiell plan för hur 
förändringen ska genomföras.  

Den agila organisationen grundar sig i stora drag på att låta befogenheter vandra närmare det 
operativa arbetet och låta beslutsfattandet ske nära dess påverkan. På så sätt kan beslut fattas 
snabbare och med en större inblick i vad resultatet kommer att bli, vilket vid en första anblick kan 
verka positivt. Utmaningen är dock att inte förlora helhetsperspektivet i organisationen som medför 
risken att enheter (anställda, team eller team av team, osv) drar åt olika håll. Genom transparens och 
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tillgänglighet till information förväntas enheterna skapa sin egen helhetsuppfattning att basera sin 
beslutsfattning på.  

Marknader kommer att öka sin förändringshastighet i framtiden och därmed kommer högre krav på 
att kunna anpassa sig snabbt och effektivt att beröra de flesta branscher. Fler och fler stora som små 
bolag kommer att ta till sig den agila trend som driver genom samhället idag.  

När besluten kommer nära det faktiska genomförandet finns det en risk att helhetsperspektivet för 
beslut försvinner. Detta är en problematik som måste hanteras då det ställs högre krav på 
helhetsperspektiv från personer som sitter längre ut mot noderna som måste hanteras på något sätt.  

1.2 Motivering 
I en förändring till en agil miljö, från en traditionell vattenfallsmiljö, så skapas nya team som ska 
prioritera mellan sina arbetsuppgifter. Arbetet som genomförs blir också mer iterativt där det inte är 
en stor slutleverans utan istället många delleveranser med supportande funktioner som måste vara 
klara vid olika tidpunkter. I detta arbete krävs en samstämmighet kring prioriteringar och en 
synkronisering av beroenden. Sekitoleko et. Al (2014) skriver om dessa beroenden och dess frekventa 
förekommande när man skalar upp det agila arbetssättet med utmaningar i planering, prioritering, 
kunskapsdelning, kvalitet och integration.    

Komplexiteten ökar inte bara med storleken på organisationen utan även i och med komplexiteten av 
produkten. En komplex produkt, så som en bil, består av både många delar liksom av mycket tid till 
forskning och utveckling för att designa, utveckla, tillverka och underhålla. Varje del i produkten ska 
integreras och många av dessa delar kan först bli klara och integreras när även en annan del är klar. 
Det är därför viktigt att börja med de grundläggande och supportande funktionerna för att 
funktionaliteten som önskas på den värdeskapande nivån är möjliga att uppfylla (Taxén, 2011).  

För att kunna göra liknande prioriteringar är det viktigt att ha en gemensam bild för att sitta på 
liknande beslutsunderlag. I en organisation som innefattar många anställda så blir det en större 
utmaning än i ett litet företag då det inte finns en möjlighet för alla att prata med alla för 
synkronisering. För att kunna prioritera är det därför viktigt att både ha koll på roten, alltså det man 
vill uppnå, liksom den grundläggande funktionalitet som krävs för att kunna nå upp till den nivån 
(Taxén, 2011). Ett sätt uppnå detta är med hjälp av projektverktyg för illustrering. 

Det finns ett antal traditionella projektverktyg för illustrering så som Gantt och Work Breakdown 
Structure (WBS).  Gantt visar projektaktiviteter över tid, medan WBS visar vilka delar som en produkt 
består av. Det WBS inte visar (och inte heller Gantt) är de viktiga beroendena mellan delarna, detta är 
enbart hanterat implicit (Lilliesköld & Taxén, 2004). En annan typ av diagram som visar beroende är 
PERT-diagram (Program Evaluation and Review Technique). Det är ett nätverksdiagram som visar 
beroenden och tid relativt (till skillnad från ett Gantt-diagram) (Ekstedt, et al., 2003). Dessa modeller 
är dock inte tillräckligt flexibla i ett agilt arbetssätt. På bland annat Ericsson som har gått över till ett 
agilt arbetssätt, så används anatomier för att koordinera projekt, på ABB används en liknande modell 
för att illustrera beroenden som kallas ”dependency diagram”. Det finns på Volvo Cars en liknande 
problematik som på dessa företag kring hanteringen av beroenden, prioriteringar liksom 
uppfattningen att man inte alltid jobbar på rätt ställe. Anatomier har därför dykt upp som ett möjligt 
sätt att hantera detta, inte minst för att en del av personalen tidigare har jobbat på Ericsson. 

I utveckling måste den mer grundläggande funktionaliteten färdigställas före det att den högre 
funktionaliteten kan färdigställas. I en stor organisation kräver detta arbete mycket planering för att 
se till att allt ska bli redo i tid. Skiftet till agil utveckling, när planeringen inte sker detaljerat på lika lång 
sikt, så blir det extra viktigt att ha koll på vad det är som är den mer grundläggande funktionaliteten 
som måste vara klar före den högre funktionaliteten för att inte omprioritera på ett område men missa 
ett annat. I detta sammanhang, där Volvo Cars befinner sig, blir systemanatomier ett intressant 
område att undersöka för att förbättra beslutsunderlaget vid omprioriteringar.  
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1.3  Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka hur olika tillämpningar av systemanatomier kan utformas för 
att bli användbara i en stor organisation som genomför en transformation mot att bli agila. Rapporten 
kommer att behandla frågeställningarna: 

 Vilka faktorer i utformningen av en systemanatomi är mest väsentliga? 
 Inom vilka användningsområden kan en systemanatomi främst appliceras? 

1.4 Omfattning av undersökningen 
Undersökningen kommer att genomföras på Volvo Cars R&D inom en solution och på en ART. Den här 
delen av organisation tillhandahåller verktyg som andra delar av organisationen är i behov av för deras 
utveckling, de är därför relativt långt ned i en mer grundläggande funktionalitet för en systemanatomi 
över hela Volvo Cars. Denna del av organisationen är även den avdelning som har kommit längst i den 
agila transformationen som Volvo Cars genomför och blir således intressanta att undersöka då det är 
det arbetssätt som kommer användas framåt på Volvo Cars. 

Omfattningen av undersökningen och de slutsatser som presenteras i slutet av rapporten gäller för 
den undersökta ARTet. Det är troligt att liknande resultat uppnås vid undersökning på andra ARTs på 
Volvo Cars liksom i andra företag. Detta ligger dock utanför denna undersökning och kan inte bekräftas 
förens en liknande undersökning är gjord där. 

1.5 Disposition 
Rubrik Beskrivning av innehåll 
Litteratur-
genomgång 

Rapporten börjar med en beskrivning av insamlingen av litteratur kring 
systemanatomier för att sedan förklara agilt, systemanatomier liksom traditionella 
projektilllustrationer genom en litteraturgenomgång på området. I det agila 
beskrivs grunden till agil utveckling utifrån det agila manifestet och den 
bakomliggande metodiken Scrum före det att agila ramverk för att skala upp det 
agila arbetssättet i större organisationer presenteras. Fokus inom agila ramverk 
ligger på SAFe då det är det som Volvo Cars utgår från i sin agila transformation. 
Systemanatomier förklaras med dess bakgrund och tillämpningar liksom jämförs 
med de mer traditionella projektilllustrationerna så som PERT-diagram, WBS och 
Gantt. Litteraturinsamlingen avslutas med analysmodellen som rapporten bygger 
på. 

Metod Tillvägagångsättet för den abduktiva undersökningen beskrivs i metoden där även 
förhållningssätten för att upprätthålla kvaliteten och etiken presenteras. Processen 
för den etnografiska undersökningen med införandet av anatomier och 
utformningen av de kvalitativa intervjuerna beskrivs också djupare. 

Empiri Empirin är uppdelad i inkrement där sammanhanget först beskrivs för att sedan 
övergå till införandet av systemanatomier för att avslutningsvis presentera de 
empiriska upptäckterna kring systemanatomier på Volvo Cars efter införandet. 

Analys Analysen grundar sig i samma faser som empirin för att avsluta varje fas med den 
uppgiftspreciserande frågan som presenteras i sammanfattningen av 
litteraturgenomgången. Gemensamt ger dessa uppgiftspreciserande frågor sedan 
ett antal viktiga punkter som sedan hjälper till att i slutsatsen besvara 
frågeställningarna presenterade i syftet. 

Slutsats Slutsatser kring validering och användningsområden för en systemanatomi. 

Diskussion Efter slutsatsen kommer en diskussion kring de viktiga punkterna och även 
rekommendationer för inriktningar på framtida forskning inom området. 

Tabell 2 – Disposition  
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Begreppet systemanatomi används i rapporten för anatomins grundläggande form, att visualisera 
systemet, medan begreppet anatomi används i en bredare bemärkelse för att inkludera olika typer 
och vyer.  
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2 Litteraturgenomgång 
För att ge en bild av den litterära bas som arbetet vilar på inleds kapitlet med en metodbeskrivning 
kring hur litteraturen har samlats in. Följande beskrivs övergripande arbetets perspektiv på agila 
metoder och några  tillhörande ramverk. Den huvudsakliga delen av kapitlet består av en djupdykning 
i begreppet systemanatomi, dess historia, former och tillämpningar. Begreppet är smalt beskrivet i 
litteraturen och har en stark koppling till Lars Taxén som varit en av de drivande krafterna vid 
utvecklingen av anatomi-verktyget. Detta gör den litterära basen sårbar vilket således sätts i 
perspektiv genom att addera en mer generell beskrivning av Checkland & Scholes (1990) kring 
illustrering vid systemutveckling och Stars (2010) beskrivning av boundary objects, liksom jämförelse 
med traditionella projektledningsverktyg. Avslutningsvis presenteras kritik för och emot 
litteraturinsamlingen samt en illustration som sammanfattar de faser som arbetet genomgått och som 
ligger till grund för den fortsatta rapportens struktur: Förutsättningar, framtagandefas och kontextfas. 

2.1 Litteraturinsamling 
Med ambitionen att ge inblick i vad en tillämpad anatomi med visualisering av status kan innebära i 
en stor agil organisation är en god inblick i litteraturen på området nödvändig. Eftersom 
systemanatomin ligger centralt i rapporten är det i detta område som litteraturöversikten har sin 
utgångspunkt. En uttömmande genomgång av litteratur genomförs i enlighet med metodik från teorin 
om systematiskt litteraturöversiktsarbete (Stapić, et al., 2016). Metodiken har sitt ursprung inom den 
medicinska forskningen men har sedan 2008 börjat tillämpas inom mjukvaruutveckling. Ett mer 
likartat litteraturöversiktsarbete som övergriper forskningsområdet bidrar på avhandlingsnivå till 
högre kvalitet av litteraturöversikterna och minskar riskerna för partiskhet (Stapić, et al., 2016). 

Med ambitionen att följa den utstakade vägen av Stapić, Z. et al. (2016) för att ta vara på dess fördelar, 
såsom större pålitlighet och minskad partiskhet, behöver dess nackdelar, främst tidsmässigt krävande, 
även tas i beaktning. Med utgångspunkten att kvaliteten på metodens resultat inte är binärt utan 
betraktas som en skala som uppfylls i högre grad desto mer av metoden som används väljs några steg 
ut. Beroende på ett smalt definierat sökområde har relativt få sökträffar fåtts i relation till metoden.  
Stegen i metoden framgår i Figur 1 nedan: 

 
Figur 1 – Process för litteraturinsamling 

Vidare i omgivningen kring systemanatomin behandlas ämnena agilt (med fokus på nutida trender), 
agila ramverk och agila transformationer med utgångspunkt i stickprov utifrån snöbollsmetoden. Först 
skapas en förståelse av konceptet kring systemanatomin (baserat på artiklar från steg 3 i Figur 1 ovan) 
för att sedan med hjälp av en bakvänd snöbollsmetodik (steg 4 i Figur 1 ovan) härleda den 
bakomliggande kontexten från var systemanatomin kommer. 
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I enlighet med steg 1 i metodiken använder studien 5 databaser (JSTOR Journals, SwePub, BASE, 
OpenAIRE, Scopus) med målet att sortera den litteratur som finns på området systemanatomi. 

Inkludering respektive exkludering av litteratur genomförs med hjälp av sökkriterier, uppdelade i; 
ämnestermer, materialtyper, språk och urval i publiceringsår.  

De utvalda ämnestermerna i sökningen inkluderar all litteratur som har alla och saknar ingen av de 
ämnestermer, nyckelord eller berörda område, som återfinns i urvalet: System, Anatomi, Project 
management. Litteratur som innehar några, men inte alla, av dessa exkluderas. Den söksträng som 
används är: “System” AND “Anatomy” AND “Project management”. Ämnestermerna beskriver tydligt 
det område som ska studeras och sorterar bort eventuell litteratur som kan associeras med något 
enskilt av eller kombination av dessa termer. Exempelvis resulterar en sökning med söksträngen: 
“system” AND “anatomy” i 333,942 stycken sökresultat varav 270,739 stycken inom ämnesområdet 
“biology” vilket är en för stor mängd att behandla samt innehåller för studien en stor mängd irrelevant 
litteratur. 

Materialtyperna inkluderar Akademiska tidskrifter, Konferensmaterial, Tidningar och Böcker. Språk 
som inkluderas är engelska och svenska. Samt inkluderar material publicerat mellan 1978 – 2013. 

Sökningen resulterar i 33 sökträffar som efter utsortering av dupliceringar innebär 22 unika 
publikationer (steg 1 i Figur 1 ovan).  

Utsortering med hjälp av titel, enligt steg 2, skedde genom att utifrån titeln avgöra om publikationen 
var intressant för undersökningen eller inte. Publikationer som ansågs ligga för långt bort för att 
studera vidare berörde ofta ämnen som animalisk anatomi och hälsorelaterade publikationer vilket är 
förståeligt då anatomi är ett vedertaget begrepp inom området för biologisk vetenskap. En 
fritextsökning på begreppet “anatomy” på en av databaserna, J-STOR, med avgränsning till området 
“biological sciences” gav 98 762 träffar.  Efter detta steg återstod 19 sökträffar. 

Under utsortering med hjälp av abstract, steg 3, granskas ett abstract för att avgöra om artikeln bör 
undersökas vidare och få bidra till att bredda litteraturbasen vilken rapporten lutar sig mot vad gäller 
systemanatomier. I vissa fall går abstract inte att få fram även om titlarna dyker upp i sökning via 
Linköpings Universitets tillgång till databaser. I de fallen har ytterligare en sökning i Google Scholar 
gjorts och om abstract inte hittas där heller har dessa exkluderats för att de har varit för svåråtkomliga 
för att få bidra till kunskapsbasen. 9 sökträffar återstod efter detta steg. 

Sökträffarna blir basen i litteraturinsamlingen och utifrån materialet genomförs stickprov av 
referenser som dyker upp i delar av litteraturen som ger förhoppning om att ha koppling till de 
områden som skapar kontext till systemanatomin, såsom agila trender, agila ramverk och agila 
transformationer, steg 4. Under inläsningen av litteraturen identifieras 5 ytterligare källor till 
intressant kunskap. Dessa visar sig i första hand ge kontext till systemanatomier genom djupare 
förståelse av olika tillämpningar av dessa samt exempel på alternativ till anatomier men inte någon 
fördjupning av agila trender, ramverk eller transformationer.  

Efter steg 4 har en tillräckligt teoretisk bas skapats och litteraturinsamlingen avslutades. Dock ska 
nämnas att det finns mer information att ta del av och enbart för att vi bedömer den litterära basen 
som tillräcklig är det inte entydigt med att vi uttömt all information som finns på området om 
systemanatomier och dess kontext i agil trend, ramverk eller transformationer. 

2.2 Agilt 
Agil utveckling har sitt ursprung från mjukvaruutvecklingen där det agila manifestet skrevs 2001. 
Manifestet utgörs av följande principer (Beck, et al., 2001): 
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 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av 
värdefull programvara. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring 
till kundens konkurrensfördel. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, 
ju oftare desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet. 
 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita 

på att de får jobbet gjort. 
 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 
 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla 

jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 
 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 
 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 
 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 
 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt 

beteende därefter. 

Principerna bygger alltså på att team ska bli mer responsiva till förändringar med kontinuerliga 
leveranser. 

2.2.1 Scrum 
Scrum är en av de mest använda agila metoderna som bygger på att team ska organisera sig 
kross-funktionellt för att inkludera alla kompetenser som behövs för att utföra ett arbete (Schwaber 
& Sutherland, 2017). Det inkluderar även att arbeta i kortare iterationer (sprintar) med kontinuerliga 
leveranser där arbetet plockas från en prioriterad backlog. 

2.2.2 Agila ramverk 
För att implementera och skala upp ett agilt arbetssätt i en stor organisation så finns det olika ramverk 
som man kan utgå från. De mest populära, ordnade utifrån den procentuella adopteringsgraden bland 
företag enligt VersionOne (2018) är, Scaled Agile Framework (SAFe, 29 %), Scrum of Scrums (SoS, 19 %), 
internt egenutvecklad metod (10 %), Disciplined agile Delivery (DaD 5 %), Large Scale Scrum (LeSS, 
5 %). Alla de nämnda metoderna bygger på Scrum som den underliggande teknologin (Ebert & 
Paasivaara, 2017). De har lite olika komplexitet med SoS som den lägsta, SAFe med högsta och LeSS 
och DaD i mitten. Komplexiteten överensstämmer även med kostnaden för implementation av 
ramverket. De agila ramverken är till för att kunna skala en agil organisation från en småskalig agil 
miljö till en större och mer komplex miljö. SAFe som har en högre komplexitet bland ramverken passar 
en större organisation som redan har en relativt komplex struktur från grunden (Leffingwell, 2019). 
Övergången till att jobba agilt blir då enklare då det finns rutiner i ramverket för hur en transformation 
genomförs. Alla organisationer ser dock inte likadana ut, särskilt inte då de är komplexa. De komplexa 
organisationerna har olika behov och då ett ramverk bara är just ett ramverk så kan anpassningar 
behöva göras (Ebert & Paasivaara, 2017). Det studerade företaget har utifrån SAFe gjort ett eget 
framework (se avsnitt 4.1.1 Volvo Cars arbetssätt), för sina processer. Det grundar sig i SAFe med en 
del egna avskalningar, benämningar och tolkningar. 
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Figur 2 – SAFe ramverket 

Figur 2 beskriver de olika nivåerna som finns i den fulla konfigurationen av SAFe (Leffingwell, 2019).  
Genom att sätta ihop små team som sedan kombineras till team av team (program), till team av team 
av team (large solution) till ytterligare en nivå för den mest övergripande team-nivån (portfolio). 
Arbetet sker i sprintar som samlas i programinkrement. Programinkrementen ska vara 8-12 veckor 
långa och synkronisering under dessa bygger framförallt på Scrum.  

2.2.3 Sammanfattning agilt 
Ett ramverk är just bara ett ramverk och det är inte tillräckligt med bara en processbeskrivning för att 
ett arbetssätt ska sätta sig. Olika organisationer har olika krav och därmed behövs det även 
modifieringar utifrån ett färdigt recept. Eftersom det agila bygger på responsivitet och kontinuerlig 
förändring så stannar en agil transformation aldrig av. 

2.3 Traditionella projektledningsverktyg 
En projektbeskrivning består i stort av planer, resurser och organisation och de objektiv som projektet 
ämnar uppnå. Projektledning handlar om att bidra till att nå de objektiv som satts inom finansiella och 
tidsmässiga gränser. Ett sätt att hantera dessa är genom visualisering av information och beroenden. 
Några exempel på illustrationer är Gantt-schema, PERT (Program Evaluation and Review Technique), 
och WBS (Work Breakdown Structure).  

2.3.1 Nätverksdiagram (PERT) 
Ett nätverksdiagram representerar aktiviteter i ett projekt som noder och dess beroenden av varandra 
som pilar mellan dessa. Varje aktivitet har en resurskostnad, ofta i form av tid, och starttid och sluttid 
(Kerzner, 2013). Utifrån beroendena går det att se start och sluttider relativt alla aktiviteter och det 
går således att se en start och sluttid för hela projektet. Ett exempel är PERT som illustreras i Figur 3 – 
PERT-diagram.  I ett PERT-diagram har varje aktivitet ett spann av start och sluttid vilket gör det möjligt 
att se hur olika aktiviteter påverkar flödet av aktiviteter genom hela projektet.  
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Figur 3 – PERT-diagram 

Hämtad [2019-05-08] från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pert_example_network_diagram_visio.gif. Tillåtet 
enligt licensdefinitionen: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

Fördelarna med PERT ligger i dess omfattande planering (Kerzner, 2013). Framtagandet av modellen 
påvisar genom identifikation av beroenden var i projektet som den största mödan bör läggas för att 
hålla projektet på rätt köl. Modellen hjälper även till att bedöma med vilken sannolikhet som projektet 
kommer att möta deadline. Men PERT kommer inte utan nackdelar. Komplexiteten som kommer av 
den mängd data som läggs in i modellen gör att den blir dyr att ta fram och underhålla (Kerzner, 2013).  

2.3.2 Work Breakdown Structure (WBS) 
En WBS är en produktorienterad illustration som i form av en trädstruktur som bryter ned ett helt 
projekt från dess totala program till en nivå av arbetsuppgifter (Kerzner, 2013).  Syftet är att återge en 
uttömmande helhetsbild av projektet och modellen tas ofta fram i början av ett projekt. Norman, et 
al. (2008) och Tonnquist (2018) beskriver att ett viktigt element i en WBS är att projektet är hierarkiskt 
nedbrutet på så sätt att varje nedbruten nivå innehåller 100 % av sin förälder, varken mer eller mindre, 
och att varje förälder har åtminstone två barn. WBS finns i många format men den vanligaste är en 
struktur med sex nivåer (Norman, et al., 2008). De tre översta kallas för ledningsnivåer och bestå av 
det totala programmet, projektet och uppgifter. De tre lägre nivåerna kallas för de tekniska nivåerna 
och består av deluppgifter, arbetspaket och arbetsuppgifter. Tonnquist (2018) kallar den översta nivån 
för huvudpaket och den lägsta för arbetspaket. Ett exempel på WBS visas i Figur 4 nedan: 
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Figur 4 – Work Breakdown Structure 

Hämtad [2019-05-08] från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wbs.png. Tillåtet enligt licensdefinitionen: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

2.3.3 Gantt schema 
Gantt schemat är ett av de äldsta verktygen för att styra projekt och är fortfarande ett av de som 
fortfarande används i stor bredd. Modellen utvecklades i början av 1900-talet av några av de mest 
tongivande forskarna inom området för systematiska metoder vid organisation; Fredrik Taylor och 
Henry Laurence Gantt (Tonnquist, 2018). Modellen har formen av ett liggande stapeldiagram där 
aktiviteter är utskrivna mot tid eller andra resurser (Kerzner, 2013). Den bygger på att ordna aktiviteter 
i en fallande ordning samt markera ut beroenden mellan dessa, som visas i Figur 5. Fördelarna med 
ett Gantt-schema är dess enkelhet som gör det lätt att förstå och enkelt att uppdatera.  

 
Figur 5 – Gantt-schema 

Hämtad [2019-05-08] från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gantt_chart_example.png. Tillåtet enligt 
licensdefninitionen: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
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2.4 Systemanatomier 
Det grundläggande syftet med en systemanatomi är att skapa och kommunicera en gemensamt 
överenskommen bild av verkligheten i en komplex och storskalig systemutveckling (Taxén, 2011). På 
ett liknande sätt som Checkland & Scholes (1990) talar om att använda bilder som ett sätt att 
kommunicera. Taxén (2011) beskriver att det handlar om att bidra till en gemensam uppfattning av 
aktiviteter och beroenden för att konvergera beslutsfattandet inom ett projekts noder och nivåer. På 
samma sätt som en WBS är tanken med en systemanatomi att skapa en helhetsbild genom 
nedbrytning (Kerzner, 2013). Dock med den väsentliga skillnaden att med systemanatomin sker 
nedbrytningen i samband med att arbetet fortlöper och den gemensamma förståelsen ökar medan i 
WBS sker nedbrytningen i planeringsfasen av projektet.  

Att skapa en gemensam uppfattning är nödvändigt för att koordinera komplex utveckling (Taxén, 
2011). Där beskrivs systemanatomin av Taxén (2011) som tillräckligt enkel för att kunna kommuniceras 
ut samtidigt som den är tillräckligt kraftfull för att visa de viktigaste aspekterna. Vidare beskrivs att 
genom en systemanatomi som bas för en produkt, projekt eller i ett agilt leveransflöde är det möjligt 
att minimera riskerna att bli försenad eller misslyckas med utvecklingen.  

Den avgörande faktorn för ett lyckat projekt är sällan att genomföra ett tillräckligt gediget 
planeringsarbete utan istället att alla intressenter i projektet har en tillräckligt gemensam bild av hur 
projektet ser ut (Taxén, 2006). Vilket är något som motsäger den traditionella synen på projektledning 
som bland annat Kerzner (2013) utgår ifrån i sin beskrivning av projektverktyg, som WBS och Gantt, 
som istället baseras i gedigen planering och förutsägande av risker och möjligheter och inte fokuserar 
på den gemensamma bilden som den viktigaste faktorn.  I detta sammanhang kan en systemanatomi 
i integrationsdrivna arbetssätt agera en grundpelare genom sin enkla visualisering över det mest 
kritiska funktionella beroendena. Ofta används program som Microsoft Excel eller Microsoft 
PowerPoint för att rita upp anatomin. En sådan visualisering som Taxén (2006) beskriver som en 
grundpelare att prata kring, har likheter med det som Star (2010) kallar ett boundary object. Alltså ett 
objekt som intressenter agerar med och mot, som grundar sig i gemensamma strukturer, men som 
samtidigt är flexibla i sin tolkning. Ett exempel på ett sådant boundary object som Star (2010) ger, är 
en karta som olika intressenter kan tolka olika. En intressent kan tolka kartan som ett 
navigeringsverktyg medan en annan intressent kan se kartan som något som pekar ut olika geologiska 
zoner för olika typer av djur. En tredje intressent kan i sin tur tolka kartan utifrån ytterligare perspektiv. 
Star (2010) menar att kartan i detta fall har en tolkningsflexibilitet som är utifrån intressentens 
perspektiv, men där kartan i sig blir ett boundary object där deras perspektiv möts. 

2.4.1 Bakgrund systemanatomier 
Begreppet systemanatomi myntades på Ericsson under 1990-talet som en förbättringsåtgärd i den 
organisatoriska förändringen från att driva vattenfallsbaserade projekt till mer inkrementellt 
framväxande projekt (Taxén, 2011). Det dyker även upp andra sammanhang som vid en utvärdering 
av risken att kärnvapen tillverkas givet vilka tillgängliga resurser som finns. Genom en anatomi över 
vilka förmågor ett kärnvapen består av från grundläggande resursbehov till förmågan att utföra sin, 
om något hemska och oetiska, uppgift kan, i detta fall US Navy, göra en riskbedömning av aktörers 
möjlighet att tillverka ett kärnvapen inom en viss tid utifrån vilka resurser de har tillgång till. 
Framförallt kan olika enheter inom US Navy göra en riskbedömning som utgår från samma mall och 
där betraktaren av riskbedömningen har en god förståelse av vad riskbedömningen omfattar (Harney, 
et al., 2006). 

På Ericsson insåg man att det klassiska sättet att driva projekt inte längre höll. Komplexa projekt, enligt 
Cynefin-modellen av Kurtz och Snowden (2003), med nya teknologier, krävande kunder och 
utmanande krav styrde in dem på ny och orörd mark (Taxén & Olow, 2013). De identifierade att det 
viktigaste för att lyckas med projekt i denna miljö var att hantera beroenden. Resultatet av denna 
insikt var att illustrera beroenden mellan förmågor och på så sätt var embryot till Systemanatomin 
fött.  
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2.4.1.1 Illustration av anatomi 
En systemanatomi är en illustration som visar beroenden mellan förmågor i ett system, från dess 
uppstart till operationellt system. Illustrationen hålls lättöverskådlig genom att ha en begränsad 
storlek samt kommunicera vilka förmågor systemet förväntas uppfylla när det är färdigt. En WBS har 
istället ett framträdande karaktärsdrag att visa en uttömmande bild av vilka aktiviteter som ingår i att 
utveckla ett system (Kerzner, 2013) (Tonnquist, 2018). I en agil organisation med tillvägagångssätt som 
innefattar att lösningen av problem växer fram under själva problemlösningsprocessen finns 
incitament att förflytta frihet och ansvar för beslutsfattande och problemlösning närmare det 
operativa arbetet. För att möjliggöra friheten behövs en gemensam uppfattning av vad systemet 
förväntas klara av snarare än hur utvecklingen ska genomföras.  

En förmåga i en systemanatomi ska utgöras av en förmåga hos ett specifikt system som kan tillgodose 
ett behov hos ett annat system. Förmågan ska enligt Taxén & Pettersson (2010) formuleras ur ett 
användarperspektiv vilket möjliggör att fler intressenter kan förstå förmågan. Hela anatomin kan då 
agera det som Star (2010) beskriver som ett boundary object mellan de olika intressenterna eftersom 
den blir begriplig för alla intressenter men de kan fortfarande se på anatomin utifrån deras perspektiv, 
precis som den karta som Star (2010) beskriver som begriplig för alla intressenter utifrån deras 
perspektiv. 

Förmågorna illustreras som boxar och beroenden till en förmåga ritas ut som en pil från den förmåga 
som är beroende till den förmåga som uppfyller beroendet. Genom att placera “money-making”, 
värdeskapande, förmågorna högst upp i illustrationen och de mest grundläggande förmågorna längst 
ner skapas en struktur i vilken förmågorna bör designas, utvecklas och testas (Taxén & Pettersson, 
2010). Det beskrivs metaforiskt hur det kan liknas med hur systemet “kommer till liv”. I förhållande 
till en PERT, som också består av boxar och pilar, innehåller PERTs boxar information om specifika 
aktiviteter, slut- och start-tider (Kerzner, 2013).  Anatomins boxar innehåller enbart information i form 
av förmågor som fler intressenter förstår. 

Exempelvis kan en enkel systemanatomi över en biljettskanningsmaskin på en buss i lokaltrafik se ut 
som i Figur 6 (Sandahl, 2019): 

 
Figur 6 – Busskortsläsare (Sandahl, 2019) 
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Att definiera anatomin handlar om att förstå hur produkten kommer till liv och förstå de viktigaste 
beroendena och förmågorna som produkten behöver för att fungera.  

Förmågorna i en systemanatomi kan i vissa fall likna funktioner eftersom den beskriver hur ett system 
är tänkt att fungera när det är i drift Taxén (2011). Detta gör det lätt att blanda ihop systemanatomi 
och produktstruktur som också bygger på att beskriva funktioner i en produkt. Den huvudsakliga 
skillnaden på en systemanatomi och en produktstruktur är att produktstrukturen ofta bygger på ett 
komponentperspektiv och systemanatomin på ett användarperspektiv (Gentili, et al., 1998). När 
produktstrukturen illustrerar vilka funktioner som respektive komponent har och vilka beroenden som 
finns mellan komponenter illustrerar systemanatomin snarare vilka förmågor som är beroende av mer 
grundläggande förmågor oavsett var i systemet dessa förmågor uppfylls. I vissa fall uppfylls en 
förmåga först när flera komponenter samverkar vilket gör att systemanatomin relaxerar kravet att 
förstå vilka komponenter som kan leverera vilka funktioner.  

2.4.1.2 Komplexa projekt  
Begreppet “projektledning av komplex utveckling” växte fram på 1950- och 1960-talet bland praktiker 
inom ingenjörsfältet och senare inom försvarsindustrin (Taxén, 2011). Sedan dess har mycket 
forskning gjorts på området vilket har resulterat i användbara metoder och modeller. Under den 
senaste tiden har dock projektformerna och omvärldens behov av projekt förändrats vilket gör att nya 
metoder och modeller växer fram. 

För att få en bättre bild av hur forskningen kring projektledning ser ut används en klassificering av 
olika sätt att angripa projekt, med utgångspunkt i tre olika klasser: Traditionellt angreppssätt, 
super-projektledande angreppssätt och självorganiserande angreppssätt (Taxén, 2011). 

Det traditionella angreppssättet bygger på att iterativt dela ner de problem som projektet består av i 
mindre beståndsdelar tills de går att omfatta och lösa i sin förenkling. Metodiken bygger på en rigorös 
planeringsfas med utgångspunkten i att en mer detaljerad planering leder till mer kontroll. Detta 
angreppssätt är det vanligast förekommande inom forskning på projektledning. I en dynamisk 
omgivning blir det svårt att driva projekt enligt detta angreppssätt eftersom förändrade 
förutsättningar under projektets gång kommer att göra den rigorösa planeringen värdelös (Taxén, 
2011). 

Angreppssättet super-projektledning beskriver Taxén (2011) att det skiljer sig avsevärt mot det 
traditionella angreppssättet genom att låta osäkerheten vara en del av projektet och genom att 
acceptera en föränderlig omgivning fokusera på dynamik och att tillgodose sig kunskap under projekt. 
Genom att fokusera på de mer problematiska delarna först försöker man stöta på eventuella 
överraskningar i projektet i tidigt skede. Projektet drivs genom integration och verifikation för att 
kunna leverera i tid. Super-projektledaren förväntar sig att alla projektmedlemmar har en bild av 
helheten och inte enbart fokuserar på sin del. All koordination och interaktion med kringliggande 
projekt och intressenter hanteras av ett team kring projektledaren, vilket innebär en risk för projektet 
om en av dessa personer skulle försvinna (Taxén, 2011). 

Självorganiserade team är det mest ovanliga angreppssättet (Taxén, 2011). Det finns en del likheter 
med super-projektledningen och några utmärkande skillnader. Den huvudsakliga skillnaden att 
teamen organiserar och koordinerar sig själva och förlitar sig inte på en grupp kring projektledaren 
vilket gör att projektet inte riskerar att falla på grund av en medlem. Organisationen ses som ett 
system och förändringar kan hanteras på rätt nivå eftersom medlemmarna har inblick i projektets 
helhet, vilket är i likhet med teamen som Schwaber & Sutherland (2017) beskriver. Enligt Taxén (2011) 
och Checkland & Scholes (1990), kräver detta angreppssätt att projektledningen kommunicerar ut 
lättförståeliga målbilder av projektets förväntade resultat och skapa en gemensam förståelse av 
projektet för att det ska fungera.  
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Problemlösning i sin helhet kan innefatta allt från att förstå hur en spik ska slås i en planka till att lösa 
svält i världen. För att inte dra alla problem över en och samma kam används Cynefins domäner (Kurtz 
& Snowden, 2003), i form av en fyrfältare, för att klassificera olika typer av problemlösning (se Figur 
7). Dessa består av simpla, komplicerade, komplexa och kaosartade problem vilka alla karaktäriseras 
av olika lösningsgångar.  

 
Figur 7 – Cynefins domäner (Kurtz & Snowden, 2003) 

Taxén & Olow (2013) beskriver att simpla problem i korthet karaktäriseras av en sorts praxis, ett bästa 
sätt att lösa problemet som på ett eller annat sätt går att tillgå. Exempelvis att slå i en spik. Vidare 
karaktäriseras komplicerade problem av flera bra sätt att lösa problemet på, varav olika lösningar har 
olika för- och nackdelar som behöver analyseras i det specifika fallet, ofta med hjälp av expertkunskap. 
Komplexa problem karaktäriseras av att det saknas tidigare kunskap på området och lösningsgången 
blir mer framväxande eftersom kunskap byggs undertiden problemet löses. Ofta finns många 
intressenter, olika lösningsmöjligheter och behov av innovativa och kreativa angreppssätt för att 
upptäcka och stabilisera lösningsgången. I ett kaosartat problem saknas en tydlig riktning och 
problemet angrips genom direkt agerande eftersom det inte finns möjlighet att skapa en kunskapsbas 
att välja agerande utifrån. I ett kaosartat problem är agerandet den enda möjliga responsen och i 
efterhand kan agerandet utvärderas.  

Modern systemutveckling med en högre grad av mjukvara innefattande stora inbäddade system har 
en stark förankring i det som Kurtz & Snowden (2003) beskriver som den komplexa domänen (Taxén 
& Olow, 2013). De situationer som uppstår i denna domän är liknande det som Checkland & Scholes 
(1990) beskriver som mjuka problem i Soft Systems Methodology.  

Taxén (2011) beskriver att ett komplext utvecklingsprojekt innebär att göra en resa från total oordning 
till ordning (se Figur 8). Han beskriver att oordningen i början av ett komplext projekt innebär att det 
finns en svagt definierad bild av var projektet kommer att sluta. Medan uppnådd ordning nås när en 
färdig produkt är redo för att sättas på marknaden. Checkland (2000) beskriver i likhet med Taxén 
(2011) att lösningsgången för att förstå problemsituationen är att rita bilder. Checkland (2000) 
förespråkar i detta sammanhang att rita informationsrika bilder medan Taxén (2011) förespråkar en 
tydlig struktur i form av en systemanatomi.  
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På vägen från total oordning till ordning passeras ett stadie av maximal komplexitet vilket ofta upplevs 
av projektmedlemmarna som att de passerat den tuffaste delen av projektet och nu börjar förstå var 
projektet kommer att landa (Taxén, 2011). Upplevelsen av komplexitetsmaximum nås när de 
individuella bilderna hos alla projektmedlemmar har konvergerat tillräckligt. Projektmedlemmarna 
har då en gemensam bild av projektet men implementationen kvarstår. Under tiden projektet sedan 
implementeras så minskar det kvarstående ej implementerade problemet och komplexiteten av det 
kvarvarande minskar därmed också. Därför uppnås komplexitetsmaximum efter analys och 
designfasen före implementationen. Ju snabbare projektet kan uppnå detta desto smidigare kan 
projektet genomföras. Taxén (2011) påstår att en erfaren projektledare kan avgöra när 
komplexitetsmaximum har uppnåtts.  

 
Figur 8 – Komplexitetskurvan 

Taxén (2011) påstår att analys och designarbetet vanligen avbryts på väg mot komplexitetsmaximum 
före det att det har uppnåtts på grund av ansatt press från utomstående intressenter. Detta leder till 
fler misstolkningar, fler missförstånd, att problem hanteras med olika utgångspunkt i olika delar av 
organisationen samt att beslut på projektmöten kan uppfattas olika av olika deltagare. Allt detta sker 
eftersom de individuella bilderna inte låtits konvergera tillräckligt. Vilket i sin tur leder till ett väsentligt 
högre antal fel i produkten, både under utveckling men även efter lansering på marknaden jämfört 
med om projektet låtits uppnå komplexitetsmaximum. Med hjälp av en systemanatomi kan en 
gemensam bild av projektet uppnås tidigare och således även komplexitetsmaximum (Taxén, 2011). 
En illustration som Checkland (2000) beskriver ska skapa en mer holistisk vy över situationen skapar 
på ett liknande sätt som Taxéns (2011) systemanatomi en gemensam bild av projektet för att tidigare 
uppnå komplexitetsmaximum. 

Självklart kan problem i projekt bero på tekniska svårigheter och avsaknad av rätt kompetens. Dessa 
problem skulle dock kommit till ytan om arbetssättet hade fokuserat på att konvergera den 
gemensamma bilden (Taxén, 2011). Exempelvis går det inte att skapa en anatomi om gruppens 
kunskap runt produkten ej är tillräcklig.  

2.4.1.3 Koordination 
Ett sätt att adressera problematiken i komplexa projekt är att utgå från arbetssätt (Taxén & Lilliesköld, 
2008). Ett arbetssätt är den av aktörer socialt organiserade uppsättning aktiviteter som tillsammans 
genererar en produkt färdig för marknaden. Aktörer blir trygga i sitt arbetssätt och till största delen är 
de flesta aktiviteter i arbetssättet lokala. Dock kommer vissa aktiviteter att påverka andra 
omkringliggande arbetssätt. Taxén och Lilliesköld (2008) påstår att det i ett komplext projekt blir svårt 
att förutsäga dessa aktiviteter. Ett arbetssätt kan fungera utan friktion med ett visst annat arbetssätt 
medan det med ett annat resulterar i svåra konsekvenser. Det behövs därför ett sätt att hantera hur 
vissa aktiviteter påverkar andra.  
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Koordination handlar om att förstå beroenden och den klassiska definitionen är “en metod för att 
hantera beroenden mellan aktiviteter”. Taxén & Lilliesköld (2008) anser dock inte definitionen vara 
tillräcklig eftersom begreppet innehåller fler beroenden än så, exempelvis mellan funktioner i system, 
delprojekt och krav.  

Ett projekt i ett föränderligt klimat har ett behov av stabilitet att bygga en projektorganisation kring 
(Taxén & Lilliesköld, 2008). Det har visat sig att kritiska funktionella beroenden kan tillhandahålla 
denna stabilitet. Taxén & Lilliesköld (2008) påstår att koordination inte kan begränsas till att enbart 
hanteras genom rationell planering och styrning utan även spontan och informell koordination “on 
the spot” är lika viktigt, där mellanrummet i klyftan mellan design och användning av 
koordinationsmekanismer behöver avsmalnas. Något som exempelvis inte möjliggörs i en WBS. Detta 
tillsammans med en gemensam bild av projektmål och medlemmars bidragande till dessa samt 
förståelse av vilka de viktiga beroendena i projektet är.  

Anatomin kan underlätta att identifiera vissa risker, exempelvis om en anatom bär många beroenden 
eller långa kedjor av beroenden är det troligtvis en kritisk förmåga att uppfylla (Taxén & Olow, 2013). 
Ska en sådan anatom levereras i ett tidigt inkrement tillsammans med en i uppåtstigande led 
“money-making”-förmåga bör här undersökas mer genomgående hur sannolikt det är att projektet 
lyckas leverera som väntat i detta inkrement. Anatomin underlättar arbetet med att placera resurser 
till kritiska problem genom att tillgodose en grund för att kunna avgöra när delar i projektet är 
tillräckligt bra för leverans och när projektet går in i mer eller mindre kritiska perioder.  

2.4.2 Activity Domain Theory framework  
Activity Domain Theory (ADT) är ett ramverk som främst vuxit fram ur praktiska upplevelser, avstämda 
mot teoretiska instrument och som används som ett perspektiv att titta på organisationer och deras 
aktiviteter, informationsflöden och beroenden.  Det första steget i ADT handlar om att statuera och 
tydliggöra ett projekts objektiv på ett sätt som gör att alla inblandade intressenter förstår det (Taxén, 
2010; Taxén & Olow, 2013). I denna rapport används ADT som en del för att bakomliggande förstå och 
analysera systemanatomin i olika kontexter. 

ADT bygger på fem stycken aktivitets-modaliteter som alla har gemensamt att de framförs genom 
någon typ av media till mottagaren (Taxén, 2010). De fem aktivitets-modaliteterna är: 

 Kontext (contextualization) 
 Spatial (spatialization) 
 Temporal (temporalization) 
 Stabilitet (stabilization)  
 Övergång (transition) 

(Taxén, 2010; Taxén & Olow, 2013) 

Taxén (2010) beskriver kontexten utifrån två aspekter; hur en specifik kontext karakteriseras och hur 
kontextuella förändringar eller övergången (transition) karaktäriseras. Genom att sätta ett objekt i ett 
sammanhang ges det en betydelse medan det i ett annat sammanhang kan ha en helt annan betydelse 
eller en annan tolkning. Kontexten är således viktig för att skapa en gemensam förståelse av objektet. 

Den spatiala strukturen beskriver Taxén (2010) som koncepts karaktäristik och dess relation 
sinsemellan. Vidare beskriven Taxén (2010) att den temporala strukturen är i den ordning som 
aktiviteter ska genomföras i.  

Stabiliserande strukturer är nödvändiga i alla kontexter då de är en förutsättning för att kunna 
koordinera (Taxén, 2010).  
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Vid en övergång mellan tillstånd av kontexter är det viktigt med någon typ av övergångsmekanism 
(Taxén, 2010). Det är viktigt för att olika personer ska kunna ta till sig kunskapen de behöver utifrån 
sin kontext. Det gör att man kan förstå samma sak men utifrån sitt eget sammanhang. 

2.4.3 Anatomins former 
Även om systemanatomin har en bestämd form utifrån när den skapats går förmågorna med 
bibehållna beroenden att förflytta för att anpassa till andra vyer. Genom denna formatering kan 
anatomin bidra till att identifiera motsägande beroenden och missförstånd som inte uppkommit i 
formandet av systemanatomin. Anatomin går att sätta i olika kontexter och olika vyer för att 
kombinera olika modaliteter (Taxén, 2011).  Exempelvis går det att fånga tidsmässiga beroenden 
genom kombination med vyer som inkrement, integration och framsteg, samt en kombination med 
exempelvis arkitektur kan fånga funktionella beroenden. 

Checkland (2000) beskriver att efter framtagning har skett av en illustration så ska den analyseras 
genom tre analyser. Analys ett bygger på att undersöka vem eller vilka det är som är problemägarna. 
Analys två går ut på att analysera det sociala systemet av de inkluderade personerna och består av de 
tre delarna; roller, normer och värderingar. Den tredje analysen bygger på det politiska systemet där 
maktbalansen undersöka, alltså hur olika intressenter utövar sin makt. Liksom Taxén (2011) så 
valideras och undersöks illustrationen vidare genom ett antal kontexter som Checkland (2000) föreslår.  

2.4.3.1 Inkrement- och integrationsplanering 
En metod som använts på Ericsson för att ur ett arbetssättsperspektiv koordinera sin utveckling kallas 
för Integrationscentrerad utveckling. Den bygger på två steg: ta fram en systemanatomi och sätta 
anatomins delar i kontext och relation (Taxén & Lilliesköld, 2008). Framtagandet av anatomin sker i 
tre steg: Definiera systemanatomin, göra en inkrementplanering och göra en integrationsplanering 
(Taxén, 2006). Dessa tre illustrationer lägger den styrande grunden i projektet. 

I inkrementplaneringen grupperas förmågorna med målet att parallellisera design, utveckling och 
testning. Med andra ord gruppera förmågor som med fördel kan designas, utvecklas och testas 
tillsammans.  

Integrationsplaneringen statuerar vad som ska levereras, från vem och när. Med hjälp av 
integrationsplanen fördelas resurser och datum för leverans bestäms. Beroenden mellan delprojekt 
är i fokus (Taxén & Lilliesköld, 2008). Det är i integrationsplaneringen som kopplingen mellan produkt 
och projekt sker (Gentili, et al., 1998). 

Potentiella nackdelar som identifierats med anatomin ur inkrementsplaneringsvyn är (Taxén & 
Lilliesköld, 2008):  

 Ett funktionellt fokus riskerar att ge olämplig uppmärksamhet på prestation och systemets 
karaktär.  

 Fler människor från flera discipliner krävs vid framtagningen av anatomin. 
 En för parallelliserad utveckling, verifiering av inkrement är svåra att hantera.  
 Erfarna designers har en tendens att fokusera på de mest problematiska och osäkra 

uppgifterna snarare än att börja från botten i anatomin. 

Den enskilt största fördelen med anatomin är dess bidragande till att hålla rätt fokus och mening med 
kommunikation (Taxén & Lilliesköld, 2008).  

I koppling till ADT agerar anatomin en illustration av den målbild (objektivation) som alla intressenter 
arbetar mot, vars främsta uppgift är att skapa en gemensam bild av produkten (Taxén & Olow, 2013). 
Uppdelning av inkrement i anatomin motsvarar aktivitetsdomäner som har sina egna mål 
(contextualisation). Beroendena mellan dessa aktivitetsdomäner och förståelsen för hur dessa ska 
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integreras med varandra tolkas som ett vad Taxén & Olow (2013) beskriver som ett gränsobjekt som 
kan liknas vid Stars (2010) beskrivning av ett boundary object.  

2.4.3.2 Framstegsanatomi 
Gentili, et al. (1998) beskriver att ett av de bästa användningsområdena för anatomier är att 
rapportera framsteg. Genom att presentera flera anatomier, exempelvis; resultatet av systemdesign, 
en för hur långt designarbetet har kommit (vad exakt har blivit levererat till integration) och en som 
visar hur mycket funktionalitet som har integrerats i systemmiljön. De påstår att en 
“framstegsanatomi” bör visas för alla och uppdateras dagligen. Resultaten behöver vara klara och 
entydiga vilket gör att anatomin typiskt är negativt lagd, alltså att situationen är åtminstone så bra 
som anatomin visar. Detta kan med fördel kopplas samman med ett monitoreringssystem för att visa 
framstegen.  

Till skillnad från en framstegsanatomi som Gentili, et al. (1998) beskriver, kan ett Gantt-schema inte 
användas för att visa status i ett projekt (Kerzner, 2013). Detta eftersom ett försenat elementen i 
schemat inte innebär att hela projektet är försentat. 

2.4.3.3 Integrerad systemarkitektur 
En systemarkitektur visar hur systemet är tänkt att implementeras (funktionellt) och används för att 
estimera utvecklingskostnad, risker relaterade till modulimplementation och validera 
icke-funktionella krav. I många fall med komplexa produkter finns en utvecklad standardarkitektur 
som sätter vissa begränsningar. Arkitekturen gör det möjligt att kommunicera en bild av det tekniska 
systemet utan att gå in på för små detaljer och fokuserar ofta på information som behövs för att 
genomföra planeringen innan projektet har börjat (Taxén & Olow, 2013). Den främsta poängen med 
systemarkitekturen är att täcka strategiska aspekter av utvecklingen och se till att de kommer med 
(Taxén & Olow, 2013). 

Dock räcker inte en arkitektur för att genomföra ett gediget planeringsarbete. Den saknar den 
kommunikativa förmågan och det är svårt för andra än experter att förstå vad systemet är tänkt för, 
vad det verkligen gör och vilka användarfunktionerna är. Detaljrikedomen i en arkitektur kan variera i 
samma modell där vissa element är väldefinierade medan andra nämns i korthet. Vilket kan skapa 
förödande konsekvenser senare i projektet.  (Taxén & Olow, 2013) En uppdelning av en WBS kan göras 
utifrån delleveranser, ansvarsområden, målgrupper, komponenter eller andra delar som är viktiga i 
projektet (Tonnquist, 2018). Med en uppdelning utifrån komponenter eller moduler kan en WBS bidra 
med den kommunikativa förmågan.  

Systemarkitekturen som framförallt är en funktionell beskrivning kan inte prioriteras bort. Medan 
anatomin fokuserar på förmågor som “vad kan jag göra för den här produkten?” är en 
systemarkitektur nödvändig för att fånga icke-funktionella karaktäristika som prestation, vikt, 
elkonsumtion, med mera.  Att avstå från en systemarkitektur kan således innebära oacceptabla 
osäkerheter i projektestimat. Anledningen till att anatomerna ska motsvara förmågor är att behålla 
en enkelhet och lättare kommunikation. (Taxén & Olow, 2013) 

2.4.3.4 Integrerade generella anatomier 
Med en integrerad modell innehållande funktionalitet, leverabler och strategiska byggblock uppnås 
en koherent bild att kommunicera till flertalet intressenter. Genom att kombinera flera styrkor i en 
enda bild blir svagheterna utbalanserade. Fokus kan hållas på helheten och tidiga beslut kan fattas 
utan att gå för djupt in i individuella bilder, detta är möjligt eftersom relationerna är tydliga i en 
systemanatomi. Ett exempel är en systemarkitektur integrerad med en integrationsplan, som i Figur 
9 nedan. (Taxén & Olow, 2013) 

Ur planeringsperspektiv skapar den integrerade bilden en möjlighet att göra estimat utifrån både 
features och ett arkitekturellt perspektiv (Taxén & Olow, 2013). I korsningen mellan inkrement och 
arkitektur kan man hitta passande funktionalitet både ur ett användar- och designperspektiv. Taxén 
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& Olow (2013) påstår att en integrerad bild kan korta ner planeringstiden och en första backlog kan 
presenteras tidigare, vilket gör det lättare att undvika en lång planeringsprocess. De påstår vidare att 
presentera arbetspaket både i termer av funktionalitet och komponenter ger en bättre förståelse av 
komplexitet, storlek och resurskrav. Det blir också lättare att prioritera, ta bättre beslut och i grund 
och botten göra det enklare att avgöra vilka arbetspaket som är värda att göra och när de anses vara 
färdiga av projektmedlemmarna.  

I organisation med långlivade och standardiserade arkitekturer kan systemarkitekter ha svårt att 
förstå meningen med planeringsmodeller och anatomier. En integrerad bild gör det enklare att binda 
ihop dessa två aspekter. En integrerad bild av planering, anatomi och arkitektur ger en kraftfull och 
omfattande visualisering som gör det möjligt att kompakt kunna konceptualisera och kommunicera 
de väsentliga delarna i ett projekt. (Taxén & Olow, 2013) 

 
Figur 9 – Integrerad anatomivy 

2.4.4 Anatomier i agila miljöer 
I förändringen mot agila arbetssätt sker en förflyttning från projektform till kontinuerliga leveranser. 
Taxén & Pettersson (2010) visar att anatomin passar alldeles utmärkt även för detta ändamål. En 
utvecklad metod som inkluderar anatomi kallas för Integration Driven Development och bygger i stora 
drag på att binda samman leveransspecifikation med aktiviteter i en kontinuerlig loop. Genom att 
bygga en anatomi utifrån specifikationer blir det lättare att förstå och prioritera aktiviteter. Eftersom 
anatomin hela tiden behöver uppdateras förändras anatomerna från att definieras av förmågor till att 
definiera deltan av förmågor.  

Ett verktyg som ofta används i agila sammanhang är en backlog, som i vissa fall används tillsammans 
med ett Kanban-system för att visualisera flödet av issues från backlogen. Det är bra på att visa 
prioriteringar mellan olika uppgifter men dåligt på att visa beroendena mellan dessa (Taxén & 
Pettersson, 2010). Anatomin kan komplettera backloggen på ett mycket bra sätt och på så sätt skapa 
en bredare gemensam förståelse av arbetet. I en agil miljö som är avsedd att drivas av 
självorganiserade team blir det extra viktigt att kommunicera ut en tydlig gemensam bild.  

I de fall som det finns många agila team i sprintar som löper parallellt och där teamen levererar delar 
av samma system finns ett behov av att spendera lite tid på att lösa hur man ska koordinera dessa. 
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Taxén och Pettersson (2010) visar inte bara att det är möjligt att kombinera agil utveckling med 
plan-drivna metoder utan även att det förmodligen krävs för att förbättra storskalig utveckling.  

2.4.5 Sammanfattning systemanatomier 
Systemanatomin har sitt huvudsakliga användningsområde i komplexa miljöer där det saknas ett “best” 
eller “good practice”, vilket i många fall utgörs av projekt som har många intressenter med olika 
perspektiv på mål och process. Framgångsfaktorn för ett projekt är inte en gedigen planeringsfas som 
leder till en tydligt utstakad väg med kända risker. Framgångsfaktorn är att alla intressenter har en 
tillräckligt gemensam bild av projektet och dess objektiv. 

Anatomin är ett verktyg som utvecklats på Ericsson och bygger i grund och botten på att visualisera 
hur en produkt kommer till liv. I en omgivning av självorganiserande team ställs högre krav på 
enkelheten att koordinera utveckling och snabbare nå ett komplexitetsmaximum. Behovet av 
hjälpmedel för detta är stort. 

Activity Domain Theory är grunden till det synsätt som används i detta arbete för att identifiera 
skillnader mellan anatomin och andra projektledningsverktyg. Anatomins syfte är att skapa en 
gemensam grundbild av ett projekt och kan bland annat uppfyllas genom att sätta den i olika vyer. 
Exempelvis inkrement, integration, arkitektur, framsteg eller kombinationer av dessa.  

2.5 Anatomi i jämförelse med traditionella verktyg 
Taxén (2011) hävdar att med den ökade komplexitet och turbulens som organisationer står inför ställs 
högre krav på kommunikation än vad som ställts tidigare. Han påstår vidare att det finns problem med 
de traditionella modellerna som gör dem ohanterliga i projekt som befinner sig i en hög 
förändringsgrad på grund av den tid som krävs för att hålla dessa uppdaterade med konstanta 
förändringar. En WBS är en heltäckande och detaljerad bild som är ett bra sätt att planera detaljerat. 
Krav på en WBS är just det att den ska vara heltäckande och detaljerad vilket kan bli svårt i ett projekt 
med hög förändringsgrad. En anatomi är inte lika detaljerad utan istället bestående av förmågor 
formulerade ur ett användarperspektiv vilket gör att mindre förändringar i genomförandet inte måste 
resultera i en uppdatering av anatomin för att förmågorna fortfarande är desamma. En WBS å andra 
sidan måste uppdateras vid dessa mindre förändringar i genomförandet för att den detaljerade bilden 
av genomförandet ändras.  

2.5.1 Traditionella illustrationer ur ADT-perspektivet 
Taxén (2011) påstår att en gemensam punkt för de traditionella bilderna är att ingen av dem ger en 
klar och tydlig bild av det system som ska utvecklas, utan fokus ligger på aktiviteterna. Systemet som 
ska utvecklas är enbart synligt indirekt genom förståelse av hur aktiviteterna bygger upp systemet. En 
annan punkt är att beroenden mellan systemelement inte är synliga. Dessa beroenden behöver hållas 
implicit i tankarna hos huvudaktörerna, vilket ställer krav på betraktaren av illustrationerna att ha en 
grundläggande förståelse av systemet. 

Utifrån modaliteterna i ADT går det att belysa fördelar och nackdelar med dessa illustrationer som 
kommunikationsmedel och ett sätt att förenkla förståelsen för ett komplext projekt. Både Gantt 
schema och nätverksdiagram har en temporal betoning genom sin horisontella tidsaxel. De båda har 
ett fokus på att passa in aktiviteterna i projektet i tiden och de tidsmässiga objektiven och 
begränsningarna att förhålla projektet till. WBS blandar istället flera modaliteter. I nivå 1 definieras en 
tydlig aktivitetsdomän och i nivå 2 definieras ytterligare aktivitetsdomäner (Kerzner, 2013). I de 
underliggande nivåerna framgår en tydlig sekvens av aktiviteter, en temporal modalitet.  

Gantt schemat tar i beaktning beroenden mellan aktiviteter, men dessa är endast identifierade i en 
dimension, den temporala modaliteten (Taxén, 2011). Vidare visar Taxén (2011) dessutom att 
handhavandet av Gantt scheman och nätverksdiagram i dynamiska projekt snabbt blir övermäktigt.  
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Sammantaget visar de traditionella illustrationerna en eller flera modaliteter men saknar förmågan 
att indikera hur dessa modaliteter relaterar till varandra (Taxén, 2011). Vidare betyder det att det blir 
svårare att lyckas skapa en sammanhängande bild som lägger grunden för koordinerade aktiviteter. 

I användningen av systemanatomin som illustration visar sig varje tillämpning vara 
överensstämmande med framförallt en modalitet. Systemanatomin har en spatial struktur (enbart 
statiska beroenden mellan förmågor), inkrementplanen visar beroenden mellan 
arbetspaket/aktivitetsdomäner (transition) (vilket WBS inte gör), integrationsplanen har en självklar 
temporal modalitet med sin horisontala tidsaxel. Dessa tre bilder relaterar till varandra genom att 
anatomin återkommer som bas i alla illustrationer och på så sätt är beroendena mellan modaliteterna 
bevarade. (Taxén, 2011) 

Observationer av systemanatomier visar att de skapar en greppbar bild av arbetsobjektet. Även om 
alla inte samtycker om detaljer i projektgenomförandet saknas tvivel om vad projektobjektiven är 
(Taxén, 2011). Anatomin visar sig till exempel vara mer användbar än Gantt ur ett “total-project 
perspecitve” (Lilliesköld & Taxén, 2004). 

Anatomi Traditionell 
Klar bild av hela systemet Systemet är enbart synlig i fragment och i 

utspridd form 
Fokus på handlande och koordination Fokus på optimering och kontroll (styrning) 
Fokus på beroenden, integration, framhäva 
förståelse och informalitet 

Fokus på formalitet och strikthet 

(Org. int. plan) Arbetspaket som enhet för 
planering och övervakning 

(WBS) Arbetspaket som enhet för planering och 
övervakning 

(Org. int. plan) Arbetspaket är framtagna utifrån 
förmågor 

(WBS) Framtagna arbetspaket 

De 3 alternativa bilderna framhäver en 
modalitet vardera. (Detta gör att det INTE går att 
använda enbart 1 av dessa) 
-> Har en förmåga att “tunna ut” (motsats till att 
komprimera) ett komplext projekt utan att 
tappa beroenden 

Använder antingen enbart en eller buntar ihop 
flera modaliteter i samma bild. 
 
-> Gör att svårigheten för att förstå konceptet i 
bilden ökar markant desto mer komplext 
projektet är som ska rymmas i bilden 

Tabell 3 – Samanställning projektledningsverktyg 

Samanställd ur (Taxén, 2011) 

2.5.2 Sammanfattning av jämförelse 
Anledningen till utformningen av de modeller och verktyg som traditionellt används inom 
projektledning är att stor del av forskningen inom området för projektledning länge har vilat på en 
grund av att ett lyckat projekt uppnås genom en utstakad väg och stabila beslut innan projektet 
påbörjats. Pollack (2007) hävdar dock att många forskare har poängterat de begränsningar och 
antaganden som de traditionella illustrationerna baseras på. Anledningen tycks vara att de haft ett 
avgränsat perspektiv på projektledning som framhäver kvantitativa mål och statiska beroenden som 
kriterier som ökar sannolikheten för projekt att lyckas. 

ADT visar hur de traditionella modellerna inte lyckas ge en enkel och förståelig bild av hela projektet 
utan fokuserar på vissa delar. Detta ger upphov till svårigheter att skapa en gemensam helhetsbild 
eftersom respektive verktyg enbart fångar in de aspekter som det är ämnade för och ställer krav på 
betraktaren att ha en implicit förståelse av projektet för att kunna dra slutsatser från det. Anatomins 
styrka ligger i att den kan sättas i olika vyer som tillgodoser de olika aspekterna i ett projekt samtidigt 
som anatomistrukturen återfinns i alla vyer. Vilket innebär att den grundläggande förståelsen för 
projektet är explicit i illustrationerna och intressenter kan ur modellen inse missförstånd och 
oliktänkande samt diskutera runt den. 
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2.6 Litteraturkritik 
Systemanatomier är inte en generaliserad teori utan baseras på empiriska data från ett antal 
organisationer. Eftersom generaliserbarhet är en viktig aspekt för de som använder och utför 
forskning kopplas den ofta ihop med hur trovärdig exempelvis en teori är. Ju mer underbyggd en teori 
är desto mer trovärdig blir den (Lee & Baskerville, 2003). Området kring systemanatomi bedöms ha 
behov av vidare forskning och praktiska tillämpningar för att kunna generaliseras i en bredare mening 
(Taxén, 2011). Behovet tyder på områdets teoretiska omognad och nyhetsvärde vilket ur Eisenhardts 
(1989) resonemang öppnar en kunskapslucka för ytterligare en empirisk beskrivning av hur 
systemanatomin kan appliceras. 

Litteratur om andra projektledningsverktyg än systemanatomier är tagna ur litteratur med stark 
koppling till systemanatomier. Detta kan innebära att eventuella positiva egenskaper i de traditionella 
illustrationerna utelämnats till fördel för systemanatomin i jämförelse. 

2.7 Sammanfattning litteraturgenomgång 
I Cynefin-modellen av Kurtz och Snowden (2003) beskrivs hur komplexa problem kräver en 
framväxande lösningsstrategi som är responsiv. Denna framväxande och responsiva lösningsstrategi 
motsvaras i det agila manifestet och dess principer för responsiv utveckling. Det kan dock fortfarande 
kvarstå en problematik kring beroenden mellan olika delar av den komplexa produkten och hur dessa 
ska koordineras (se Figur 10). Detta problem har upplevts på flera stora företag som utvecklar 
komplexa produkter så som Volvo Cars, Ericsson och ABB.  

 

Omgivningen på Volvo Cars är en agil omgivning. 

 

 

Problematik kring beroenden  

 

 

Problematiken kring beroenden orsakar problematik kring koordinationen 

 

 

För att komma över dessa förutsättningar med problematik både kring beroenden och koordination 
har anatomier använts på både ABB och Ericsson. För att dessa ska vara möjliga att förstå för berörda 
personer i organisationen måste de sättas i en kontext. Genom att sätta systemanatomin i olika 
kontexter och vyer är det därför möjligt för olika roller och personer att tillgodogöra sig kunskapen. 
Vetskapen om att en anatomi som inte mappar med det man gör kräver en förändring på någotdera 
och därmed ökar koordineringen av beroenden genom att uppmärksamma dem i ett tidigare stadie 
än vad som annars hade hänt. 

De olika faserna; förutsättningar, framtagandefas och kontextfas blir i detta sammanhang intressanta 
att undersöka. Detta görs särskilt utifrån de uppgiftspreciserande frågorna: 

 Hur kan systemanatomin bidra till koordinering? 
 Hur bidrar framställningen av systemanatomin? 
 Hur förhåller sig systemanatomin i olika kontexter? 

Figur 10 – Sammanhang på Volvo Cars 

Agilt

Beroenden

Koordination
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Det blir även intressant att undersöka återkopplingen uppåt hur kontexten påverkar och hur det kan 
bidra till den initiala problematiken (se Figur 11 – Faser nedan). 

 
Beroenden 
Koordination 
 
 
 
 
Anatomi 
 
 
 
Arkitektur  
Roadmap 
Inkrement 
 
 

   
Hur kan systemanatomin bidra till koordineringen? 
 
 
 
 
 
Hur bidrar framställningen av systemanatomin? 
 
 
 
 
Hur förhåller sig systemanatomin i olika kontexter? 

  
Figur 11 – Faser  

Förutsättningar

Framtagandefas
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3 Metod 
Metodkapitlet beskriver hur arbetet tar form av en etnografi för att analysera värdet av en 
systemanatomi i en organisation. Eftersom studien tar ett smalt grepp inom området kommer studien 
att använda ett abduktivt och kvalitativt tolkande perspektiv. Rapporten förväntas hålla hög validitet 
och etik genom att förhålla sig till Klein och Myers principer liksom Diener and Crandalls etiska aspekter. 
Vidare beskrivs metoden för den empiriska datainsamlingen med observationer, intervjuer, text- och 
dokumentanalys. Avslutningsvis presenteras analysstrategin och metoden för analys. 

3.1 Angreppssätt  
Studien har använt sig av en abduktiv metod, vilket innebär en kombination av det induktiva och 
deduktiva angreppsättet. Både empiri och teori har alltså använts för att bygga den nya kunskapen 
och därmed teoriutvecklingen. Detta angreppssätt (se delkapitel 3.6 Analysstrategi), där ny teori 
grundar sig empiriskt, internt och teoretiskt kallas “multigrounded business process theory” (Goldkuhl 
& Cronholm, 2003). 

Vid observationer och analys har ett hermeneutiskt angreppssätt använts. Det har använts för att 
kunna tolka de väldigt företagsspecifika dokumenten och mötena för att förstå dem utifrån den sociala 
och historiska kontexten. Bryman (2016) beskriver vikten av att ha ett hermeneutiskt angreppssätt för 
att säkerställa att analysen blir korrekt utifrån kontexten. 

Inledningen av arbetet bestod av en systematisk insamling av litteratur på området för anatomier 
liksom observation och intervjuer för att skapa en gedigen grund att stå på när studien utvecklas på 
fallföretaget (Eisenhardt, 1989). Där ingår bland annat att titta på agila organisationer, ramverk, 
styrning och transformation. Teorin sätts sedan i ett sammanhang med hjälp av empiri som samlas in 
genom dokumentation från fallföretaget och intervjuer med utvalda personer. Detta handlar om att 
få en överblick av organisationen, vart i den agila transformationen den befinner sig, lite historik, 
framtidsutsikter och värderingar att förhålla arbetet till.  

Angreppsättet i boken om systemanatomier av Lars Taxén (2011), som tillhandahåller en inblick i hur 
den anatomibaserade systemutvecklingen kan tillämpas, baseras i att forskare och praktiker beskriver 
systemanatomins framväxt, dess tillämpningar idag och vad som väntas ligga i dess framtid utifrån 
personliga erfarenheter. Genom de olika perspektiven som renommerade forskare och konsulter 
bidrar med generaliseras ett verktyg fram. 

Generalisering, även kallat teoribyggande, baseras på att tillräckligt uttömmande litteratur och 
empirisk information finns tillgänglig för att på ett trovärdigt sätt kunna genomföra inkrementella 
generaliseringar som är nödvändiga för att bygga en väl underbyggd teori. Ibland uppstår tillfällen när 
det saknas tillräcklig information för att kunna lägga fram en adekvat teori. I dessa situationer passar 
en fallstudie särskilt bra in eftersom den inte behöver bygga på varken teori eller tidigare empiriska 
studier. Eisenhardt (1989) anser metod alltså vara särskilt användbar i undersökningen av ett nytt 
område av longitudinella förändringsprocesser. 

Eftersom generaliserbarhet är en viktig aspekt för de som använder och utför forskning kopplas den 
ofta ihop med hur trovärdig exempelvis en teori är. Ju mer underbyggd en teori är desto mer trovärdig 
blir den (Lee & Baskerville, 2003). Vilket kan åstadkommas på olika sätt beroende val av perspektiv 
mellan den positivistiska och hermeneutiska läran (mer om det tas upp senare i metodkapitlet). 
Området kring systemanatomi bedöms ha behov av vidare forskning och praktiska tillämpningar för 
att kunna generaliseras i en bredare mening (Taxén, 2011). Behovet tyder på områdets teoretiska 
omognad och nyhetsvärde vilket ur Eisenhardts (1989) resonemang öppnar en kunskapslucka för 
ytterligare en empirisk beskrivning av hur systemanatomin kan appliceras i praktiken. 

Lee & Baskerville (2003) ger ett förklarande exempel på hur en ensam studie i sig inte förväntas att ge 
generaliserade slutsatser utan genom att vara uttömmande i sin beskrivning av det enskilda fallet 
bidrar till forskningen. Exempel: En antropolog kan göra en etnografi av Fox indianerna i Iowa där det 
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enda syftet är att lära sig om Fox-stammen. I detta fall kommer antropologen inte att möta några 
forskningsbaserade kravställningar att generalisera sina resultat över andra indianer i Nordamerika, 
även om det skulle vara fullt tillåtet att göra det.  

Eftersom undersökningen i den här studien belyser just en ART inom Volvo Cars tillämpning av 
systemanatomier med förhoppningen om att lättare sprida information och underlätta 
beslutsfattandet utan någon förväntan av nomotetisk art, att generera påståenden och slutsatser 
oberoende av tid och rum, kan en etnografi passa forskningsdesignen på ett tillfredställande sätt. 
Undersökningen har således inte för avsikt att skapa generaliserbara påståenden runt användningen 
av anatomier i en agil miljö utan att ge en så genomgående och sann bild som möjligt av Volvo Cars 
specifika tillämpning av anatomier i deras verksamhet. Förhoppningen ligger i att resultaten sedan på 
sikt kan användas av praktiker och forskare som vill skapa sig en bättre förståelse av hur anatomier 
kan implementeras. 

3.2 Validitet och reliabilitet  
Genom att förhålla sig till Klein och Myers (1999) sju principer, förväntas rapporten hålla en hög 
validitet och reliabilitet och underbygga analys och slutsats med relevanta data och källor. Särskilt 
fokus har lagts på att triangulera empiri och uppfattningar med fördelen av att vara två observatörer 
och tolkare. Rapporten förhåller sig på följande sätt till principerna: 

1. The Fundamental Principle of the Hermeneutic Circle – Genom gedigen iterativ förstudie för 
ökad förståelse av faktiskt problem. 

2. The Principle of Contextualization – Genom att beskriva den agila transformationen som 
genomförs. 

3. The Principle of Interaction Between the Researchers and the Subject – Vid utformning av 
intervjuerna så utformades inte frågorna ledande utan mer öppna. Dock kan kritik föras på 
detta plan genom att vi var med och presenterade vissa saker och var delaktiga i workshops 
och intervjuer med kontrollfrågor som kan upplevas styrande. 

4. The Principle of Abstraction and Generalization – Genom att se till liknande problematik på 
Ericsson och ABB. Eftersom systemanatomier ej är en helt generaliserad teori utan i ett tidigt 
stadie kan det föras kritik mot det generaliserade och abstrakta förhållningssättet. 

5. The Principle of Dialogical Reasoning – Genom en abduktiv studie. 
6. The Principle of Multiple Interpretations – Genom att förstå olika uppfattningar och 

anledningen till dem. Även genom att försöka triangulera intervjuer. 
7. The Principle of Suspicion – Genom ständigt ifrågasättande av varandras antagande. 

Arbetet har bidragit till litteraturen genom en etnografi under en begränsad tid och på en och samma 
plats. För att därför kunna säga något kring hur det ser ut på andra platser behöver samma studie 
göras om även på dessa platser. Detta för att det kvalitativa resultatet som har kommit fram av 
etnografin inte går att generalisera till andra grupper än de studerade. För att veta det faktiska 
resultatet för andra grupper måste studien göras om på dessa ställen med hypotesen att liknande 
resultat borde framgå i liknande kontexter, alltså att anatomier visat sig vara möjlig att utforma på ett 
sätt som upplevs skapa värde. 
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3.3 Etik 
Diener och Crandall (1978, ur Bryman, 2016) har brutit ner de etiska aspekterna att förhålla sig till 
vid forskning i fyra stycken huvudsakliga områden. För att hantera de etiska aspekterna har vi under 
studien förhållit oss på följande sätt till de fyra områdena:    

1. Harm to participants - de medverkande namnges ej och vi väljer att inte framföra negativa 
åsikter som direkt kan kopplas till någon medverkande.  

2. Lack of informed consent - före observationer och intervjuer förklarar vi vad syftet är med 
undersökningen. Eftersom den etnografiska undersökningen gör att många personer blir 
inblandade är det inte möjligt att alla har en identisk bild över vad forskningens syfte är.  

3. Invasion of privacy - utvalda delar av intervjuerna har ej transkriberats och inspelningar av 
intervjuer har raderats efter rapportens publikation för att undvika att det direkt ska gå att 
härleda åsikter till en intervjuad person 

4. Deception is involved – vi försöker aldrig vilseleda någon om vad vår uppgift är utan tvärtom 
förtydliga så mycket som möjligt. Viss vilseledning kan dock ändå ha förekommit för någon 
person då forskningsområdet förändrades över tiden och en utdaterad uppfattning kan ha 
funnits kvar.  

3.4 Förstudie 
Vårt val att studera Volvo Cars kom sig av värdet att förstå sig på och se hur en stor organisation 
arbetar med en agil transformation. De agila arbetssätten har varit ett framträdande inslag i 
utbildningen som båda författarna har läst. Vi fick vetskap om Volvo Cars arbete med en agil 
transformation för första gången under en arbetsmarknadsmässa i Linköping under våren 2018 där 
ett samtal med en av deras traineer ledde fram till det.  

Under hösten 2018 kontaktade vi Martin Nilsson, integrationsledare och handledare på Volvo Cars, 
med en förfrågan om det kunde finnas intresse för ett exjobb som berörde deras agila transformation. 
Efter bekräftelsen låg arbetet på is fram tills att vi anlände till Volvo Cars i mitten av januari 2019. Där 
påbörjades förstudien som till stor del handlade om att prata med personer på olika platser inom den 
solution där teamet var placerat och främst personer som hade en koppling till integrationsteamet. 
Genom att försöka förstå sig på verksamheten på utvecklingsavdelningen och identifiera problem 
kunde tillslut, om än något utdraget, ett område hittas som både var intressant för Volvo Cars att 
utreda vidare samt för akademien att bygga kunskap.  

Situationen att genomföra denna typ av undersökning var ny för oss båda. Att skriva en fallstudie och 
i miljön av ett stort företag som Volvo Cars var nytt och krävde stor mängd tålamod. Många intervjuer 
hölls med avseendet att bättre förstå vad olika roller gjorde inom området för att på egen hand kunna 
bygga en helhetsbild och identifiera problem. En sonderingsteknik tillämpades där ett identifierat 
problem fick stresstestas genom att gräva lätt i teori och empiri och undersöka möjligheterna med 
hjälp av handledare från både Volvo Cars och Linköpings universitet.  

Tillslut hittade vi anatomin som i samspel med intressenter mötte positiv känsla. Detta tillsammans 
med att det kändes genomförbart gjorde att vi valde att gå vidare på det spåret och undersöka 
anatomins betydelse i en stor agil organisation. Detta planerades med perspektiv av styrning och med 
möjlighet att automatiskt uppdatera statusen i anatomin. 

3.5 Etnografi 
Etnografin har sitt ursprung i antropologin där forskare reste till främmande land för att studera byar 
och stammar (Bryman, 2016). Ofta skedde detta under flera år då forskaren tog notiser och samlade 
material för att tillslut återvända hem och samla ihop sitt material och dra slutsatser kring dennes 
upplevelser. I grund och botten innebär en etnografi en “deltagande observation” där forskaren blir 
en del av den miljö som observeras. 
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I etnografin på Volvo Cars kommer det att finnas en begränsad tid att observera, en tidsbegränsning 
som är för begränsande för att studien ska kunna utföras som en fullskalig etnografi. Oavsett, är det 
möjligt att utföra en så kallad “micro-etnography” (sv. mikro-etnografi), vilket sker genom att fokusera 
in på det område som är specifikt intressant på området. Exempelvis kan studien, om den syftar till 
att undersöka ett call-center, fokusera på att observera hur anställda interagerar med varandra genom 
diskussioner och problemlösning. En kort tid, på antingen deltid eller heltid, räcker för att göra en 
studie förutsatt att ämnet är noga avgränsat (Bryman, 2016). Fallstudien på Volvo Cars applicerar 
denna tillämpning vid studien av anatomier och avgränsar sig till att enbart observera anatomins 
effekter på en avdelning. 

En etnografi behöver ta ställning till om den utförs i en publik eller sluten miljö samt om forskarens 
roll är öppet kommunicerad eller återhållen. Huruvida etnografin ska sikta på att utföras i en publik 
eller sluten miljö baseras i studiens syfte. En publik miljö är i allmänhet lättare att komma åt men har 
inte alltid tillräckligt att erbjuda för att kunna besvara syftet. En sluten miljö är istället svårare att 
komma åt eftersom det kräver tillgång till kontakter och möjlighet att bli insläppt i den slutna miljön 
(Bryman, 2016). En avvägning mellan möjligheten att besvara syftet och tidsbegränsningen i att hitta 
ett fall att studera ligger ofta till grund för valet av miljö. I denna studie fanns tillgång till en sluten 
miljö med vad som upplevdes vara ett gott erbjudande för att besvara syftet om att undersöka en agil 
transformation närmare och avvägningen blev tämligen enkel. 

I valet av att kommunicera sin roll som forskare eller inte ska överväganden vad gäller påverkan på 
den studerade omgivningen tas i beaktning. En öppet kommunicerad roll riskerar att möta 
observationsobjekt som upplever sig granskade och därför blir återhållsamma av att dela med sig av 
information eller bete sig normalt. I likhet kommer ett undvikande av att kommunicera sin roll att 
innebära nackdelar som att det är svårt att ta anteckningar synligt och ångest i och med att konstant 
ingå i en skådespelarroll under observationen (Bryman, 2016). Förstudien resulterade i en avsmalning 
av omfattning, nödvändig för att genomföra den tänkta etnografin under den tidsbegränsning som en 
masteruppsats innebär. Väl på plats har det varit fördelaktigt att ta en öppet kommunicerad roll som 
forskare eftersom bemötandet varit gott samt att information har upplevts ärligare och rikare 
eftersom rollen tolkats att inte ha något incitament att rapportera eventuellt dåligt beteende. I 
kommunikationen av uppgiften på företaget har studien beskrivits överskådligt för att skapa 
trovärdighet och visa viljan att förbättra situationen med hjälp av en utvärdering av ett nytt verktyg. 
På så sätt har nackdelarna ur en återhållen kommunikation av rollen undvikits utan att påverkas av 
nackdelarna av en öppen kommunikation.  

Under en etnografi är det väsentligt att veta vad som ska noteras. Det finns ett antal riktlinjer 
beroende på approach till etnografin. En annan viktig aspekt av anteckningar baseras i att veta vad 
som ska noteras, antingen noteras allt så gott som möjligt alternativ noteras de observationer som 
upplevs sticka ut. I båda fallen beror anteckningarna till stor del på den bakgrund som forskaren har 
och vad den anser vara värt att notera. För att läsaren ska uppleva trovärdighet är det därför viktigt 
att ge en god beskrivning av forskarens bakgrund och göra det möjligt för läsaren att ha en känsla för 
vad som har exkluderats i observationen till följd av detta (Bryman, 2016). I detta fall anammas 
metoden kallad “jotted notes” som innebär att snabba och koncisa noteringar tas under observation 
för att sedan sorteras ut i vad som är intressant att renskriva. 

När observationerna ska skrivas ned räcker det vid en etnografi inte med en uppsättning iakttagelser 
utan en beskrivande och författande stil med rika beskrivningar av en objektiv verklighet krävs för att 
övertyga läsaren om trovärdighet. De subjektiva upplevelserna tolkade mot författarens bakgrund ska 
generera en objektiv upplevelse av observationen som ligger tillgrund för att läsaren kan bilda en egen 
uppfattning av situationen (Bryman, 2016). 
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Arbetet i denna studie har som tidigare nämnts baserats i en abduktiv metod, ett slags sonderande 
tillvägagångssätt, som har lett oss in på den väg som innebär att undersöka systemanatomier. 
Systemanatomier var alltså inte en självklarhet vid arbetets början men en delmängd av det problem 
som vi hade som utgångspunkt. Utgångspunkten var ett informationsbehov som integrationsteamet, 
där våra handledare är baserade, upplevde kring att organisationen saknade en förståelse “Om den 
kommande releasen är säker och funktionell?”. Vilket översattes till att titta vidare på hur 
organisationen kan få en bättre förståelse av vad som är “rätt sak”, hur bör man prioritera sina 
uppgifter. Ur ett postumt perspektiv kan den empiriska insamlingen delas upp i fyra steg:  

1. Inledande intervjuer 
2. Observation av organisation 

a. Möten 
b. Dokumentation 

3. Observation kring framtagning av systemanatomi 
4. Intervjuer kring användning av systemanatomier 

De två första stegen skedde till viss del parallellt, vilket var en effekt av att intervjuerna gav kunskap 
som påverkade våra val av möten att närvara på. Likväl som observationerna vid möten och 
information i dokumentation gav kunskap som påverkade vilka personer som var intresseranta att 
intervjua.  Dessa steg ledde i sin helhet till en utsållning av fokusområden som tillslut landade i 
systemanatomier. Processen bestod alltså av att identifiera ett delproblem av utgångsproblemet 
genom intervjuer och observationer. Sedan presentera en hypotetisk lösning till problemet för 
handledare på företaget samt för universitetet som i separata dialoger med oss kunde ge en indikation 
på intresse samt hur man skulle kunna gå vidare. Upplevelsen av denna fas kan liknas med ett av 
operativsystemet Windows medföljande spel, Minesweeper, där hypoteserna i vissa fall fick gehör och 
stora kunskapsytor klargjordes, upplevelsen av att vi var på rätt väg och tydligt kände vad som 
behövde utvecklas. Medan det i andra fall knappt innebar någon klarhet alls, och nästa steg fick tas i 
blindo. I flera fall beträddes en mina då handledare vid antingen företaget eller universitetet 
ifrågasatte hypotesens faktiska värdeskapande med rätta. Den viktigaste kunskapstillgången som 
skapats ur denna fas är den scen som detta arbete utgår ifrån. Genom att prata med många människor 
på olika positioner i företaget samt närvara vid möten har vi skapat oss en förståelse av hur problemet 
som vi väljer att undersöka närmare uppfattas på olika platser i organisationen. Detta har påverkat 
oss implicit under hela arbetet och legat i bakgrunden i de beslut som vi har tagit. 

3.5.1 Inledande intervjuer 
Valet av intervjutyper avgränsas med ett (Bryman & Nilsson, 2002) interpretivistiskt och kvalitativt 
angreppsätt och kommer således att bestå av kvalitativa intervjuer. De huvudsakliga skillnaderna vad 
gäller strukturerade, positivistiska, och kvalitativa intervjuer består av viljan att besvara en specifik 
fråga respektive att lägga tyngd på intervjuobjektets egen uppfattning och synsätt. Den kvalitativa 
intervjun är riktad mot den som intervjuas medan en strukturerad intervju snarare är riktad mot 
forskaren (Bryman & Nilsson, 2002). En kvalitativ intervju är även mer följsam och anpassningsbar 
efter intervjuobjektet än en strukturerad intervju. 

Inom den kvalitativa intervjutypen finns främst två varianter; ostrukturerade samt semi-strukturerade. 
De ostrukturerade intervjuerna utgår oftast enbart av ett PM som listar ett antal teman som forskaren 
vill beröra för att koppla informationen med sin studie. De semi-strukturerade intervjuerna innehåller 
mer specificerade teman och ofta en intervjuguide som leder intervjun framåt. Dock är de två 
varianterna inte binära utan bör snarare ses som definitioner mellan vilka en intervju kan utföras med 
kombination av egenskaper från de båda, ofta med en tyngd åt det ena eller andra hållet (Bryman & 
Nilsson, 2002). Bryman och Nilsson (2002) nämner vidare att det finns frihet för intervjupersonen att 
svara på sitt sätt till frågan vid en semi-strukturerad intervju och för forskaren att välja om det är 
nödvändigt med en fördjupning eller inte inom temat. De inledande intervjuerna har i huvudsak haft 
en semi-strukturerad karaktär där gemensamma teman handlat om att förstå intervjuobjektets roll i 



 

29 | David Cerny & Didrik Dahlström 
 

organisationen, dess upplevelse av den agila transformationen och vilka problem kopplat till den som 
objektet upplever. Beroende på individ har intervjuerna tagit olika vägar och mängden tid som lagts 
på respektive tema har varierat. Utgångspunkten i den kvalitativa forskningen bygger på att återskapa 
en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt och att den vid en intervju återges när 
intervjuobjektet påverkas i så liten grad som möjligt av forskaren (Bryman & Nilsson, 2002). Med det 
i bakhuvudet baseras graden av ostrukturerad och semi-strukturerad intervju mellan att få en så ren 
världsbild som möjligt respektive att få information som kan hjälpa att besvara den specifika fråga 
som studien definierat under intervjuns begränsade tidsrymd. 

Valet av intervjuobjekt har skett i nära samarbete med handledare på företaget där de utifrån våra 
diskussioner om problem i den agila transformationen har rekommenderat personer som är insatta i 
områden som berörs av dessa problem. Risken att uppfattningen av organisationen och således 
undersökningen påverkas av valet av intervjuobjekt har vägts mot att på egen hand hitta intressanta 
roller att intervjua. Storleken på organisationen med 11 500 personer på utvecklingsavdelningen och 
den komplexitet som följer med det gjorde valet enkelt. Att ta hjälp av våra handledare. 

Kriterierna för att välja ut intressanta personer att intervjua har varit att de ska ha en god bild av 
organisationen, arbeta nära eller med den agila transformationen samt att de ska ha olika perspektiv 
att se organisationen ur.  

De gemensamma nämnarna för de inledande intervjuerna sattes utifrån en förenklad version av den 
intervjuguide som Bryman och Nilsson (2002) har tagit fram. Eftersom intervjuerna var uppbyggda av 
en kombination av ostrukturerad och semi-strukturerad intervjutyp gjordes bedömningen att endast 
grundläggande områden att beröra i intervjun räckte. Dessa grundläggande områden var: 

 Fakta om intervjupersonen: Namn, Titel, Plats i organisationen 
 En kort rollbeskrivning för förståelse av ansvarsområden 
 Dess perspektiv på den agila transformationen i organisationen 
 Upplevda problem med styrning av organisationen 
 Upplevelse av uppföljningen kring vilka uppgifter som skapar nytta 

Intervjuerna har analyserats löpande i enlighet med vad Lofland och Lofland (1995, ur Bryman, 2016) 
rekommenderar förutom att inga inspelningar har tagits.  Istället har det under intervjun tagits digitala 
anteckningar från båda forskares perspektiv i separata dokument. Valet att inte spela in de inledande 
intervjuerna baseras i den strikthet som upplevs av policyer kring inspelningar på företaget och den 
försiktighet som iakttagits hos de första tre intervjuobjekten när frågan om inspelning ställts. Efter 
intervjuerna har de gåtts igenom i kronologisk ordning med stöd av anteckningarna som har 
sammansatts till ett gemensamt dokument och där markerat delar som varit väsentliga för vidare 
analys. 

3.5.2 Observation av organisation 
Förutom de inledande intervjuerna fanns tillgång att delta på möten och ta del av internt publicerad 
dokumentation på företaget. Med hjälp av denna källa till information kunde en bredare och mer 
välgrundad bild av omgivningen som undersökningen utfördes i.  

3.5.2.1 Möten 
Valen av möten att observera togs med ursprung i att identifiera hur man arbetar med att utveckla 
“rätt sak” och med ett intresse för den agila transformationen. De möten som enligt agila ramverk och 
företagets egna tolkningar av ramverken ämnar sprida information mellan nivåer inom organisationen 
blev särskilt intressanta. Tillsammans med handledare vid företaget kunde en avdelning som befann 
sig långt fram i transformationen identifieras som målgrupp för observation. Genom att observera 
möten där diskussion sker mellan nivåerna hoppades vi kunna identifiera kommunikationsproblem 
och oliktänkande vad gäller att utveckla just “rätt sak”.  
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Förutom insikt om hur organisationen styrde sin utveckling fick vi även en uppfattning om hur man 
praktiskt arbetade med transformationen, inställningen till förändringen och hur den formella och 
informella hierarkin existerade på företaget. 

Rollen som togs under dessa observationer kan liknas med det som (Bryman, 2016) kallar för 
Minimally participating observer. Vilket innebär att det var känt att vi var där i syfte att undersöka 
organisationen och dess agila förändring ur ett perspektiv kopplat till den avdelning där våra 
handledare arbetar. Vi deltog aldrig i mötesdiskussionerna utan fokuserade på att förstå sammanhang 
och föra anteckningar över intressanta detaljer. Eftersom vi, som forskare, anmärker på olika saker 
såg vi det som en styrka att föra separata anteckningar som vi i efterhand kunde diskutera och 
behandla för att lyfta ut de viktigaste delarna. Totalt observerades fyra möten i denna fas som 
motsvarade 22 timmar.  

Eftersom syftet med arbetet förflyttade sig från att förstå hur “rätt sak” utvecklas till systemanatomier 
valdes fokus i rapporten att flyttas bort från mötena för en större del av arbetet. Detta till trots togs 
ett beslut att återinföra delar från åtminstone ett av mötena relativt sent in i arbetet när mycket av 
analys, slutsats och diskussion redan börjat komma på plats. Detta eftersom mötena innehöll 
information som kan kopplas till behovet och nyttan av systemanatomin. 

3.5.2.2 Dokumentation 
Dokumentanalysen och den etnografiska undersökningen har kombinerats, eftersom det inte är 
möjligt att enbart se till dokumentation för att förstå hur en organisation fungerar i den löpande 
verksamheten (Silverman, 2011). Bryman (2016) uttrycker värdet av att använda sig av officiella 
dokument från företag vid fallstudier, kombinerat med deltagande observationer och kvalitativa 
intervjuer. Silverman (2011) hävdar att dokumentationen enbart är en ingångspunkt till förståelsen 
för en organisation i en kvalitativ undersökning. Dokumenten har därför tolkats ur ett hermeneutiskt 
synsätt för att sätta dem i korrekt kontext, som även Bryman (2016) föreslår. De har även behandlats 
utifrån Scotts (1990 ur Bryman, 2016) bedömningskriterier; autenticitet, trovärdighet, 
representativitet och meningsfullhet för att säkerställa kvaliteten. Autenticiteten för dokument kring 
Volvo Cars har stärkts genom att enbart använda dokument som kommuniceras ut på intranätet eller 
på utbildningar. Trovärdighet av dokumenten har stärkts genom att kombinera med observationer, 
intervjuer och kontrollfrågor. Dock går det att föra kritik mot denna punkt då det är en författare som 
har en dominerande roll på området och att han kan verka partisk för sin sak. Representativiteten har 
stärkts genom det systematiska litterära urvalet som gjorts liksom genom kontrollfrågor för de 
dokument som använts internt. På ett liknande sätt har kontrollfrågor till personer på Volvo Cars ställts 
för att uppfylla meningsfullheten av dokumenten och klart och tydligt förstått dokumenten utan risk 
för missförstånd. 

De dokument som har granskats har till största delen tillgodosetts på rekommendation av handledare 
och intervjupersoner. Till viss del har intranätet använts, både i dess sökmotor och via dess 
navigationsstruktur. I likhet med tillvägagångsättet med valet av intervjupersoner användes 
handledarnas och intervjupersonernas kunskap för att underlätta kunskapssökande. Den stora 
fördelen med metoden är att nå kunskap med högre precision och en lägre grad av inläsning av 
kunskap som inte används i undersökningen. Den främsta nackdelen består dock i risken att den 
kunskapsbas som byggs är i högsta grad påverkad av de personer som rekommenderat materialet. 
Därför har kontrollsökningar på begrepp gjorts för att se om det finns ytterligare kunskap inom 
området som kan förändra den kunskap vi tillgodogjort oss. Dock var graden av information som 
ifrågasattes låg och förtroendet för att den information som vi tog del av bestod därför högt. 
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3.5.3 Observation under framtagande av anatomin 
Själva framtagandet av systemanatomin gjordes av en speciellt sammansatt grupp, som beskrivs 
närmare i delkapitel 4.3 Framtagning av systemanatomi. Framtagningen skedde vid tre tillfällen som 
bestod av en workshop där vi fick närvara för att bistå med kunskap kring systemanatomins teoretiska 
bas samt observera hur själva systemanatomin sedan skapades genom diskussion, en mellanliggande 
workshop där vi inte närvarade och en avslutande workshop där vi igen observerade framtagandet.  

Löpande under arbetet har utformningen av studien diskuterats i en konstant dialog med handledarna 
på företaget. Till viss del triggades själva framtagandet av anatomin på grund av studien. 
Framtagandet av anatomin hade skett oavsett studiens existens men dess tidsmässiga placering och 
form har definitivt påverkats av studien. Handledarnas tanke med workshopparna var att skapa en ny 
anatomi med den nya information och kunskap de tillskansat sig dels på grund av studiens teoretiska 
vinkel och dels på grund av den kunskap de samlat på sig sedan den en tidigare anatomin skapats. 
Deras vision av framtagandet var ömsesidig med vår, exempelvis att vikten under framtagandet skulle 
läggas på diskussion, förhålla sig till en enkel struktur och att lyckas ta fram en anatomi som kunde 
jämföras med teorin. Därför var det motiverat för både oss och företaget att genomföra 
workshopparna för att nå ett resultat i form av en anatomi. 

Innan framtagningen påbörjades närvarade vi under två heldagar vid planering inför den kommande 
12 veckorsperioden, kallad ett programinkrement. Dessa dagar bestod av flera olika möten men 
byggde i stora drag på att gemensamt för avdelningen om 100 personer dra några hållpunkter för att 
sedan i team om 10 personer planera det kommande programinkrementet i detalj. Under dessa dagar 
utfördes en enligt Bryman (2016) så kallad Minimal participating observation, där vi under de 
gemensamma mötena med hela avdelningen antecknade utan att delta i diskussioner. När teamen 
delade upp sig och planerade på eget håll delade vi på oss och observerade de team som skiljde sig 
mest åt i deras planeringsmetod, baserat på en bedömning gjord av ansvarig för planeringsdagarna. 
Även här med minimalt deltagande under diskussion. Under luncherna försökte vi istället bygga 
relation och förtroende för att minimera risken att teammedlemmarna skulle bli återhållsamma med 
information. 

Av de tre workshops som hölls för framtagandet av anatomin observerade vi den första och den sista. 
Under den första workshopen höll vi en presentation på 10 minuter som tog upp de grundläggande 
delarna av systemanatomin och hur man enligt teorin skulle utforma systemanatomin. Därefter höll 
vi en låg profil och gav enbart svar ifall deltagarna frågade efter stöd i teorin. För att inte påverka 
deltagarna allt för mycket gav vi under presentationen enbart de basala ramarna, innehållande: 

 Anatom – en förmåga ur användarperspektiv 
 Beroende – ett beroende mellan förmågor 
 Skala – “money-making” till grundläggande nivå 
 Bakgrund till teorin kring anatomin 
 Exempel på en systemanatomi som bussbiljettsystem 

Under den tredje workshopen höll vi ytterligare en inledande presentation delvis eftersom det 
närvarade nya personer, delvis eftersom vi ville presentera hur teorin beskriver att man säkrar 
kvaliteten på anatomin samt hur den kan användas fortsättningsvis. Därefter höll vi oss tillbaka för att 
observera händelseförloppet och hur framtagningen av anatomin fortlöpte.  

3.5.4 Intervjuer om systemanatomi 
Intervjuer har valts som ett komplement till observationerna för att på ett mer strukturerat sätt kunna 
analysera resultatet av anatomiarbetet med fyra interna “experter” på Volvo Cars på de olika 
områdena. Dessa fyra experter valdes i samarbete med handledare med avseende på att träffa 
experter som kunde bidra med olika perspektiv på den anatomi som vi tagit fram. Valet grundade sig 
i en diskussion med handledarna med ingångspunkt att både bidra till de kontexter som valts liksom 
att ha skilda uppfattningar från varandra. Att handledarna har varit med och valt intervjupersoner och 
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samtidigt önskar en positiv men rättfärdig utkomst av användandet av anatomier, kan ha påverkat 
resultatet. Fördelen har varit att de har kunnat hjälpa till att finna en lämplig utomstående intressent 
som annars hade varit svårt att veta var vi skulle vända oss. 

Under dessa intervjuer spelade vi in materialet. Till skillnad från vid de inledande intervjuerna kunde 
vi komma runt policyer genom att enbart använda materialet för oss att lyssna på vid förtydligande. 
Därför har intervjuerna inte transkriberats i sin helhet och tillgången till intervjuerna att försvinna när 
arbetet är slutfört. Inspelningarna har gjorts under så lång tid av intervjun som möjligt, i enlighet med 
Bryman (2016) för att inte missa några viktiga delar i slutet av intervjun. För att inte missa någon av 
de intressantare delarna så deltog båda rapportförfattarna under intervjun och efteråt lyssnades 
inspelningen igenom. Enligt rekommendation från Bryman (2016) så har intervjuerna som inte är 
fullständigt transkriberade lyssnats på igen i slutet av analysen för att inte utelämna intressanta delar 
som inte togs med vid den första gallringen. 

När intervjuguiden skapats har intervjupersonens perspektiv satts i fokus. Frågorna utformades för att 
täcka de områden eller teman som är av intresse för studien och kan tänkas bidra till att besvara 
frågeställningarna i enlighet med Bryman och Nilsson (2002). Han nämner även att utformningen 
huvudsakligen handlar om att fundera igenom intervjuns innehåll och klargöra vad intervjun hoppas 
att svara på. Intervjuguiden bör ge ett visst mått av ordningsföljd i vilken de olika områdena överlappar 
varandra på ett bra sätt. Den bör ge upphov till användning av ett begripligt språk som passar 
intervjupersonerna. Inte innehålla ledande frågor men få med bakgrundsfakta, som ålder, kön, namn 
och så vidare. Efter intervjun bör noteras hur intervjun gick, var intervjun genomfördes samt andra 
upplevelser (Bryman & Nilsson, 2002).  

Intervjuguiden har utformats i följande steg: 

1. Utifrån forskningsområdet utforma forskningsfrågor 
2. Bestämma intervjuområden 
3. Formulera intervjufrågor  
4. Återgå till steg 2 för att förbättra. 
5. Genomförande av första intervju 
6. Revidering av intervjufrågor  
7. Färdigställande av intervjuguide 

Bryman (2016) föreslår att efter steg 4 i utformningen genomföra ett antal pilot-intervjuer för att se 
att det blir ett bra flöde i intervjun och för att samla erfarenheter som intervjuare. Utfallet från 
pilot-intervjun som utförs i steg 5 i den här undersökningen används för empiri-insamlingen på ett 
liknande sätt som de senare intervjuerna.  

3.6 Analysstrategi 
Strategin för analys har varit abduktiv där empiriska data hämtade från Volvo Cars och existerande 
teorier kring systemanatomier har varvats för att leda till nästa steg i undersökningen. Detta 
angreppssätt, så kallat Multi-Grounded Theory, kan ses som en utökning eller en modifiering av 
grounded theory (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Angreppssättet kombinerar därmed en induktiv och 
en deduktiv ansatts och uttrycker även vikten av att forskningsintresset i frågan där det både är möjligt 
att vara mer öppen eller mer precis. I den här studien så har det initialt varit en bred och öppen fråga 
för att successivt smalna av vilket således har påverkat både insamlingen av empiriska data och 
insamlingen av existerande teorier (Figur 12). 

Utifrån olika faserna; förutsättningar, framtagandefas och kontextfas kring anatomin och dess 
införande på Volvo Cars, så utförs en analys utifrån de existerande teorierna på områden inkluderat 
ADT och dess modaliteter. Kontextfasen blir särskilt intressant att undersöka för att förstå hur 
anatomin fungerar i olika sammanhang och med olika roller som tolkar den. Kontextfasen borde 
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därmed på olika sätt påverka de andra faserna och undersöks utifrån de uppgiftspreciserande frågorna 
(se delkapitel 2.7 Sammanfattning litteraturgenomgång). 
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Figur 12 – Abduktiv studie 
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4 Empiri 
I enlighet med illustration Figur 11 som presenterades i slutet av litteraturgenomgången beskrivs först 
empirisk data från förutsättningarna. Delen innehåller grundläggande information om det undersökta 
företaget liksom observationer som gjorts vid möten och tar upp delar som att företaget genomför en 
agil transformation och att de tidigare har gjort ett försök att använda anatomier. Följaktligen beskrivs 
data från framtagandefasen genom en empirisk genomgång över hur framtagning av anatomin gick 
till och vad resultatet blev, både i form av en illustration och av de diskussioner som uppstått. 
Avslutningsvis så presenteras kontextfasen och de intervjuer som gjorts för att sätta anatomin i en 
kontext och som beskriver relationer mellan anatomin och exempelvis modeller som arkitektur och use 
case. 

4.1 Förutsättningar för en systemanatomi på Volvo Cars 
Volvo Cars är ett globalt företag som tillverkar bilar inom premiumsegmentet. De har idag ca 43 000 
anställda varav 11 500 arbetar inom forskning och utveckling. Bilindustrin är idag en föränderlig 
marknad som är formad av trender inom digitalisering, nya affärsmodeller och självkörande bilar där 
disruptiva teknologiska trender har potential att ändra bilens grundläggande relation med kunden 
(McKinsey, 2016). Marknaden är även starkt influerad av elektrifiering och nya krav från kunderna i 
premiumklassen vad gäller uppkoppling och upplevelsen av att köra bilen. På denna snabbt 
föränderliga marknad är det därför väldigt viktigt med responsivitet för nya krav från kunder och 
omgivning för att inte halka efter på grund av en långsam förändringsprocess. Dessa nya trender som 
förändrar bilmarknaden har fått Volvo Cars att göra en transformation till ett agilt arbetssätt för att 
bli mer responsiva. 

4.1.1 Volvo Cars arbetssätt 
Volvo Cars har utifrån SAFe gjort ett eget framework för sina processer. Det grundar sig i SAFe med en 
del egna avskalningar, benämningar och tolkningar. 

Arbetet i det agila ramverket sker i team. Ett team består av ca 10 personer och dessa kombineras 
samman efter område i ARTs som består av ca 10 team och alltså ca 100 personer. ARTs kombineras 
sedan samman till solutions bestående av ca 500 personer och dessa är uppdelade i portföljer om ca 
2 000 personer. ART kan alltså sägas vara ett team av team och en solution sägas vara ett team av 
team av team och så vidare för de resterande nivåerna.  

Planeringen och arbetet sker i cykler där både solution- och ART-nivån följer samma 
programinkrementscykel. Denna cykel är hos Volvo Cars 12 veckor lång vilket är inom SAFes 
rekommendationer på 8–12 veckor. Cykeln är på teamnivå uppdelad i sprintar där utvecklingen sker 
med den sista per programinkrementscykel för presentation, planering och utvärdering). De korta 
iterationerna används för att få korta inlärningscykler med planering (program inkrement planning), 
genomförande, kontroll (system demo) och förändring (inspect and adapt). Medan det på teamnivå 
bara sker övergripande planering för programinkrement och detaljerad planering för sprinten så sker 
planeringen på ART-nivå för flera programinkrement, alltså många månader och på solution- och 
portföljnivå så sker planeringen för flera år. Planeringen visualiseras i backloggar i ett digitalt 
Kanban-system. Backloggarna består av storys, features, capabilities eller epics beroende på vilken 
nivå de är inlagda på. Figur 13 nedan beskriver ett exempel på nedbrytning från en epic till story. 
Viktigt är att inte skapa features i onödan utan istället använda ledande och supportande 
arbetsgrupper. Detta gör man för att "trycka ner" ansvaret så långt ner i organisationen då all personal 
som jobbar sitter ute i noderna (i teamen) och därför så är det där arbetet faktiskt ska ske. En epic kan 
också komma från solution- eller ART-nivå och en story, feature eller capability behöver inte 
nödvändigtvis vara kopplad mot en högre nivå, men de är då inte heller värdebringande för något mer 
än sig själva. 
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Figur 13 – Epic, capability, feature och story 

4.1.1.1 Roller i det agila ramverket  
En RTE är ledaren för en ART. Rollen går ut på att optimera värdeflödet genom ARTet. Det görs genom 
att exempelvis ansvara för alla planerings- och uppföljningsevent.  

En produktägare äger, bygger upp och prioriterar backloggen för ett team och därmed en del av 
produkten. Produktägaren ska genom detta maximera det värdeskapande arbetet ur ett 
affärsperspektiv samtidigt som den har koll på det tekniska utförandet. 

Produktmanagern ansvarar för och prioriterar backloggen för hela ARTet. Produktmanagern 
koordinerar alltså alla produktägare i en ART. Förutom backloggen så ansvarar produktmanagern även 
för att utveckla visionen och roadmapen för ARTet. 

Systemarkitekten jobbar tillsammans med teamen för att tillhandahålla teknisk kompetens inom 
ARTet. Förutom inom ARTet jobbar även systemarkitekten med kunders och andra intressenters 
intressen utom ARTet för att etablera high-level design liksom jobba med mer övergripande use case 
som är beskrivningar hur en användare önskar använda ett system. Systemarkitekten utvecklar även 
den strategiska arkitekturen framåt för att förbereda och möjliggöra kommande funktioner.  

4.1.1.2 Integrationsledare 
Integrationsledare är en person som jobbar över flera ARTs vilka även ligger under olika solutions. 
ARTs levererar produkten till integration och det är denna process som integrationsledarna övervakar. 
Dessa personer är kunder till de olika ARTet då leveransen sker till dem.  

4.1.1.3 Agile VPDS - Volvo Production Development System 
Utvecklingslogiken VPDS (Volvo Product Development System), ligger till grund för i vilken ordning 
som de olika utvecklingsavdelningarna ska leverera. Den innehåller övergripande tidsmässiga 
beroenden mellan avdelningar och detaljerade planer för respektive avdelning. VPDS har ramar som 
kan liknas ett projektledningsverktyg som sätter ramarna för hur utvecklingen sker och integreras. 
Under utvecklingsprocessen finns ett par milstolpar som ställer krav på hur färdig produkten ska vara 
vid vissa tidpunkter, med anledning att testa funktionalitet och påtvinga integration av system. VPDS 
har funnits med sedan tidigare och en anpassning till den agila förändringen, Agile VPDS, har nyligen 
introducerats. Organisationen är således kvar i VPDS och den projektform som de traditionellt har 
förhållit sig till. Planen är att de releaser som idag ligger nära i tiden ska utvecklas enligt tidigare VPDS 
och de nya som planeras från och med nu ska utvecklas enligt Agile VPDS. Detta innebär att 
releaseplaneringen den närmsta framtiden kommer att utgå från en traditionell projektform samtidigt 
som agila processer appliceras gradvis. Eftersom olika avdelningar kommer in i olika stadier i 
utvecklingen av en bil så finns det också olika förutsättningar för det nya arbetssättet beroende på om 
avdelningen jobbar tidigt eller sent i kedjan av utvecklingen av en ny bil. 

4.1.2 Agil transformation 
I början av 2017 startade den agila transformationen på Volvo Cars. Under 2018 tog den agila 
transformationen fart med spridning i organisationen där det etablerades multipla ARTs inom olika 

... ... ...

... ... ...

Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team Team
Story Story Story Story Story Story Story

Story
Story

ART ART

Solution

PortfolioPortfolio
Portfolio Epic

Solution

Feature
ART ART

Solution
Capability

ART ART ART



 

36 | David Cerny & Didrik Dahlström 
 

delar så som software, hardware och propulsion. I denna fas jobbar stora delar av personalen på Volvo 
Cars i Göteborg inom någon ART. De utmaningar som uttrycks av en förändringsledare är framförallt 
att väldigt många människor måste göra saker på ett annat sätt mot vad de är vana vid. Informationen 
som anställda behöver måste vara lättåtkomlig och lätt att kunna klicka sig fram till. Förändring från 
gamla linjechefer, för att gå mot självorganiserade team, gör att det inte längre är möjligt att få 
information från projektledare. Idag är det projekt som ska levereras inom en snar framtid som 
fortfarande är i projektform medan det på längre horisont är mer kontinuerlig produktutveckling.  

ARTet som undersöks närmare är inom den solution som har kommit längst i den agila 
transformationen. Inom denna solution så är det den undersökta ARTet som har arbetat enligt SAFe 
under längst tid och är därmed intressant att undersöka då de ses som ett ledande exempel som andra 
delar av organisationen ska ta efter.  

Det undersökta ARTet är en del i organisationen som kommer tidigt i utvecklingen av en ny bil då de 
utvecklar supportande verktyg som övriga delen av organisationen använder i utvecklingen. Dessa 
verktyg används även i utvecklingen av nya plattformar, en grundläggande konstruktion och system 
som sätts samman för att vara gemensam över flera produktvarianter. ARTets arbete måste således, 
i viss utsträckning, ske före det att andra delar av organisationen har börjat ställa konkreta krav på 
deras verktyg. Verktygen används exempelvis för kravhantering, hantering av release och 
versionshantering. 

4.1.3 Backlog refinement 
Vid närvarande på ett backlog refinement möte så presenterades först förändringar från projekt och 
nya intakes för att sedan gå vidare till det faktiska backlog refinement mötet. Framförallt en diskussion 
av mötet är utstickande och intressant ur anatomiperspektiv. 

Mötet innehöll en diskussion kring hur man bör hantera inkommande beroenden som utomstående 
team statuerar gentemot deras Solution. Diskussionen baseras i att ett utomstående team informerar 
ART- eller Solution-ledning om att det kan förekomma beroenden mellan deras utveckling och 
teamets. Frågan är hur dessa inkommande beroenden ska hanteras för att hamna på rätt bord. 
Eftersom arkitekterna har en bra överblick över beroenden så skulle allt kunna gå genom dem. 
Motargumentet är att de äger alla beroenden och inte har några resurser att hantera dem eftersom 
det i slutändan är teamen som måste arbeta med dem. Teamen skulle kunna hantera beroenden men 
med den medföljande utmaningen att avgöra vilket team som ska ansvara för beroenden som delas 
mellan flera team inom sin egen Solution. Ett beroende som uppdagats inför mötet bestäms att 
hanteras av en arkitekt under en testperiod trots att detta ifrågasätts av arkitekterna.  

Mötet bidrar till användbara intryck av hur denna del av organisationen arbetar med att skapa 
enhetlighet mellan projekt samt förbättra sina arbetssätt och metoder. Det hölls under 
sportlovsveckan för regionen och några av deltagarna som normalt är med på mötet saknades. 

4.1.4 Tidigare anatomi 
Det har tidigare hållits en workshop där en anatomi togs fram. Detta arbete gjordes under hösten 
2018 och anatomin som då togs fram underhölls inte vidare, vilket är ett krav för att den ska kunna 
skapa något värde. Den tidigare framtagna anatomin presenteras i Figur 14 nedan. Anatomin 
motsvarar alla mjukvarudelar för den nya elektronikplattformen. Den nedersta högra delen av 
anatomin är den som motsvarar delen för det ART där undersökningen sker närmare. Varje anatom 
innehåller en beskrivning (som är maskerad i Figur 14) liksom vilka det är som är ansvariga för 
anatomen med deras planeringsstatus.  
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Figur 14 – Tidigare anatomi 

En anatomi som övergriper hela plattformen har en lägre detaljnivå än en anatomi som enbart 
beskriver en mindre del. Dessa båda anatomier kan vara relevanta i olika sammanhang. Något som tas 
med från utformningen av anatomin är att vissa större områden har dåliga beskrivningar som inte 
förklaras något djupare. 

Anatomin i Figur 14 ovan visar vilka avdelningar som är ansvariga för anatomerna och planeringsstatus 
genom anslutande rutor till anatomerna. De visar planeringsstatus genom färger på rutorna för de 
ansvariga avdelningarna. De anatomer som är “commited” (gröna) planerade att göras under den då 
innevarande 12 veckorsperiod, de som ska göras om de hinns med är “stretch” (gula) och de som inte 
har planerats in under perioden är röda. Tidshorisonten på hela anatomin är ca två år. 

Något som uppdagades vid skapandet av anatomin var att det var relativt mycket grönt upptill i 
anatomin medan det längre ned fanns en hel del rött. Alltså skulle anatomer på en högre nivå levereras 
före det att de som de hade beroenden till hade levererats vilket blir omständligt att genomföra. 

Något som upplevdes som jobbigt med anatomin som togs fram var underhållet av den, vilket påpekas 
av en agil coach. Det upplevs som nog jobbigt att uppdatera Kanban-systemet utan att ytterligare ett 
ställe ska uppdateras. Vidare uttrycks det att sanningen kring hur verkligheten såg ut och vad som kom 
härnäst flyttades från anatomi till roadmap.  

Integrationsledare och agil coach uttryckte att de upplevde anatomin användbar som ett sätt att 
identifiera de luckor med områden som inte än hade blivit behandlade i utvecklingen av den komplexa 
produkten. När detta hade identifierats så överfördes den informationen till andra 
informationsmodeller och anatomin lämnades åt sidan vilket gör att den är utdaterad idag. För att 
anatomin inte ska bli utdaterad och kunna fortsätta tillföra värde är det alltså viktigt med 
uppdateringar. 

Idag har det påbörjats ett nytt arbete för att automatgenerera anatomier utifrån Kanban-systemet (se 
Figur 15 nedan med maskerade beskrivningar).  

De automatgenererade anatomierna utgår från vad som är planerat i backloggen i Kanban-systemet 
med de kopplingar som ligger länkade mellan olika backlog-items. Detta gör att man utgår från vad 
som faktiskt är planerat istället för i vilken ordning man egentligen vill genomföra något. Det blir därför 
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lite motsägelsefullt mot den initiala tanken kring anatomi men däremot kan man finna om någon 
anatom har beroenden i fel riktning och därmed om omplanering krävs. 

 
Figur 15 – Automatgenererad anatomi 

4.2 Sammanfattning av förutsättningar för en systemanatomi på Volvo Cars 
Volvo Cars är mitt i en agil transformation med nya arbetsprocesser, roller och förändringar. I den 
agila transformationen så har ARTet kommit långt och de levererar även tidigt i beroendekedjan då 
de utvecklar verktygen som andra delar av organisation sedan ska använda till sitt arbete.  

En anatomi måste underhållas för att kunna bidra med värde framåt eftersom det enbart är en statisk 
bild av hur det ser ut vid just ett tillfälle. Det är ett tidskrävande arbete som skulle vara möjligt att 
eliminera med hjälp av en automatgenerering utifrån Kanban-systemet. Vid en automatgenerering 
försvinner dock mycket av värdet som en anatomi är tänkt att ge. 

4.3 Framtagning av systemanatomi 
Framtagningen av anatomin har skett genom tre workshops på ARTet med RTE, produktmanager, 
produktägare, systemarkitekt och integrationsledare. Vi har gjort observationer och frågor för 
förtydliganden på första och tredje workshoptillfället liksom presenterat grunderna i systemanatomin 
på den första workshopen. Kunskapen för vad en anatomi är har ökat bland de medverkande liksom 
nyttan de ser utav verktyget under framtagandet med ökande positiv inställning. 
4.3.1 Framtagning av initiala anatomin 
Framtagning av den initiala systemanatomin skedde genom en workshop på 3 timmar som 
genererade en anatomi på post-it (se Figur 16). De medverkande var en RTE, en produktmanager, 
två produktägare, en systemarkitekt och två integrationsledare. 

 
Figur 16 – Anatomi på post-it 
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Anatomin täcker arbetet just nu och framåt på ARTet. Ingången som integrationsledarna hade med 
sig var utifrån use case och var de vita lapparna i bilden nedan som de initialt trodde var ARTets högsta 
anatomer som de levererade till integrationsledarna som deras kunder. Det visade sig dock under 
workshoppen att dessa inte alltid var de högsta anatomerna.  

Ett use case är en kort beskrivning av en specifik interaktion mellan en användare och ett system. 
Begreppet används ofta inom mjukvaruutveckling för att skapa förståelse av vad systemet ska uppfylla. 
Dels kan kunden förstå vad den kan förvänta sig av systemet när det är utvecklat, dels kan 
utvecklingsteamet förstå vilka fall som systemet ska klara av att lösa när systemet är färdigt. För ett 
system tas flera use case fram för att beskriva hur systemet ska agera i interaktion med kunden. 

Det uttrycks under tillfället att anatomin är ett bra sätt att visualisera vad man har och vad man ska 
börja med. Vidare uttrycks att det hade varit intressant om hela den solution som ARTet tillhör kunde 
finnas med. Vinsten för ARTet blir att få en tydligare bild av vad som ska göras och var man arbetar i 
organisationen vilket underlättar för ARTet att visa sina beroenden och status för solution. 

De olika rollerna diskuterade under workshoppen utformning av anatomerna och beroenden. De 
kunde kommunicera på ett sätt så att alla förstod varandra även om de har väldigt olika ingångsvärden 
med vad de jobbar med dagligdags. Diskussioner för förståelse fördes på ett sätt som överträffade 
förväntningarna hos integrationsledare och RTE, vilket de uttryckte efter workshopen. 

Det var framförallt integrationslederna och produktägare som var mest involverade i diskussionerna 
där RTE:n var den som ledde workshoppen. Systemarkitekten och produktmanagern kom med 
inflikningar. Anatomin bestod i vissa delar av något som kan liknas mer vid en produktstruktur än en 
anatomi med förmågor. 

Efter workshoppen gjordes en digital avspegling av oss (se maskerad Figur 17) som publicerades på 
intranätet för att bli tillgänglig för alla. En länk skickades ut till de närvarande personerna vid 
workshoppen för att de skulle hitta anatomin bland all annan information. I anatomin går att det 
tydligt utläsa att beroendena går från högre anatomer till lägre anatomer. Detta var något som 
framhävdes var av vikt under den initiala genomgången av vad en anatomi. 

 
Figur 17 – Digital anatomi efter första workshoppen 
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4.3.2 Vidareutveckling anatomi 
Arbetet fortsatte sedan vid ytterligare en workshop (se maskerad Figur 18). Vid detta tillfälle 
närvarade inte produktmanager och arkitekt och inte heller kunde vi närvara för observation. De som 
närvarade var därför en integrationsledare, RTE och de båda produktägarna som var med även vid det 
första tillfället. Anatomin vidareutvecklades genom att göra den mer omfattande genom att addera 
anatomer och omformulera anatomer så att det blev mer av typen anatomi och inte meta-modell för 
produktstruktur.  

 
Figur 18 – Digital anatomi efter andra workshoppen 

Anatomin uppdaterades sedan vid en tredje workshop där integrationsledare, produktmanager, RTE 
och systemarkitekt var närvarande. Anatomin kvalitetssäkrades och statusbestämdes genom att gå 
igenom anatomin anatom för anatom med start från botten (se Figur 19). Detta ledde till uppdelning 
och grupperingar av en del anatomer liksom beroenden ändrades. Det genomfördes även en kontroll 
så att det översta i anatomin var nivån som ansågs som ”money-making”, alltså nivån som i detta fall 
innehöll det utritade området med de tre röda anatomerna och området med den blåa och gröna 
precis under, liksom den icke-färgade anatomen överst till höger. 

Till den här workshoppen hade arkitekten tänkt lite kring hur han såg på anatomin som han 
presenterade. Den grundade sig i att den anatomin som detta skulle motsvara bestod av 
produktförmågor och att man kunde tänka sig andra anatomier som var beroendegrafer av antingen 
epics eller arbetspaket.  

Vid detta tillfälle så var både produktmanager liksom systemarkitekt mycket mer delaktiga. Vid slutet 
av workshoppen frågar integrationsledaren “Är detta tillräckligt bra att visa upp för Volvo?” 
Produktmanager svarar att “Det är det bästa vi har! Detta ska Solution Managern få se” och RTE ber 
om en presentation av anatomin vid nästa sprint-demo de har.  
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Figur 19 – Digital anatomi efter tredje workshoppen 

4.3.3 Sammanfattning framtagning av systemanatomi 
Framtagningen av systemanatomin har inte bara inneburit resultatet i form av en illustration av 
beroenden mellan produktens förmågor. Den har även inneburit många diskussioner för bättre 
förståelse av varandras förutsättningar. Med en ökad insikt i vad systemanatomin kan bidra med i 
deras eget arbete ökade engagemanget och även kvaliteten på den framtagna systemanatomin.  

4.4 Anatomins kontext 
Under följande rubriker kommer fyra intervjuer att presenteras i samma ordning som de hölls 
innehållande de mest intressanta utläsningarna. Dessa intervjuer har handlat om att sätta 
systemanatomin i ett sammanhang och kontext. Intervjupersonerna har valts specifikt för att få 
tillgång till olika perspektiv på systemanatomin och dess användningsområde. Produktmanagern 
förväntas ha ett perspektiv som fokuserar i leveranser, dess kvalitet och datum. Systemarkitekten ett 
mer funktionellt perspektiv som syftar till att få ihop en fungerande produkt genom funktionella 
relationer internt och externt. RTE har ett operationellt perspektiv som förväntas ge inblick i hur 
systemanatomin kommer att kunna användas i praktiken, hur den kommer att tas emot och vad olika 
personer kommer att kunna bidra med, respektive kunna få ut av, systemanatomin. Den tekniska 
experten inom testmiljöer är ansvarig för de testmiljöer för mjukvara som används vid första skedet 
av utveckling. Genom att simulera hårdvara kan mjukvarutester göras billigt och med snabb 
feedbackloop. Till skillnad från de andra intervjupersonerna har hon en extern roll med många 
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beroenden till ARTet och ger en bild av hur hon som användare ser utvecklingen av verktygen från 
ARTet samt i vilken ordning hon har behov av att leveranser sker. 

4.4.1 Produktmanager 
Rummet som vi ska hålla intervjun i är ett konferensrum, är neutralt målat i vitt, har ett bord med 
plats för sex personer, en projektor och fönster som är vända åt norr så att solen inte ska stråla in. När 
vi anländer till rummet, en kvart innan intervjun, pågår fortfarande mötet som bokat rummet innan 
oss, vår intervjuperson är inte på plats än. Vi lyckas låna till oss en whiteboard på hjul som vi kan klistra 
upp anatomerna på och rita ut beroenden på för att återskapa systemanatomin. Intervjuobjektet 
anländer på utsatt tid, samtidigt som rummet blir ledigt.  

Vi rullar in tavlan och småpratar lite undertiden vi lägger ut de utskrivna systemanatomierna i 
A2-format, lägger fram överstryknings- och bläckpennor samt kopplar in datorn i projektorn.  
Intervjupersonen är för tillfället lite stressad. Förra veckan låg han sjuk och har ännu inte hunnit 
uppdatera sig på vad som hänt eftersom det är första dagen tillbaka på jobbet efter påskledigheten 
och det fortfarande är förmiddag.  

Intervjun öppnas genom att förklara att syftet med intervjun är att få ta del av intervjupersonens 
perspektiv på systemanatomin och att det är just hans upplevelse och uppfattning som är intressant. 
Ett ämne som verkar intressant att beröra vidare i sammanhanget är roadmap och backlog eftersom 
den sista workshopen avslutades med att bestämma att just de verktygens relation till 
systemanatomin skulle vara en bland andra uppgifter att ta vid framöver. 

Intervjupersonen uttrycker att de agila nivåerna spretar mycket och att det är frustrerande. På 
ART-nivå anammar man de agila metoderna och följer de ramverk som satts upp. Mycket fokus och 
energi har lagts på att anpassa sig till den nya situationen. På Solution-nivå, där han som en i ledningen 
av ARTet har regelbundna möten, följer man inte de agila ramverken på samma sätt som på ART-nivå. 
Ett exempel är backlog refinement-mötena som blandar in andra delar än just förbättring av backlogen 
så som intakes och rapportering. Han upplever att refinementdelen av backlogen skulle underlätta 
prioriteringen i backlogen som han gör, samt skapa en mer sammanhållen och gemensam prioritering 
mellan avdelningarna. Han uttrycker att han gärna vill visa systemanatomin på dessa möten för att 
skapa förståelse av beroenden och prioriteringar mellan ARTs. 

I höstas när man tog fram anatomin för den nya plattformen satte man sig ned med 500 definierade 
uppgifter och sorterade ut de viktigaste och mest övergripande av dem. Ansvar delades ut per 
respektive utsorterad uppgift att utveckla och beskriva den. Sedan fick arkitekterna uppgifterna för 
att bygga samman anatomin och identifiera beroenden. Syftet med anatomin var att få reda på när 
saker behövde vara klara och fungera i sitt sammanhang.  

“Klara och fungera i sitt sammanhang” ledde naturligt intervjun in på roadmap som inte överlappar 
systemanatomin till fullo. Bland annat saknas en bit i systemanatomin som fanns med i roadmapen 
medan roadmapen saknar ett par förmågor som fanns definierade i systemanatomin. För att förstå 
relationen närmare mellan systemanatomi och roadmap ställdes frågan vidare hur man kan 
säkerställa att relationen finns och är tydlig. Först och främst påstår intervjupersonen att det handlar 
om att skapa en bredare förståelse om var i värdeskapandekedjan man befinner sig. Vilka beroenden 
ansvarar man för att uppfylla och vilka ansvar är man beroende av. 

Intervjupersonen inger känslan av viss osäkerhet i hur förmågorna definieras vilket uppfattas genom 
att han uttrycker att flera anatomer inte ligger under ARTets ansvar utan är uppgifter som användare 
av ARTets verktyg utför. Att ta den utgångspunkten är lätt eftersom anatomerna är benämnda som 
förmågor utifrån ett användarperspektiv. Vi uppmärksammar hans perspektiv och tillsammans 
definierar vi att förmågorna i systemanatomin syftar till just förmågor i ARTets verktyg och förmågor 
som ARTet ansvarar för att tillhandahålla. Trots detta identifieras ett par högt belägna förmågor som 
ARTet ansvarar för tillsammans med andra ARTs.  
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Den utskrivna systemanatomin, som har legat på bordet under hela intervjun, skjuts fram till 
intervjupersonen som tittar på den tyst ett tag. Vi ställer en fråga om hur systemanatomin relaterar 
till programinkrementet ARTet befinner sig i för tillfället. Han svarar att de flesta anatomerna är 
relevanta för det innevarande inkrementet men att det beror hur man tänker sig att förmågan ska 
vara uppfylld. Exempelvis finns en anatom som går att koppla till en issue som är planerad till leverans 
om två programinkrement, vilket motsvarar 24 veckor. Dock behöver ett första försök till att uppfylla 
förmågan med manuell handpåläggning genomföras under innevarande inkrement, varför den är med 
i anatomin. 

Utifrån den utskrivna systemanatomin påvisade intervjupersonen hur den skulle kunna användas för 
att visa externa intressenter hur en förmåga löser ut ett beroende. Med hjälp av systemanatomin 
skulle han kunna skapa bättre förståelse av vilket ansvar ARTet kan ta och inte ta, vilka beroenden de 
sitter fast i och vilka beroenden de kan lösa oberoende av någon annan.  

Vidare diskuteras hur systemanatomin kan användas för att bygga en integrationsplan med avseende 
att stämma av systemanatomin mot de leveranser som ligger i planeringen. Arbetet med att sätta 
systemanatomin inom ramarna för leveransdatum såg intervjupersonen inte som något problem. Men 
att översätta tillbaka den till en systemanatomi med nya beroenden kan bli desto svårare. Han hävdar 
att det skulle påverka friheten i formandet av systemanatomin som inte bör begränsas av tidsmässiga 
hinder samt att integrationsplanen skulle innehålla fler detaljer som inte är nödvändiga i 
systemanatomin. 

Med fortsatt fokus på integrationsplanen nämner intervjupersonen att eftersom produktägare har 
egna planer på vad de vill ha med i verktygen är det viktigt att ha med dem vid utformandet av 
integrationsplanen. De sitter på detaljerad information om vilket bakomliggande arbete anatomerna 
innehåller. Integrationsplanen kommer dock inte att vara heltäckande i den meningen att alla 
förmågor kommer ha en tydlig plats i roadmapen, men den kommer ändå att kunna användas för att 
kommunicera ut en gemensam målbild. De förmågor som faller utanför roadmapen behöver troligtvis 
ifrågasättas om de är värdeskapande. 

Han identifierar syftet med systemanatomin som att se om roadmap innehåller vad som behövs, för 
att prioritera innehållet och som ett hjälpmedel för att stämma av mot intressenter. 
Integrationsplanen är intressant för att man får reda på när vilka acceptanskriterier behöver uppfyllas.  

Fortsättningsvis vill han gärna se att systemanatomin kontrolleras mot use case, försöka skriva backlog 
utifrån systemanatomin och visualisera framstegen i projektet. Det är produktägarnas ansvar att se 
till att vi kommer dit vi vill i systemanatomin. 

4.4.2 Systemarkitekt 
Intervjun med systemarkitekten hölls i ett likadant rum som intervjun ovan, i samma byggnad. Vita 
väggar, projektor och fönster. När intervjupersonen anlände hade vi precis rullat in whiteboard-tavlan 
med systemanatomin i rummet. Vi presenterade intervjun och dess syfte att få hans perspektiv på 
systemanatomin och hur den skulle kunna sättas i ett sammanhang. Intervjupersonen, som till stor 
del av sitt arbete ritar scheman och figurer av arkitekturer, hade efter den sista workshopen ritat upp 
ett ekosystem över hur use case relaterar till andra förmågor och andra verktyg i organisationen inom 
den ART som han tillhör. Hans tolkning hur use case kan relatera till systemanatomin bygger 
framförallt på hur definierade use case mappar mot “money-making”-nivån i systemanatomin. 
Eftersom use case ligger nära användarperspektivet precis som anatomerna i “money-making”-nivån. 
Tolkningen är att förmågor på “money-making”-nivå byggs upp av stödjande förmågor som kan 
illustreras i ett verktyg, exempelvis en anatomi. Detta ger upphov till ett informationsobjekt som driver 
arbetet att skapa artefakter, faktiska produkter och delprodukter som skapar värde. 

Intervjupersonen har nyligen tagit fram förslag på use case för ARTet som inte grundats inom gruppen. 
Han utrycker att han gärna hade fått use case tilldelat från högre upp i organisationen eftersom de 
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sitter närmare den feedback som kommer från användare. För att use casen ska kunna arbetas med 
officiellt behöver produktmanagern, RTE:n, en annan systemarkitekt och produktägare ha accepterat 
dem. Dessa personer utgör de som påverkas mest av use case och därför är det viktigt att de är överens 
om dess innebörd för att kunna arbeta med dem genomgående. Denna acceptans sker idag främst 
genom informella möten där intervjupersonen går runt till de nämnda parterna och får deras åsikt. 
Det har även hållits ett formellt möte på området. 

Intervjun styrs in på att försöka koppla förmågorna i systemanatomin till use case. Intervjupersonen 
uttrycker osäkerhet och tror att det förmodligen inte är möjligt att koppla use case till anatomin. Efter 
en liten stunds funderande frågar han retoriskt “det är väl positivt att en förmåga kan stödja flera use 
case?” och svarar på sin egen fråga “ja, det är det ju”. Han nämner att det är viktigt att gruppen är 
överens om use case innan man kopplar dem till systemanatomin. I arbetet med use case identifierar 
man användarnas behov medan systemanatomin identifierar beroenden för att uppfylla dessa.  

Han reflekterar kring hur man ska börja markera use case i anatomerna. Till sin hjälp har han valt att 
använda den utskrivna systemanatomin på A2-papper och överstrykningspennor i olika färger. Det är 
ingen självklarhet om han ska börja uppifrån eller nedifrån. Han börjar sedan uppifrån, men hoppar 
snabbt ned och sen upp igen. Efter en stund finns ingen direkt struktur i markeringen utan sker utifrån 
vad han ser, ofta mer uppdelat i områden som visar sig tillhöra samma use case. Kopplingen mellan 
use case och systemanatomin gick lättare än väntat då alla utom två anatomer kunde kopplas till ett 
eller flera use case. Något som han kopplar till att deltagarna under workshopen troligtvis hade use 
casen omedvetet i bakhuvudet. 

Under tiden han fyller i systemanatomin med en färg per use case reflekterar han över att det finns 
behov av mer diskussion över prioriteringar på ARTet. Det finns forum för diskussion men han hävdar 
att man behöver ha den oftare. 

 
Figur 20 – Anatomi kopplat till use case 



 

45 | David Cerny & Didrik Dahlström 
 

Efter att ha tagit fram en systemanatomi kopplad till use case byts fokus mot arkitektur. Frågan om 
arkitektur formuleras mer öppet eftersom vi känt till use casen sedan tidigare men inte hitta en 
arkitektur som passar den nivån som systemanatomin är gjord för. Intervjupersonen tar oss genom 
ett par figurer som berör arkitekturen på olika sätt och landar i en figur som beskriver relationen 
mellan de verktyg som ARTet tillhandahåller samt verktyg de inte tillhandahåller men har relation till.  

Arbetet med att koppla systemanatomin till verktygen initieras och intervjupersonen uttrycker att 
detta bör gå smidigt eftersom verktygen i stort sett mappar mot teamuppdelningen inom ARTet, utom 
ett verktyg som har två team. Respektive teams produktägare som varit med vid framtagningen har 
givit sin input som bör avspegla det verktyg denna är ansvarig för (lila och grön nedan). Det visar sig 
dock vara svårare än väntat att koppla verktygen till systemanatomin. Ett par förmågor kopplas till 
flera verktyg (prickigt nedan), vilket visar sig kunna bero på att förmågan behöver tillhandahållas i 
båda verktyg under en övergångsfas, men även att man inom ARTet inte har rett ut vilket verktyg som 
bör tillhandahålla förmågan och således flyttar ansvaret fram och tillbaka mellan teamen. Ett par 
förmågor kunde inte kopplas till något verktyg (vit nedan) eftersom det antingen inte var definierat 
alternativt om förmågan ansvarades huvudsakligen av utomstående verktyg. Arbetssättet för att hålla 
koll på vilka förmågor som respektive verktyg ansvarar för idag bygger på tillfälligheter. Det finns 
nämligen ingen process för att hantera den typen av dubbelarbete. 

 
Figur 21 – Anatomi kopplat till arkitektur 

Intervjupersonen påvisar även att vissa verktyg saknas i systemanatomin och att den inte är fullständig 
för ARTet. Detta anser han bero på att produktägare för dessa verktyg inte har närvarat vid 
framtagningen av systemanatomin (gul och blå). 
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För att det ska gå att arbeta kontinuerligt med anatomin och relationer till andra modeller behövs en 
tydlig kontextkarta som gör det lätt att förstå hur anatomin är tänkt att fungera. 

4.4.3 RTE – Release Train Engineer 
Under intervjun med RTE togs whiteboarden med systemanatomin bort eftersom den inte använts 
tidigare medan de andra verktygen behölls, illustrationsprogram och utskrivna papper, för att arbeta 
med systemanatomin.  

Intervjupersonen svarade på den inledande öppna frågan om hans perspektiv på systemanatomin 
med att syftet är att åstadkomma en gemensam bild. Teamen fokuserar idag i för stor utsträckning på 
sin egen miljö och det verktyg som man ansvarar för. Vilket resulterar i att man på ART-nivå gör 
felaktiga prioriteringar och missar beroenden man har internt mellan verktygen. Framförallt gäller det 
produktägare och intressenter utanför ARTet. 

Han poängterar vikten av att representanter från respektive team behöver vara närvarande vid 
framtagningen av systemanatomin för att den ska bli heltäckande. I framtagningen av 
systemanatomin saknades produktägare från team vilket har gjort att motsvarande områden för vissa 
verktyg saknas det en detaljerad nivå för i systemanatomins utseende och innehåll.  

Det finns ett fåtal förmågor i systemanatomin som ARTet delar ansvar för med utomstående team. I 
den meningen kan systemanatomin hjälpa till vid kommunikation med dessa team för att ge dem en 
bättre bild av vilka beroenden som ARTet sitter med och vilka möjligheter som finns att uppfylla deras 
del av förmågan. 

Produktägarnas främsta bidragande till systemanatomin är detaljerna och förståelsen för den faktiska 
utvecklingen. De vet vilka alternativa vägar som är möjliga att ta, till exempel till vilka grader ett 
verktyg eller funktion kan levereras och vilka resurser som krävs för att nå dit. Deras största tillgång i 
att använda en systemanatomi är tillgången till information om beroenden och ordning. 
Intervjupersonen upplever att systemanatomin kommer att välkomnas av de flesta produktägarna. 

Produktägarna saknar information om när leveranser ska ske och utifrån vilka krav. Intervjupersonen 
ser sin största tillgång av systemanatomin som möjligheten att se en helhetsplan för utveckling och 
leveranser av den nya plattformen, som den framtagna systemanatomin syftar till. En utveckling som 
han gärna sett är att koppla systemanatomin till 12-veckors programinkrement och de leveranser som 
förväntas i respektive inkrement. Förmågor kan uppfyllas i olika grad, vilket kallas för 
acceptanskriterier. Exempelvis kan en funktion i ett inkrement tillhandahållas med hjälp av manuell 
handpåläggning medan funktionen i ett senare inkrement krävs fungera automatiserat eftersom 
funktionen kommer att anropas många fler gånger än vad som går att hantera manuellt. 
Intervjupersonen hade gärna sett en anatomi med tydliga acceptanskriterier för respektive förmåga 
samt hur anatomin och dessa acceptanskriterier utvecklas över inkrement.  

Problemet som dyker upp under diskussion kring hur det skulle kunna vara möjligt är att definiera en 
klassificering av acceptanskriterier att bedöma anatomerna efter. Olika grader och olikt utformade 
acceptanskriterier gör det svårt att hitta en gemensam uppdelning. Exempel på försök till klassificering 
var automatiseringsgrad, hur väl automatiserade förmågan behöver vara, och en “definition of done”, 
som var svår att dela upp i fler kriterier än två. 

En annan idé om vy på anatomin som intervjupersonen gärna hade sett är möjligheten att filtrera bort 
anatomer som inte har beroenden till en viss “money-making” anatom. Ett sätt att skapa ett tvärsnitt 
som enbart innehåller anatomer som en specifik “money-making” anatom är beroende av och dölja 
de andra. På så sätt upplever han att det skulle bli lättare att se hur väl uppfyllda de “money-making” 
förmågorna är.  
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4.4.4 Teknisk Expert – Integrationstestplattformar 
Denna intervju hålls tillsammans med handledare från företaget. Eftersom intervjupersonen inte varit 
delaktig i framtagningen av systemanatomin assisterar handledarna med att förklara tekniska detaljer 
som kan vara viktiga för intervjun.  

Tydligt är att intervjupersonen har behov av vissa förmågor i systemanatomin. Några av dem är på 
grundläggande nivå och några på “money-making”-nivå. I utvecklingen av testmiljöer av ny plattform 
kommer definitioner som det första steget som efterföljs av funktioner. I intervjupersonens fall 
behövde hon till att börja med enbart gränssnitt och beslutade strukturer för att hon skulle kunna 
arbeta fram testmiljöer. Själva funktionaliteten bakom gränssnitten kunde vänta tills senare och 
behövde inte levereras förrän när testobjekt började bli klara för testning. Vilket inte sker förrän 
ungefär ett halvår in i plattformsutvecklingen. Relaterat till intervjun med RTE hade hon olika 
acceptanskriterier beroende på när i tid en leverans var planerad att ske. 

Intervjupersonen uttrycker att hon saknar kunskap och information nog att kunna ställa relevanta krav 
på verktygen som ARTet utvecklar. Detta är något som gör henne orolig och att utvecklingen av 
verktygen sker åt ett håll som inte kommer att spegla framtida behov. 

Intervjun behandlade en del tekniska frågor som handledarna hade intresse i. För detta användes 
systemanatomin som ett hjälpmedel för intervjupersonen att förstå vilka beroenden som ARTet har 
för att kunna tillhandahålla förmågor som hon är beroende av. I vissa fall behövde hon bidra med 
kunskap till ARTet för att de skulle kunna uppfylla en förmåga som hon i sin tur var beroende av. 

4.4.5 Sammanfattning kontext 
Intervjuerna har berört ett par kontext-objekt som resulterade i konkreta anatomitillämpningar. Dessa 
var relationen mellan systemanatomin och use case samt arkitektur. Förutom dessa berördes 
relationer med roadmap, backlog och acceptanskriterier som vi tillsammans med handledare på Volvo 
tror kunna ge värdefulla insikter om de kan illustreras i ett anatomisammahang.  

Intervjuerna har poängterat värdet av att ha heltäckande kompetens vid framtagning av 
systemanatomin och att den kompetens och kunskapsbas som finns tillgänglig vid framtagningen 
speglar systemanatomins utformning. Dessutom har de gett exempel på hur olika roller i 
organisationen kan bidra och nyttja systemanatomin. Framförallt de intervjupersoner som varit 
delaktiga i framtagningen av systemanatomin har ett förtroende för att systemanatomin ska kunna 
bidra med värde framöver ur deras enskilda perspektiv. 

4.5 Sammanfattning empiri 
Kapitlet har berört Volvo Cars i stort samt fördjupat sig på de agila arbetssätt som tillämpas på 
utvecklingsavdelningen. Det rör sig om SAFe-implementationen, organisationsstruktur med 
uppdelningen portfolio, solution, ART och team samt Agile VPDS. En viktig detalj kring hantering av 
beroenden fångades upp från ett möte och den tidigare anatomin som utvecklats på solution-nivå för 
den nya plattformen presenteras. 

Framtagningen av den nya anatomin observerades i tre workshops. Resultatet blev en digital 
illustration, många diskussioner och bidragande till engagemang. 

I den sista delen presenteras resultatet av fyra intervjuer med utvalda intervjupersoner för att få 
perspektiv på hur systemanatomin förväntas skapa värde i olika kontext och med olika ingångsvärden. 
De som intervjuades var produktmanagern, en systemarktitekt, RTE och en teknisk expert inom 
testmiljöer som arbetar nära ARTet. Exempelvis uppdagades det med systemarkitekten att det inte 
var så enkelt att koppla verktygen till anatomerna som han trodde liksom att det tvärtom var lättare 
att koppla till use case än han först trodde. 
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5 Analys 
I följande kapitel analyseras systemanatomin utifrån sammanhanget, framtagningen och kontexten. 
Analysen grundar sig i de faser som presenteras i litteraturgenomgången; förutsättningar, 
framtagandefas och kontextfas. Det inledande kapitlet ser förutom till problemet kring tidigare 
anatomier på Volvo Cars även till andra projektledningsverktyg samt förhållningssätt till komplexa 
produkter. Framtagningen behandlar dels processen och dels resultatet i form av den framtagna 
systemanatomin. Avslutningsvis så analyseras kontexten som systemanatomin kan sättas i med en 
sammanställning av hur dessa relationer ser ut. De olika delkapitlen sammanfattas genom att svara 
på varsin uppgiftspreciserande fråga. 

5.1 Förutsättningar för en systemanatomi på Volvo Cars 
Analysen kring förutsättningarna för en systemanatomi på Volvo Cars behandlar den agila 
transformationen och den övergångsfas som Volvo Cars kan sägas befinna sig i liksom den problematik 
som kommer med komplexa projekt och hur detta behandlas på Volvo Cars idag. Delkapitlet avslutas 
med en analys kring de tidigare anatomier som har utformats och svaret på den uppgiftspreciserande 
frågan “hur kan systemanatomin bidra till koordinering?” 

5.1.1 Grad av agil transformation 
På Volvo Cars är man mitt i den agila transformationen där man har gått från ett traditionellt arbetssätt 
mot ett agilt arbetssätt. I den situation de sitter idag befinner de sig i övergångsfasen mellan, där de 
har blivit mer agila men inte fullt ut. Det agila manifestet har principer som påvisar hur viktigt det är 
med kontinuerliga leveranser. På Volvo Cars så jobbar man fortfarande i projekt med fasta leveranser 
som inte är lika frekventa som man önskar framöver. De har inte heller kommit igång fullt ut med det 
kontinuerliga testandet som är ett annat viktigt steg i att leverera fungerande programvara så ofta 
som möjligt. 

5.1.2 Komplexa produkter 
På Volvo Cars försöker man jobba med självorganiserande team. Teamen försöker organisera och 
koordinera sig själva med hjälp av ART-ledningen.  

Utvecklingen av en ny plattform, som ofta sker i samband med en ny modell, kan utifrån definitionen 
i Cynefin-modellen (Kurtz & Snowden, 2003) anses vara ett komplext problem, eftersom det finns flera 
sätt att lösa problem på och dessa behöver undersökas och dellösningar kombineras till en fullständig 
lösning.  Den föreslagna lösningsgången på detta område där det saknas “good” och “best practice” 
är en framväxande lösning vilket går bra samman med att jobba agilt.  

Utvecklingen av den nya plattformen ligger i början på komplexitetskurvan där komplexitetsmaximum 
inte har uppnåtts ännu. Utvecklingen är i startgroparna och olika projektmedlemmar sitter på skilda 
bilder kring vad som ska göras och hur. Man befinner sig alltså fortfarande i en oreda vad gäller analys 
och design. Genom att idag sitta med utvecklingen av de supportande verktygen för den nya 
plattformen och försöka leverera lösningar utan att ha passerat komplexitetsmaximum, alltså att börja 
med implementation, utgör enligt Taxén (2011) en stor risk för fel och problem senare. 

5.1.3 Andra projektledningsverktyg 
De traditionella projektledningsverktygen syns inte till på företaget. Det verktyg som närmast kan 
liknas vid ett sådant är VPDS som genom sina illustrerade tidsberoenden kommer nära ett 
Gantt-schema i utformning. Dock innehåller VPDS inga specifika arbetsuppgifter eftersom det agerar 
som ett ramverk för utveckling av nya produktmodeller innehåller det enbart milstolpar som 
koordinerar delleveranser från olika portfolios. VPDS används på en högre nivå än ARTet och påverkar 
ARTet som en struktur som de måste förhålla sig till och därmed också den systemanatomi som har 
tagits fram. VPDS sätter på så sätt ramar till anatomin som kan agera validerande. 
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Det finns inga av de traditionella projektledningsverktygen på ART-nivå på företaget. Eftersom 
företaget tagit steget in i den agila transformationen har man gått ifrån att genomföra genomgående 
planering inför projekten på ART-nivån. Företaget förlitar sig istället på att projekten lyckas leverera i 
tillräckligt hög grad och kvalitet utefter de ramar som satts kring resurser och att planering att 
samverkandet mellan team löser sig av sig självt. Hittills har detta bland annat hanterats genom möten 
enligt SAFe-ramverket. För studien har avsaknaden av traditionella verktyg inneburit att det varit svårt 
att jämföra hur anatomi-konceptet innebär en skillnad.  

Problematiken som traditionella projektledningsverktyg innebär enligt Taxén (2011), med bland annat 
motsägande beroenden, är en problematik som vi identifierat på Volvo Cars. Ett exempel är en 
förmåga som ARTet ska leverera inom det innevarande inkrementet och som den tekniska experten 
är beroende av för att kunna sätta upp sina testmiljöer. Beroendet motsägs av att hon inte har 
tillräcklig information eller kunskap för att kunna sätta ihop en kravställning, som ARTet i sin tur är 
beroende av för att kunna leverera. De tidsmässiga beroendena för när den tekniska experten kan ha 
tillräcklig kunskap och information samt när ARTet bör leverera en definition motsäger varandra. 
Vilket beror på att ARTet inte har haft en tillräckligt uttömmande diskussion och tydliggörande av vilka 
värden som man behöver leverera till den tekniska experten. 

Den största skillnaden mellan de traditionella verktygen, WBS, Gantt och PERT, och en anatomi är att 
de traditionella verktygen bygger på att strukturera aktiviteter och därigenom skapa en helhetsbild av 
projektet medan anatomin använder förmågor utformade ur ett användarperspektiv. Man kan säga 
att de traditionella verktygen beskriver ”hur” ett projekt ska utföras och anatomin ”vad” som ska 
uppnås. I ett projekt där det finns tydliga ”best practice” kan en WBS vara användbar eftersom den 
ger en hundraprocentig bild av vilka aktiviteter som ska utföras. Genom att koppla kostnad och tid till 
dessa blir det enkelt att se projektets förväntade resultat (Kerzner, 2013). I ett projekt där det saknas 
fullständig information kring hur en aktivitet ska utföras faller konceptet med traditionella verktyg 
eftersom den helhetsbild som är tänkt att kommuniceras kommer ur den uttömmande beskrivningen. 
När en uttömmande beskrivning saknas på grund av komplexitet i projektet går det inte att 
beskriva ”hur” projektet är tänkt att utföras för att skapa förståelse av ”vad” projektet ska uppnå, 
eftersom ”hur” saknas. Det kräver förståelse och tolkning från betraktaren att omformulera ”hur”, 
som beskrivs av de traditionella verktygen, till ”vad” som ska levereras, vilket innebär en risk att det 
skapas olika tolkningar och förståelse beroende på betraktare. 

”Vad” som ska levereras kan uppfattas som en klassisk kravspecifikation. Vi vill förtydliga utifrån vår 
erfarenhet av kravspecifikationer från ett par tidigare genomförda mjukvaruutvecklingsprojekt, både 
inom utbildningen samt i egen regi, att en klassisk kravspecifikation enbart innehåller beskrivningar 
av de förmågor som kunden förväntar sig av produkten, alltså på en värdeskapande nivå. En anledning 
till att kravspecifikationen ligger på denna nivån är att kunden inte förstår de underliggande 
begränsningarna och möjligheterna i projektet. Kunden blir då enbart intresserad av att säkerställa att 
de värdeskapande förmågorna uppfylles och inte det obegripliga ”hur:et”. Anatomin skulle som 
Program managern nämner i sin intervju att anatomin kan vara ett bra komplement vid 
kommunikation med kunder i detta sammanhang för att skapa en i högre grad gemensam förståelse 
av möjligheter och begränsningar i ett projekt och utvecklingen av en produkt. Poängen med att inte 
beskriva tydligt ”hur” något ska genomföras, utan informationsrikt beskriva ”vad” som ska 
genomföras är något som Checkland & Scholes (1990) tar upp, likväl som Taxén (2011). 

5.1.4 Tidigare anatomi 
En av anledningarna till att den tidigare anatomin inte längre används är enligt personer på Volvo att 
den inte underhölls och arbetades med kontinuerligt efter dess framtagande. En anatomi är statisk 
och visar enbart en ögonblicksbild över den gemensamma uppfattningen av hur produktens förmågor 
är beroende av varandra. Uppdateras inte anatomin efter hand kommer den snart att visa en förlegad 
bild som blir föga användbar. Förmågor och beroenden förändras under en utvecklingsprocess och 
utmanas på grund av den föränderliga omgivningen vad gäller bland annat krav och resurstillgång.  
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Den tidigare framtagna anatomin är vad som kan liknas vid Taxéns (2011) förklaring av en 
framstegsanatomi, där det i detta fall är planeringsstatusen som illustreras. Skillnaden är att de 
teoretiska implementationer som Taxén (2011) beskriver innehåller en realtidsstatus av förmågorna 
medan den framtagna anatomin baserade sin status på vilka förmågor som var planerade att påbörjas, 
påbörjade och tilldelade ansvar. Genom att illustrera planerat arbete jämfört med vid vilka tidpunkter, 
enligt VPDS, som respektive förmåga är tänkt att levereras kunde det enkelt utläsas att arbetet som 
planerats inte omfattade de grundläggande förmågorna. Därmed skulle det inte enligt plan vara 
möjligt att leverera på ett tillfredställande sätt eftersom underliggande beroenden till de förmågor 
som man planerat att utföra inte skulle vara uppfyllda. Eftersom anatomin byggde på förmågor som 
planerades vara klara inom ett så pass långt tidsspann som två år var tillämpningen ett bra alternativ. 

Verkligheten är åtminstone så bra som framstegsanatomin visar eftersom den statiska egenskapen 
hos anatomin innebär att framstegsanatomin kommer att visa den mest verklighetsnära bilden i 
samband med att den skapas. Därför kommer den alltid att visa en bild av hur bra som förmågorna 
åtminstone är uppfyllda. Verkligheten kan vara bättre än bilden visar men inte sämre. Därför krävs att 
de som tar del av en framstegsanatomi är medvetna om hur den är tänkt att användas. Om den 
exempelvis används för att visa status i projektet för en intressent kommer denne med största 
sannolikhet att få en uppfattning av projektet som är sämre än verkligheten, på gott eller ont 
beroende på intressent. För att ge en så verklighetsnära bild som möjligt krävs det alltså frekventa 
uppdateringar av statusen för att anatomin ska visa på framstegen. 

I ett fall som den tidigare anatomin som inte uppdateras kontinuerligt visar den snart en bild som är 
så långt från verkligheten att den inte längre är användbar. Dels på grund av att anatomer och 
beroenden inte längre stämmer och dels på grund av att den status som illustreras visar en långt sämre 
bild än det faktiska läget. 

Efter genomfört försök att ta fram en ny anatomi har vår bild av utmaningen att fortsätta arbeta 
kontinuerligt med anatomin förändrats. Vår uppfattning är att anledningen till att den tidigare 
anatomin inte användes vidare berodde på att det saknades förståelse av hur anatomin skulle kunna 
fortsätta tillföra värde. Det saknades förståelse av att diskussionen under framtagandet i sig var en 
stor del av resultatet, att illustrationen är statisk och att den gemensamma förståelsen för projektet 
och produkten kontinuerligt förändras och att det är orsaken till att nya missförstånd dyker upp. Med 
en vidare förståelse som vi har förmedlat till företaget har de större incitament att prioritera resurser 
för att ett kontinuerligt arbete och uppdatering av anatomin. 

Att generera anatomier utifrån det som redan är inplanerat i Kanban-systemet gör att det går att 
upptäcka beroenden som går bakåt i tiden och som måste lösas ut före det att det går att genomföra 
planen. Det kan exempelvis vara som så att en ART eller ett team planerar att leverera en förmåga 
som en annan ART eller ett annat team är beroende av ett programinkrement eller en sprint före det 
att den andra ARTet eller det andra teamet behöver det för att kunna leverera sin förmåga. Genom 
att upptäcka detta i anatomin går det alltså att anpassa den redan lagda planen så att den blir 
genomförbar. Genomförbarheten ses alltså genom att alla beroenden pekar bakåt i tiden mot 
anatomer som redan har blivit levererade. Däremot är det inte säkert att man finner den mest 
önskvärda vägen genom att utgå från det inplanerade och sedan enbart lösa ut omöjliga beroenden. 
Detta eftersom den mest önskvärda vägen kanske är väldigt skild från den inplanerade vägen och små 
förändringar gör att vägen blir möjlig men inte optimal.  Mer önskvärt blir att utgå från den optimala 
vägen och anpassa den inplanerade efter den istället. Det är detta tankesätt som ligger till grund för 
att först utforma anatomin utan att lägga in andra begränsningar för att sedan överensstämma 
resterande verklighet med anatomin. 

Resultatet av framtagandet av en anatomi är inte enbart den framtagna illustrationen utan även de 
diskussioner som förs, vilket även stödjs av Checkland & Scholes (1990). Diskussioner leder både till 
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att identifiera meningsskiljaktigheter och olika uppfattning. Sker uppdateringen automatiskt så tappar 
man tillfälle för sådana diskussioner.  

5.1.5 Hur kan systemanatomin bidra till koordinering? 
På Volvo Cars så arbetar man i komplexa projekt med självorganiserade team som behöver 
koordineras för att lösa problemen och nå längre på komplexitetskurvan. Att jobba kontinuerligt med 
anatomier som ett projektledningsverktyg från grunden i ett sammanhang som det på Volvo Cars, 
skulle kunna komplettera de verktyg man använder sig av idag och behandla de problem som upplevs 
med beroenden utifrån det som är skrivit kring anatomier och dess användningsområden. 

5.2 Framtagning av systemanatomi 
I detta avsnitt analyseras framtagandet av anatomin som skedde under tre workshops. Dels tas 
processen upp och jämförs mot teori. Dels utvärderas själva anatomin som resultatet av arbetet. 
Avslutningsvis besvaras den uppgiftspreciserande frågan “hur bidrar framställningen av 
systemanatomin?” 

5.2.1 Process 
Processen att ta fram en anatomi beskrivs av Taxén (2006) genom tre steg. Steg 1 går ut på att ta fram 
en systemanatomi. Steg två på att dela upp anatomerna i inkrement baserat på vilka förmågor som 
gynnas av att testas och verifieras parallellt. Steg tre bygger på att sätta anatomin i ett 
integrationsperspektiv och på så sätt få en bättre tidsöverblick. De tre workshoptillfällena har berört 
det första steget att ta fram en systemanatomi. De senare stegen har inte behandlats och därför går 
det inte heller att påvisa vad skillnaden hade varit om dessa också hade genomförts. Trots att dessa 
inte har genomförts upplevdes processen som värdebringande och inte så tidskrävande utifrån det 
resultat som uppnåtts. Det tyder på att utmaningen med att ta tid till workshops inte beror på att de 
faktiskt inte är värdebringande, istället kan det vara att se det värdet före genomförandet.  

Utifrån att ha genomfört det första steget för att plocka fram systemanatomin för första gången på 
ARTet och detta steg upplevs som värdebringande tyder på att systemanatomi kan komma att vara 
användbart och att en fortsättning av processen borde vara på sin plats. Nästa steg i processen bör 
därför vara att fortsätta framtagandet av systemanatomin genom att dela upp anatomerna i 
inkrement för att sedan sätta den i ett integrationsperspektiv utifrån vad Taxén (2006) beskriver. 

Processen har efter det första steget direkt försökt koppla systemanatomin till olika kontexter, i 
motsats till vad teorin säger. Att göra denna koppling redan från början har gjort att man kan påvisa 
att det faktiskt finns en koppling till kontexter och att den kan vara användbar. Dessa kontexter blir 
således intressanta att kolla vidare i när anatomin är framtagen genom alla tre stegen som beskrivs. 

Systemanatomin bidrog under workshop-tillfällena med sin simpelhet i strukturen med förmågor 
formulera ur ett användarperspektiv att vara ett objekt som fångar det intressenterna i rummet tycker 
är viktigt och gör det möjligt att kunna diskutera det begripligt. Det begripliga kommer från att de i 
rummet kan diskutera utifrån symboler de finner naturliga och begripliga (Checkland & Scholes, 1990). 
Genom att använda en bild med symboler som de inblandade finner naturliga och begripliga, att föra 
diskussioner utifrån ökar precisionen i diskussionerna. Bilden blir det Star (2010) kallar ett boundary 
object som alla intressenter kan se helheten i utifrån sitt eget perspektiv.  

Processen i framtagande av systemanatomin har varit möten mellan olika typer av roller som i vanliga 
fall inte pratar samma språk, alltså inte har koll på samma typer av beroenden. De olika personerna 
har inte andra gemensamma diskussionstillfällen med alla närvarande, däremot har par av dem 
naturliga diskussionstillfällen i andra sammanhang och möten. Att samla alla i samma diskussion har 
pressat fram nya typer av diskussioner som inte har tagit form på andra ställen. 

I framställningen av anatomin uppkom cyklar av beroenden mellan förmågor i systemanatomin. Dessa 
ledde till förtydliganden för att undvika missförstånd. 
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5.2.2 Roller 
I samband med att den första workshoppen var slut uttryckte integrationsledare och RTE att man hade 
upplevt givande diskussioner som bidrog till bättre förståelse på ett sätt som överträffade deras 
förväntningar. De närvarande personerna hade olika synsätt och kompetens om produkten och dess 
utveckling, vilket integrationsledare och RTE uttrycker är en förutsättning för en värdeskapande 
anatomi. 

Under workshopparna förändrades delaktigheten mellan olika roller i diskussionerna. I den första 
workshoppen stod produktägarna för merparten av diskussionen medan produktmanagern och 
systemarkitekten blev mer deltagande mot slutet. Likt produktmanagern poängterar i den 
efterföljande intervjun (se avsnitt 4.4.1 Produktmanager) har produktägarna en bättre detaljkunskap. 
De kan på så sätt vara extra viktiga i början av anatomiskapandet eftersom de kan utforma förmågorna 
med bra kunskap kring detaljer. Med samma grundtanke är det möjligt att förstå att produktmanagern 
och systemarkitekten blir mer delaktiga när helhetsbilden blir mer framträdande. Att på detta sätt ha 
olik politisk makt gentemot gruppen beroende på roll och fas i framtagandet är bra för att komplettera 
varandra, samtidigt som det är viktigt att vara medveten om detta för att inte låta inflytandet bli för 
stort. I detta sammanhang blir det utifrån Checkland (2000) intressant att analysera det politiska 
inflytande de olika personerna i framtagandet har. Checkland (2000) fokuserar således mer på 
processen av framtagandet än vad Taxén (2011) gör i sin beskrivning.  

Systemanatomin har inte ersatt någon rolls uppgift i organisationen. Vi har dock upplevt mer 
inflytande för programmanagern kundperspektivet liksom integrationsledarna som kunder. Både 
programmanagern och systemarkitekten har fått en bättre helhetsbild, som är mer sammanhängande 
än den bild de hade före. Detta för att de har kunnat prata samma språk utifrån anatomin och 
illustrerat förmågor som de sedan har djupare detaljkunskaper kring utifrån deras perspektiv. 
Detaljkunskaperna på de olika områden har de dock lyckats vävas samman genom systemanatomin. 
Med de bättre kunskaperna som systemanatomin har givit programmanagern liksom 
systemarkitekten så har deras förtroende därmed stärkts och således även deras politiska inflytande. 

I samma intervju framgår även att en del av ARTets arbete saknas i den resulterade systemanatomin. 
Delen är starkt förknippad med ett av de verktyg som ARTet tillhandahåller. Anledningen kopplas till 
att produktägare för verktyg som saknas inte har närvarat vid någon workshop och därför har inte mer 
än ett par “money-making” och övergripande förmågor identifierats i systemanatomin. De personer, 
den kompetens och den kunskap som finns att tillgå under anatomiframtagningen speglar starkt det 
resultat som kommer ut av den. Alltså måste det vara viktigt att ha en representativ grupp av personer 
medverkande vid framtagandet för att systemanatomin ska vara representativ, vilket Taxén & 
Lilliesköld (2008) har identifierat som en potentiell nackdel.  

5.2.3 Framstegsanatomi 
Under den tredje workshoppen togs en framstegsanatomi fram genom att bedöma status på de olika 
anatomerna. Den framtagna framstegsanatomin gav en indikation på hur man låg till i 
programinkrementet, med en skala på anatomerna från ej påbörjad till validerad och klar (se Figur 19). 
Den bidrog med att tydligt visa vilka grundläggande förmågor som har prioriterats bort under 
inkrementet och vilka som behöver läggas mer fokus på. I jämförelse med den tidigare skapade 
anatomin över den nya plattformen är skalan för framstegen annorlunda (se Figur 14). De olika 
skalorna kan ses som naturliga på grund av deras olika tidsperspektiv. Eftersom en anatomi är en 
statisk bild som i sig enbart visar den gemensamma uppfattning som varit just vid det tillfället den 
gjordes är det viktigt att förstå inom vilka tidsramar som anatomin är tänkt att ge en uppfattning om. 
Den framtagna systemanatomin har en tidsram inom det nuvarande programinkrement, alltså ungefär 
12 veckor, medan den tidigare anatomin hade en horisont på cirka två år. Det finns alltså en poäng i 
att vara gemensamt överens och tydliggöra i vilket tidsspann som anatomin är definierad inom. 
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Under diskussionen när statusen på de olika anatomerna bestämdes förtydligades även anatomernas 
innebörd. Diskussionen drevs av att anatomin sattes i ett sammanhang, vilket var första gången för 
denna anatomi. De senare intervjuerna som ämnade sätta anatomin i kontext förstärkte den 
uppfattningen. Att sätta anatomin i olika sammanhang bidrar till diskussion och bättre förståelse av 
produkten och projektet. Att försöka sätta status på anatomerna är ett exempel på sammanhang som 
kan driva kommunikation för bättre förståelse. Dessutom kan framstegsanatomin, som 
statussättningen innebär, bidra med en bättre överblick över det aktuella läget i projektet och på så 
sätt bland annat underlätta prioriteringar. 

5.2.4 Validering/Kvalitet 
Den första workshoppen handlade i mångt och mycket om att skapa en förståelse av hur 
systemanatomin skulle utformas. Produktägarna landade vid flera tillfällen i ett komponentperspektiv 
för att bygga en produktstruktur men fick hejda sig och tänka om. Efter den första workshoppen var 
till exempel en del av anatomin egentligen en metamodell, en generisk struktur, som vid andra 
workshoppen hanterades och skrevs om i faktiska förmågor. Att arbeta med förmågor kräver en viss 
omställning och ansträngning för att säkerställa att systemanatomin inte blir en produktstruktur. 

Att säkra strukturen på anatomin görs oftast i samband med framtagandet och i det kontinuerliga 
arbetet med den. De viktigaste kontrollerna av anatomin som har identifierats under workshoparna, 
med grund i Taxén (2011) är att anatomin: 

 Är acyklisk 
 Består av boxar och pilar 
 Får plats på ett papper 
 Uppfyller antal anatomer 
 Har “money-making”-nivå 
 Har grundläggande nivå 

Kontroll av att anatomin är acyklisk, alltså inte har några cirkulära beroenden, är en viktig punkt. Ett 
cykliskt beroende skulle innebära att en förmåga som är närmare “money-making” förmågor är 
beroende av en förmåga som är mer grundläggande, som i sin tur har ett beroende till en förmåga 
som är mer “money-making” som är beroende av den först nämnda förmågan. Eftersom anatomin är 
tänkt att illustrera hur en produkt kommer till liv blir en cykel i grafen svårhanterad. I praktiken skulle 
en cykel till exempel kunna innebära att en förmåga aldrig skulle kunna uppfyllas eftersom den är 
beroende av sig själv, i förlängningen, för att fungera. Om det uppstår en cykel beror det på att det 
finns ett definierat beroende som inte kommer att kunna uppfyllas. Då behöver de berörda deltagarna 
reda ut vem som ansvarar för att uppfylla dessa förmågor och hur någon av dem kan gå tillväga för att 
uppfylla en av förmågorna utan det beroendet som är markerat i anatomin. 

Anatomin behöver bestå av boxar och pilar, varken mer eller mindre. Det är enkelheten i att rita upp 
produkten i förmågor och dess beroenden mellan varandra som är nyckeln. Att föra in fler aspekter 
tidigt i framtagandet av anatomin kommer enbart att begränsa kreativiteten och tänkandet och 
således påverka negativt. 

En av fördelarna med anatomin är att den är överblickbar för en helhetsuppfattning. För att den ska 
hållas överblickbar får den inte växa sig för stor, varken till storlek eller antal anatomer. Den faktiska 
storleken definieras ofta som att den ska få plats på ett papper, någonstans har det nämnts ett 
A3-format, men erfarenheten på Volvo Cars har varit att storleken inte är den väsentliga 
begränsningen. Istället är det mer intressant att kontrollera antalet anatomer samt anatomernas 
beskrivning. På Volvo Cars hölls antalet anatomer till färre än 50st. Men då har beskrivningarna varit 
relativt korta och lättolkade. Övervägningen som behöver göras är att det inte bör vara för svårt för 
en person som inte sett anatomin men som har någorlunda förståelse av vilket arbete som anatomin 
berör relativt snabbt kan förstå innebörden i den. Ju mer komplicerade beskrivningar, desto färre 
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anatomer och vice versa. En fördel med att arbeta med att förenkla beskrivningarna är att 
diskussionen kring beskrivningen kommer att kräva att deltagarna preciserar sin bild av förmågan, 
vilket kommer att bidra till att eventuella missförstånd kommer till ytan och en bättre gemensam 
förståelse uppnås. 

Den slutgiltigt framtagna anatomin, bortsett från den pålagda framstegsanatomins, är en 
systemanatomi, eftersom den: 

 är acyklisk 
 är utritad på ett korrekt sätt med anatomer som boxar och beroenden som pilar 
 får plats på ett A2-papper 
 har 45 anatomer 
 har “money-making” anatomer högst upp 
 har grundläggande anatomer längst ned 

Framtagandet av systemanatomin har föranlett bra diskussioner och utrett missförstånd som förr eller 
senare hade behövt tagits hand om. Nya beroenden har identifierats och på så sätt har medlemmarna 
i workshopparna skapat sig en mer gemensam bild och kommit närmare ett komplexitetsmaximum i 
projektet. 

Ur workshopparna producerades anatomier med en tydlig ”money-making”- och grundläggande nivå. 
Vilket kunde utläsas relativt lätt från de uppritade anatomierna på whiteboard och med post-it lappar 
som workshopparna resulterade. Än mer tydligt blev det när vi förde över anatomierna till en digital 
illustration. Anatomierna ur workshopparna hade en tydligare ”money-making” och grundläggande 
nivå än den tidigare anatomin. Ett resultat som beror på den information som delgavs under den 
inledande genomgången som hölls under den första workshoppen. 

Nivån av vad som är “money-making” har förflyttat sig under workshopparna. Eftersom nivån av 
“money-making” är subjektivt finns ingen tydligt utsatt nivå att utgå ifrån. Under arbetet har nivån 
satts utifrån förmågor som det går att koppla ARTets ansvar till. Exempelvis ansvarar ARTet inte själva 
för den fullständiga uppfyllelsen av förmågan utan ansvar för en delmängd av möjliggörandet för 
kunden att nyttja förmågan. För att uppfylla förmågan fullständigt behöver andra supportande verktyg 
som ARTet inte ansvarar för även finnas tillgängliga.  

Framtagandet av systemanatomin har inte handlat om rationell planering och styrning. Mycket av 
framtagandet har handlat om att fritt och “on the spot” ta upp diskussioner kring beroenden och 
förståelse. Genom denna informella struktur kommer beroenden som annars hållits enskilt upp till 
ytan. Framtagningen av systemanatomin och diskussionerna som den gett upphov till har bidragit till 
bättre koordination av projektet. 

5.2.5 Hur bidrar framställningen av systemanatomin? 
Den framtagna anatomin är en validerad systemanatomi. Framtagandet har inte enbart gett värde 
genom den framtagna systemanatomin utan diskussionerna vid framtagning har även de varit 
värdeskapande.  

De personer som är med vid framtagningen av systemanatomin påverkar innehållet genom att de 
främst kan sitt eget område. För att få en fullständig systemanatomi är det därför viktigt att ha 
representanter från alla delar av det systemanatomin ska illustrera.  

Produktägarna har en viktig kunskap när det kommer till utformandet av anatomer för sin del av 
produkten. De kan bidra med mer produktspecifik kunskap medan produktmanager och 
systemarkitekt kan bidra med ett mer övergripande synsätt vilka kan komplettera varandra vid 
framtagandet. 
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Framställningen av systemanatomin har efter workshopparna upplevts som värdebringande av alla 
medverkande trots att det fanns viss skepsis innan. Skepsisen kom av deltagarnas ifrågasättande av 
hur värdeskapande processen var i förhållande till den tidsinsats som de förväntade sig. De såg 
illustrationen som resultatet av processen och missbedömde värdet av diskussionen och utredandet 
av missförstånd. För att i fortsättningen övertyga deltagare till liknande processer på fler delar i 
organisationen behöver diskussionen lyftas som ett viktigt argument. 

5.3 Kopplingar till kontext  
Anatomin förhåller sig på olika sätt till saker i dess omgivning. Dessa går att kombinera i olika typer av 
integrerade vyer som analyseras djupare nedan. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning som 
svarar på den uppgiftspreciserande frågan “Hur förhåller sig systemanatomin i olika kontexter?” 
genom att visa på vilket sätt arkitektur, use case, roadmap, tvärsnitt och framsteg förhåller sig till 
anatomin. 

5.3.1 Arkitektur 
En systemarkitektur fungerar som en strukturell beskrivning över hur ett system är uppbyggt. 
Systemarkitekturens främsta uppgift är att tillhandahålla ramar och förhållningsregler som funktioner 
behöver anpassa sig efter för att skapa goda förutsättningar för systemets övergripande funktion. 
Bland annat kan arkitekturen strukturera vilka funktioner som ska ligga i vilka delar av systemet samt 
hur de olika delarna ska kommunicera med varandra. Genom att skapa en relation mellan anatomi 
och arkitektur förväntas anatomin anpassa beroenden efter arkitekturen och arkitekturen anpassas 
efter beroenden i anatomin. Relationen kan innebära mer anpassning åt det ena eller andra hållet 
beroende på hur fast arkitekturen är grundad i projektet. 

I intervjun där systemarkitekten kopplade ihop arkitektur med den framtagna anatomin gjordes en 
uppdelning utifrån de olika verktyg som ARTet utvecklar. Uppdelning var möjlig att illustrera med vilka 
förmågor som ska uppfyllas av respektive verktyg (Figur 22). 

 
Figur 22 – En anatomivy med bakgrund i arkitektur 
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Utifrån den uppdelning i anatomin som systemarkitekten bidrog med har en anpassning mellan 
empirins input och teorins exempel och ett förslag tagits fram med så kallade swimlanes (se Figur 22). 
Genom att lägga en bakgrund där varje bakgrundsfärg motsvaras av ett, vad Taxén (2011) kallar, 
arkitekturellt uppdelat område, här tolkat och motsvarat som ett digitalt verktyg. Det är ett eller två 
utvecklingsteam som ansvarar för varje verktyg. Den gråa bakgrundsfärgen motsvarar anatomer som 
inte går att definiera till något verktyg medan gul, rosa, grön och blå motsvarar varsitt verktyg. Det 
orangea fältet är en kombination av verktygen i det rosa och det gröna, antingen för att det inte är 
bestämt var förmågan ska uppfyllas eller för att den ska uppfyllas av båda verktygen. Anatomin är 
anpassad till bakgrunden vilket innebär att Figur 22 och Figur 21 (se avsnitt 4.4.2 Systemarkitekt) 
innehåller samma anatomer och beroenden, men med olika layout. 

Vid anpassningen av anatomin till bakgrunden uppmärksammades vissa aspekter: 

 Anpassningen innebar många omflyttningar vilket gör att strukturen förändrats avsevärt i 
jämförelse med den ursprungliga anatomin.  

 Anatomerna som tillhör det verktyg som associeras med det gröna fältet löser beroenden åt 
andra verktyg, inte åt sig själv. 

 Flera “money-making” anatomer ligger i det gråa fältet som betyder “not defined” och tillhör 
inget verktyg.  

 Flera anatomer tillhör det orangea fältet och tillhör således flera verktyg, vilket enligt 
systemarkitekten antingen beror på att förmågan förlitar sig på flera verktyg under en 
övergångsfas eller att ansvaret inte ännu är definierat mellan verktygsägarna.  

 Anatomerna som tillhör ett verktyg är spridda mellan “money-making” och grundläggande 
nivå. 

Anatomin förhåller sig alltså till den strukturella kartan över hur verktygen är uppdelade genom att 
det ska gå att tydligt koppla varje anatom till ett (eller flera) verktyg för att veta var denna förmåga 
ska uppfyllas. 

Den strukturella kartan över hur verktygen är uppdelade förhåller sig till anatomin på så sätt att 
kopplingarna mellan verktygen kan bli tydligare illustrerade. Detta sker genom att se till de förmågor 
som ett verktyg uppfyller, men som ett annat verktyg är beroende av illustreras tydligt i anatomin med 
beroendepilar mellan swimlanes. Genom att få alla dessa beroenden mellan förmågor för de olika 
verktygen illustrerade är det möjligt att se så att alla dessa beroenden som behöver finnas i den 
strukturella kartan över hur verktygen är uppdelade även finns med där. Finns de inte med där men 
är ett beroende som behövs så blir anatomin ett sätt att komma fram till det. Relationen mellan 
anatomin och den strukturella kartan över hur verktygen är uppdelad blir således åt båda hållen då de 
kan påverka varandra på olika sätt. 

5.3.2 Use Case 
Utifrån Figur 20 (avsnitt 4.4.2 Systemarkitekt) så skapas “Money-making”-förmågorna utifrån use case. 
Dessa byggs sedan upp av supportande förmågor som beror av varandra och som kan illustreras i en 
anatomi. Utifrån den mappning som har gjorts i Figur 23 så är det olika use case på olika nivåer i 
anatomin där den högre nivån är kopplat mot ett visst use case, medan de lägre nivåerna går att koppla 
mot andra. Detta motsäger alltså beskrivningen i avsnitt 4.4.2 Systemarkitekt och någon av dessa 
behöver förändras för en överensstämmande bild. 

Liksom i arkitekturens fall så anpassades anatomin till en bakgrund med swimlanes innehållande de 
olika use casen genom att flytta om anatomin men fortsatt innehållandes alla anatomer liksom 
beroenden. Anatomin i Figur 23 är alltså densamma som i Figur 20. 
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Figur 23 – En anatomivy med bakgrund i use case 

I det gröna området (UC1) identifieras att det i förhållande till de andra fälten är få anatomer. Detta 
anses enligt systemarkitekten bero på att UC1 har en tydlig koppling till en av produktägarnas 
ansvarsområde, en produktägare som inte närvarade vid framtagandet av anatomin. För att skapa en 
mer fullständig anatomi måste flera projektmedlemmar medverka. 

Ur Figur 23 går det att utläsa ett mönster i anatomernas placering mellan det ljusblå fältet (UC5) och 
det rosa (UC2). Anatomerna är grundläggande i det rosa fältet (UC2) och blir linjärt mer 
“money-making” mot det ljusblå fältet (UC5). Mönstret är befogat eftersom use casen är utformade 
på så sätt att UC2 relaterar till mer grundläggande funktioner medan UC5 relaterar till mer 
“money-making”. 

Den högsta prioriteten i agil utveckling är att tillfredsställa kunden med det som kunden vill ha. Att 
formulera use case kring det som kunden vill ha är alltså något som måste göras tidigt. Det är inte rätt 
väg att gå att först bygga en systemanatomi med det som man önskar utveckla för att sedan formulera 
use case kring detta. Tvärtom är det use case som måste vara på plats först. Det kan dock vara möjligt 
att jobba med dem parallellt om use casen måste uppdateras eller formuleras tydligare. 

Checklands (2000) beskrivning av informationsrika bilder anser han drar intresset åt intressenter och 
första analysen åt problemägarna. Use case i kombination med anatomin är ett exempel på något som 
uppfyller samma syfte som det som Checkland (2000) förespråkar då det är beskrivningar av vad 
användarna vill ha för lösning, i kombination med vilka förmågor som krävs för att uppfylla detta. 
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En anatom som inte går att koppla till något use case beror på två saker: 

 Anatomen är otydligt definierad  
o Definitionen bör förtydligas. 

 Anatomen ligger utanför definitionen av use case  
o Anatomen behöver ses över om den verkligen är bidrar med värde  

 Om inte -> Ta bort anatomen då den inte är värdebringande 
 Om den gör det -> Uppdatera use case då värdebringande förmågor har 

förbisetts i use casen. 

Genom mappningen som går att göra mellan use case och anatomi så går det att påvisa en relation 
mellan de båda. Anatomin förhåller sig till use case genom att anatomerna ska gå att koppla till ett 
use case. Use casen förhåller sig i sin tur till anatomin genom att vara uppdaterade mot de inkluderade 
förmågorna. 

5.3.3 Roadmap/integrationsplanering 
Anatomin placerar förmågor i ordning för genomförandet genom den spatiala modaliteten och 
beroendena sinsemellan. En roadmap placerar också förmågor med tid för utförandet. Den tidigare 
anatomin användes till att då bygga upp roadmapen och på ett liknande sätt har produktmanagern 
uttryckt är intresset även här. Genom att det har gått att göra tidigare och det även då fungerade så 
pass bra att man önskar använda anatomin på samma sätt igen visar att det är möjligt att gå från 
anatomi till en roadmap. Däremot är det svårare att gå direkt från en roadmap till systemanatomi. 
Detta då det blir en frihetsbegränsning med tidsaspekten som en roadmap innebär. Däremot innebär 
en mappning mellan roadmap och anatomi en kontroll för anatomin när det kommer till om alla 
anatomer är tillräckligt värdeskapande. En anatom som ej inkluderas i en roadmap för att den ej är 
tillräckligt värdeskapande borde därmed ses över i anatomin för att exkluderas då samma anatomi ska 
återkomma oavsett vilken vy man ser den ifrån. Detta gör att det finns relation från roadmap till 
anatomi. 

En roadmap placerar förmågor när de ska ha den slutliga leveransen, men vid vissa tillfällen räcker det 
med en delleverans vid ett visst tillfälle för att göra kunden tillfreds. Det är nämligen bara den delen 
av förmågan som kunden behöver vid ett visst tillfälle. Det kan alltså sägas vara olika 
acceptanskriterier för en förmåga för att den ska passa in i helheten vid olika tidpunkter. Att på detta 
sätt ha olika höga krav på en förmåga vid olika tidpunkter gör att det vid olika programinkrement kan 
vara tillräckligt med exempelvis ett definierat gränssnitt, en manuell lösning eller en automatiserad 
lösning.  

5.3.4 Status/framsteg 
Den framtagna framstegsanatomin som visar status på projektet har satts vid ett tillfälle och därefter 
inte underhållits. För att underlätta steget att manuellt uppdatera status på anatomerna tillsammans 
med alla som har tagit fram anatomin så kan det vara fördelaktigt att koppla ihop det med 
Kanban-systemet, som ändå alltid uppdateras när något är utfört, för att lättare kunna hantera 
monitoreringssystemet och visa rätt status. Istället för att varje dag kolla över anatomin skulle det 
därmed räcka att kolla över anatomin när alla issues kopplade till en anatom var färdiga för att då se 
om status ska ändras. 

5.3.5 Inkrement  
Det andra steget vid framtagning av systemanatomin innebär att göra inkrementplanering. Det gick 
inte att dela upp den framtagna systemanatomin i inkrement vid intervju med RTE eller den tekniska 
experten. Detta beror på att den framtagna anatomin visar förmågan men inte hur den ska levereras. 
Det innebär att något som i ett inkrement går att göra manuellt vid ett senare inkrement kräver någon 
form av automatisering. Olika sätt att uppfylla samma förmåga förvandlas till olika krav att uppnå vid 
olika tidpunkter. För att kunna påvisa detta i anatomin kan de nuvarande anatomerna delas upp i de 
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olika kraven och definiera förmågan för vad som måste uppnås vid olika tidpunkter. Det skulle dock 
leda till fler anatomer, vilket skulle överskrida det maximala antal anatomer som påvisats tidigare. 

I det agila så önskar man att leveranserna ska ske så kontinuerligt som möjligt och att utvecklingen 
sker iterativt. Leveransen av förmågor sker således genom leverans av delförmågor. Likaså visar teorin 
på testobjekt som inkrement medan det i det agila arbetet på Volvo Cars är programinkrement som 
liknas vid inkrementen. Inkrementuppdelningen i en anatomi i agila inkrement fungerar därför inte 
med definitionen av färdiga förmågor så som de har utformats i den framtagna systemanatomin. För 
att det ska vara möjligt att dela upp den framtagna anatomin i programinkrement måste förmågorna 
således delas upp och definieras om. 

5.3.6 Tvärsnitt 
De högsta “money-making” förmågorna är de som levereras till kund. Genom att följa dessa 
beroenden nedåt blir det möjligt att se hur dessa går från grundläggande funktionalitet, till 
supportande funktionalitet och slutligen till “money-making” funktionaliteten. Genom att enbart se 
till denna del och filtrera bort beroenden för andra högre anatomer är det möjligt att skapa ett 
tvärsnitt ur anatomin. Detta tvärsnitt illustrerar därmed alla delförmågor som måste levereras före 
det att “money-making” förmågan kan levereras. Genom att kombinera denna vy med att indikera 
framsteg blir det tydligt vad som är kvar att göra före det att kunden kan få den önskade förmågan. 

5.3.7 Hur förhåller sig systemanatomin i olika kontexter? 
Anatomin kan med hjälp av att placera den i olika vyer och därmed olika kontexter bidra till en bättre 
gemensam bild genom att inkludera flera aspekter på ett och samma ställe. Det gör även att om det 
finns några motsägelser mellan ett kontext-objekt och roadmapen måste någon av dem uppdateras 
och därmed matcha även med övriga kontext-objekt. 

I Figur 24 nedan visas en sammanställning av hur de presenterade kontexterna efter analys förhåller 
sig till systemanatomin. 

Vissa av kontext-objekten har enbart relation åt ett håll mot systemanatomin medan andra har 
relation åt båda hållen. Detta beror på vilket kontext-objektet är och hur förhållandet emellan dem 
ser ut. Det kan exempelvis vara som så att ett kontext-objekt enbart har en tidsmässig aspekt att 
förhålla sig till och således har nytta av systemanatomin, medan anatomin som även har en spatial 
aspekt inte i sin tur kan använda sig av kontext-objektet och relationen således enbart är ensidig 
mellan de båda.  

I likhet med det Checkland & Scholes (1990) beskriver att aldrig betrakta de olika analyserna som 
färdiga ska inte heller anatomin betraktas som klar utan ska ses som något som ska uppdateras 
efterhand. 

Figur 24 nedan visar enbart på kontexten till de undersökta kontext-objekten. Det finns således andra 
kontext-objekt till systemanatomin med andra typer av relationer som inte är undersökta i denna 
rapport. Liksom Stars (2010) beskrivning av ett boundary object som åskådaren kan tolka olika saker 
ur beroende på ingångspunkt så kan anatomin tolkas olika beroende på vilket kontext-objekt det 
jämförs med. Figur 24 ovan beskriver därför anatomin som ett boundary object utifrån de intervjuades 
vy med deras tolkning hur dessa förhåller sig till anatomin för ökad förståelse av de olika 
ingångspunkterna. Den explicita förklaringen som pilarna med deras tillhörande text beskriver 
möjliggör en enklare tolkning för olika roller i organisationen att förstå de andra 
informationsverktygens förhållning till anatomin. Exempelvis visar kopplingen mellan arkitektur och 
roadmap på att varje anatom i anatomin ska gå att härleda till ett verktyg i arkitekturen. Genom 
anatomin blir det således möjligt att återfå kopplingar mellan de olika verktygen i och med 
illustrationen om hur systemet ska komma till liv. 
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Figur 24 – Kontextkarta för anatomin 

5.4 Viktiga punkter att ta vidare 
I utgångpunkten av de uppgiftspreciserande frågorna har ett antal viktiga punkter valts ut som är 
särskilt intressanta att ta vidare: “Hur kan systemanatomin bidra till koordinering?” “Hur bidrar 
framställningen av systemanatomin?” och “Hur förhåller sig systemanatomin i olika kontexter?”.  

Utifrån frågan “Hur kan systemanatomin bidra till koordinering?” visar analysen att systemanatomin 
kan bidra till att uppnå komplexitetsmaximum tidigare. Både framställningen och kontexten är viktiga 
delar ur vilka systemanatomin kan bidra till bättre koordinering. Framställningen bidrar genom 
diskussioner och klargöranden liksom kontexten genom att säkerställa beroenden ur olika perspektiv 
på projektet. 

Utifrån frågan “Hur bidrar framställningen av systemanatomin?” är valideringen och statussättningen 
en viktig del av framställningen. Valideringen bidrar framförallt till framställningen genom att 
säkerställa att systemanatomins egenskaper består, vilket ger upphov till de öppna diskussioner som 
leder till en bättre övergripande förståelse. Ett annat bidragande som valideringen har till 
framställningen är att systemanatomin blir användbar för att fortsättningsvis skapa värde. 
Statussättningen bidrar genom att driva diskussioner för tydligare definiering av anatomerna och en 
överskådlig bild av var arbetet är mest kritisk att utföra. 

Utifrån frågan “Hur förhåller sig systemanatomin i olika kontexter?” är statussättning och inkrement 
tillsammans med arkitektur och use case intressanta kontexter att ta vidare. De är särskilt intressanta 
ur anatomisynpunkt eftersom relationerna med systemanatomin går åt båda håll och att de därmed 
kan påverka varandra när man går mellan de olika vyerna. 

De olika frågorna överlappar varandra där exempelvis frågan “hur bidrar framställningen av 
systemanatomin” till stor del överlappar frågan kring hur systemanatomin kan bidra till koordinering. 
Likaså blir delen att sätta anatomin i kontext viktig för att komplettera de kontext-objekt som redan 
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finns och således påvisa hur exempelvis framställningen bidrar till koordinering. Även fast frågorna 
inte är helt precisa och det finns öppning för tolkning är de ändå en del i analysen och att försöka 
konkretisera de viktiga punkterna från de olika faserna att ta med för vidare diskussion. 
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6 Slutsats 
Genom att ta fram en systemanatomi samt sätta den i olika kontexter har ett par olika tillämpningar 
av vad begreppet systemanatomi innebär kunnat undersökas i en organisation som genomför en agil 
transformation. Av dessa tillämpningar har vissa visat sig mer användbara än andra inom den del av 
Volvo Cars organisation som har undersökts och viktiga punkter har tagits med från analysen utifrån 
de uppgiftspreciserande frågorna. Insikterna består av faktorer som är särskilt väsentliga för 
utformningen av systemanatomin samt exempel på relationer i kontexten som visat sig vara speciellt 
användbara vilket blir svaret på frågan inom vilka användningsområden en systemanatomi främst kan 
appliceras. Detta sker ur de tre perspektiven förutsättningar, framtagning och kontext. 

För att en anatomi ska vara användbar krävs att produkten man ska utveckla är av komplex natur, 
saknar en definierad lösningsgång, det finns flera intressenter med olika perspektiv på lösningen och 
lösningsgången kräver ett simultant lärande för att fortskrida. Dock finns en tydligt definierad målbild 
av vilka behov produkten ska uppfylla. 

En systemanatomi i sin enklaste form kan med fördel tas fram tidigt i en problemfas för att få 
intressenter att delge, diskutera och konvergera sina perspektiv på produkten. Framtagandet av 
anatomin karaktäriseras av kreativitet och fria tyglar att uttrycka sina tankar kring produktens 
utformning och förmågor. Dock är det viktigt att förhålla sig till grundläggande ramar för att behålla 
anatomins frihetsgrad. Dessa väsentliga faktorer för utformningen som går att validera 
systemanatomin emot listas nedan: 

 Anatomin ska bestå av den simpla strukturen bestående av förmågor och dess beroenden, 
illustrerade med hjälp av boxar och pilar 

 Anatomin ska vara en acyklisk graf, en förmåga får i förlängningen inte vara beroende av sig 
själv 

 Den vertikala skalan ska gå från grundläggande i botten till “money-making” i toppen 
 Anatomin ska vara överblickbar, bör således inte innehålla fler än 50 anatomer och få plats på 

ett A2-papper 

I det fall systemanatomin tas fram i ett senare skede i projektet finns det ofta en omgivning att förhålla 
sig till. Det är då viktigt att tillgodogöra sig det arbete som redan lagts ned på att skapa förståelse av 
projektet. Inför ett framtagande av anatomi bör fasta punkter som projektet behöver förhålla sig till 
samt strategiska beslut som vore fördelaktigt att efterfölja identifieras. Exempel på fasta punkter och 
strategiska beslut från företaget är grundläggande arkitektur och use case. Framtagningen av 
anatomin i ett senare skede i projektet kan ske i förhållande till de ovan nämnda ramarna men den 
bör valideras mot de fasta punkterna innan dess utseende accepteras. Genom att säkerställa att 
anatomins beroenden överensstämmer med fasta punkter i projektet kan den användas med 
tryggheten att de indirekt finns med när anatomin tolkas av olika intressenter. 

Framtagningen av systemanatomins främsta bidragande till koordinationen sker genom diskussion 
och kunskaps- och informationsdelning. Systemanatomins bas i förmågor och dess beroenden är 
greppbart för de allra flesta och således möjligt att diskutera runt. Oavsett var intressentens 
kunskapsbas är belägen kommer den att vara intresserad av vilka förmågor produkten byggs upp av. 

När en systemanatomi tagits fram har grunden för dess fortsatta värdeskapande lagts. Det följande 
steget för att svara på vilka användningsområden en systemanatomi främst kan appliceras inom 
bygger på att identifiera vilka befintliga och icke befintliga kontexter som påverkar projektet mest. 
Genom att sätta anatomin i relation till kontext kan intressenter i ett kontinuerligt arbete med att 
uppdatera anatomin i ett tidigt skede uppmärksamma när beroenden motsäger kontexten eller vice 
versa. Ett motsägande beroende innebär att en bättre gemensam bild av projektet behöver 
åstadkommas och visar helt enkelt på att det finns motsägelsefulla uppfattningar av produkten inom 
projektet som behöver justeras. 
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De kontexter som direkt har visat sig vara användbara i organisationen på Volvo Cars och således är 
användningsområden där systemanatomin främst kan appliceras, är framstegsanatomi, use case och 
arkitektur. De har alla visat sig bidra med validering av anatomin och således en bättre gemensam 
uppfattning av produkten samt nya insikter kring produktens relation till respektive kontext. Ett 
exempel är hur use casen har en relation till skalan mellan grundläggande och “money-making” (se 
avsnitt 5.3.2 Use Case). Roadmap och inkrementplanering är användningsområden där 
systemanatomin är intressant att applicera förutsatt att de går att illustrera i en vy som kan kräva en 
omformulering av förmågorna.  

I en organisation som Volvo Cars som befinner sig i en agil transformation där produkten är komplext 
utformad med stort behov av koordination är anatomin ett bra hjälpmedel för att effektivare nå en 
tillfredställande nivå av gemensam förståelse. Genom att använda anatomiverktyget och uppnå en 
bättre koordination av de självorganisarande teamen kan den agila organisationens fördelar utnyttjas 
till en högre grad och bättre produkter i slutändan tas fram. Med bättre produkter och en dynamik 
som möjliggör en följsamhet till marknadens behov uppstår önskvärda konkurrensfördelar på 
bilmarknaden. 

I nästa kapitel förs en vidare diskussion kring validering utifrån frågeställningen vilka “Vilka faktorer i 
utformningen av en systemanatomi är mest väsentliga?”. Liksom kring status av framstegsanatomin, 
arkitektur, inkrement och use case utifrån frågeställningen “Inom vilka användningsområden kan en 
systemanatomi främst appliceras?”. 
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7 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras de viktigaste punkterna identifierade i analysen vidare: validering, status 
av framstegsanatomi, inkrement, arkitektur och use case. Med grund i den presenterade empirin 
adderas i diskussionen även den upplevelse som vår tid på Volvo Cars har gett oss. Förutom den 
explicita kunskap som presenterats i hittills i rapporten får vår implicita kunskap som vi samlat på oss 
genom att vara närvarande på företaget under 16 veckor även komma till uttryck. Detta bidar till ett 
framtidsperspektiv som ger inblick i hur Volvo Cars ämnar att fortsatt arbeta med anatomin. I slutet 
presenteras en lista i tabellform i ett försök att konkretisera vilka de viktigaste punkterna är att vara 
medveten om för att maximera det värde som anatomin kan bidra med. 

7.1 Validering  
Målet med att skapa en anatomi bottnar sig i att skapa en tillräckligt bra gemensam förståelse av ett 
komplext projekt så att komplexitetsmaximum uppnås. Problemet i komplexa projekt är ofta 
monetära eller tidsmässiga resursbegränsningar som hindrar projektet att nå den gemensamma 
förståelse som är nödvändig. En anatomi förväntas leda till en högre grad av gemensam förståelse 
eftersom den ökar effektiviteten i arbetet att ta projektet från total oordning till 
komplexitetsmaximum. Kvaliteten på anatomin och anatomiarbetet påverkar möjligheten att skapa 
gemensam förståelse. Högre kvalitet på anatomin och anatomiarbetet ger en högre grad av 
gemensam förståelse givet en viss tid.  

En aspekt som påverkar anatomins arbete och utformning är hur man arbetar med den över tid. I 
början av ett komplext projekt upplevs ofta en total oordning. Till följd av att det saknas “best-” eller 
“good pracitce” för att genomföra projektet finns en bild av var projektet är tänkt att sluta men ingen 
direkt känsla för hur det är tänkt att drivas för att komma dit. Halvvägs genom projektet är bilden 
desto tydligare. Lärande, utstakade beroenden och lösta missförstånd har lett fram till lösningar och 
en gemensam bild av vad projektet är tänkt att åstadkomma. Anatomins roll i dessa olika faser ser 
olika ut. I början av ett projekt består den största nyttan av anatomin i själva skapandet eftersom 
skapandet av anatomin är fritt och lämnar deltagarna fritt att utrycka sina förväntningar av projektet 
och produkten. Anatomin är i sitt skapande förlåtande och påvisar få praktiska problem eftersom de 
ligger gömda bakom förmågorna. Att funktionellt bygga systemet som ska uppfylla förmågan lämnas 
till senare arbete. I början av ett komplext projekt är behovet av att skapa en gemensam bild av 
förväntningar och helhetsbild av produkten viktigare än att lösa praktiska problem som funktionella 
lösningar eller deadlines. 

Halvvägs genom ett komplext projekt, när tillvägagångsättet för att ta fram en marknadsmässigt färdig 
produkt börjar bli utstakat, är det viktigare att ha en gemensam förståelse av planering och status. Det 
blir mer väsentligt att se till att planeringen har uppbackning av de arkitekturella lösningarna och en 
gemensam bild av vilka förmågor som hittills är påbörjade och uppfyllda än att se till att det finns en 
gemensam förväntan av produkten.  

Anatomin på Volvo Cars har validerats på ett par grunder. Bland annat har validering av strukturen 
berörts i analysen. Likväl har den satts i ett par sammanhang. Validering, vilket även kan kallas 
kvalitetssäkring, av anatomin kan delas upp i de båda områdena; struktur och sammanhang.  

När en strukturell kvalitet uppnåtts kan ytterligare validitet av anatomin uppnås genom att sätta den 
i sammanhang. Denna validering bör ses som en del av kontextualiseringen eftersom den kommer att 
vara en del av den relation som anatomin har med andra sammanhang. Valideringen med hjälp av 
sammanhang bygger på att genom att sätta anatomin i andra sammanhang säkerställa att anatomin 
inte innehåller beroenden som motsätter sig beroenden i andra modeller och arbete som redan är 
gjort. För denna validering är det viktigt att utnyttja de modeller och det arbete som redan har lagts i 
projektet. Om det till exempel finns en arkitektur, en roadmap och use case bör dessa utnyttjas för att 
säkerställa anatomins utformning i förhållande till dessa. Graden av hur mycket dessa modeller ska 
styra anatomin behöver tydliggöras på förhand och bör till stor del bero på hur mycket tid och energi 



 

65 | David Cerny & Didrik Dahlström 
 

som lagts på respektive område. Även om det är ett lättare arbete att anpassa anatomin efter redan 
etablerade modeller finns det dock en poäng att inte anpassa för mycket. Anatomin innehåller ofta 
kunskap och information som inte varit tillgänglig när mer specialiserade modeller tagits fram.  
Valideringen av anatomin med hjälp av sammanhang bör avgränsas till de begränsningar som är 
svårförändrade och som projektet inte styr själva över. Ofta kopplat till exempelvis use case. 

Att göra framtagningsarbetet i ett workshopformat var värdefullt eftersom det gav upphov till 
diskussion och skapande. Dessutom var det nyttigt att dela upp skapandet i tre delar. Även om det 
inte var planerat från början blev utfallet bra. Med mellanrum mellan tillfällena gavs tid för reflektion 
och förberedelse inför nästa. De skulle dock ha kunnat hållas med snävare mellanrum för att snabbare 
komma fram med en anatomi. Eftersom anatomin är en ögonblicksbild av den gemensamma 
uppfattningen vid tillfället den skapas hann anatomin förändras mellan tillfällena, vilket påverkade 
effektivitet negativt genom att det tog tid att uppdatera gruppen vid varje tillfälle. 

Den framtagna anatomin saknade ett par områden beroende på att ansvariga personer för de 
områden som saknades inte närvarat vid framtagningen.  Vilka personer som deltar vid framtagningen 
avspeglar tydligt resultatet. Därför är en viktig aspekt att säkerställa vilka personer som är med och 
tar fram anatomin. Den samling kompetens och kunskap som finns med vid framtagandet kommer 
tydligt att påverka hur den resulterande anatomin ser ut. 

Resultatet av framtagandet i form av en bättre gemensam förståelse gäller främst deltagarna under 
framtagandeprocessen. Eftersom dessa personer sedan är ute i organisationen och sprider 
information som bygger på denna gemensamma förståelse kommer resultatet att stegvis användas av 
fler individer än deltagarna. Exempelvis kommer Produktägarna att förmedla den gemensamma 
förståelsen till sina teammedlemmar och Program managern att kommunicera den gemensamma 
förståelsen till externa intressenter. Dessutom finns illustrationen tillgänglig inom organisationen som 
likväl kommer att användas för att enkelt och effektivt kunna skapa en bättre förståelse. Exempelvis 
som vi upplevde under intervjun med den Tekniska experten där hon utifrån anatomin snabbt kunde 
skapa sig en uppfattning av systemet och vilka förmågor som berörde hennes arbete. 

7.2 Status av framstegsanatomi 
För att en framstegsanatomi ska visa en rättfärdigad bild av verkligheten måste det läggas tid på att 
uppdatera den. Risken vid detta arbete är att den tid man lägger ned på att underhålla och uppdatera 
anatomin skapar mer arbete än vad den underlättar. Åtminstone kan kvoten mellan tid och nytta 
riskera att bli låg. För att bättra denna kvot genom att automatisera eller halvautomatisera 
uppdateringen skulle kunna öka marginalnyttan för den tid som läggs ned på uppdateringen.  

Genom att koppla exempelvis kort ur Kanban-systemet till anatomerna i anatomin så är det möjligt 
att uppdatera anatomin automatiskt när en utvecklare uppdaterar Kanban-systemet. En anatom i 
anatomin skulle då uppfyllas av en eller flera kort i Kanban-systemet och det blir på så sätt möjligt att 
övervaka vad det är som inte är påbörjat, vad som är påbörjat, vad som är deluppfyllt och vad som är 
helt klart.  

För att genomföra ovanstående måste det gå att koppla kort i Kanban-systemet till anatomerna i 
anatomin och dessa ska inkludera hela förmågan som anatomen beskriver. Att inkludera hela 
förmågan som anatomen beskriver är viktigt för att inte skapa en för positiv bild av hur verkligheten 
faktiskt ser ut. Är detta ej möjligt eller för svårt att göra så är en variant att genomföra en 
halvautomatisering där kopplingen inte automatiskt markerar anatomen som klar utan istället ger en 
indikation på att anatomen skulle kunna vara klar men att det behövs en faktisk handpåläggning av 
någon för att genomföra statusuppdateringen. Vederbörande får således en notifikation kring den 
aktuella förmågan och förväntas arbeta så pass nära de aktiviteter som uppfyller förmågan att denne 
kan avgöra om förmågan är uppfylld eller ej utifrån den kunskap som denne besitter. Graden av 
automatisering och därmed stöd som vederbörande kan få avgörs av komplexiteten att bygga 
automatiseringen. 
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Ett annat sätt att automatisera framstegen i anatomin är genom att koppla till kravhanteringssystemet. 
Genom att koppla krav till anatomerna för att sedan automatiskt uppdatera anatomin när kraven är 
uppfölja så illustreras framstegen i anatomin automatiskt. På detta sätt så har även en ny relation 
uppdagats mellan krav och anatomi. På samma sätt som i föregående stycke kan denna 
automatisering göras i olika grader och kan även halvautomatiseras med samma förväntade effekt 
och arbetsåtagande. 

Statusen i anatomin beror på vem eller vilka personer det är som sätter statusen eftersom olika 
intressenter har olika behov och tolkningar av en förmåga. Att inkludera för få personer ses som den 
största risken i arbetet med framstegsanatomin, vilket stöds av Taxén & Lilliesköld (2008) som 
poängterar att en av nackdelarna med anatomin är att arbetet med den kräver många inblandade 
personer. En grupp som inte representerar alla delar av anatomin kan därmed ge en felaktig status i 
anatomin.  

En ytterligare risk är att en förmåga flaggats som färdig sedan ifrågasätts av någon som inte upplever 
förmågan som uppfylld. Risken hanteras först och främst genom att ha en representativ grupp vid 
statussättandet där diskussion kommer att uppstå. Vilka kriterier som avgör om en förmåga är 
uppfylld och färdigställd förändras och beror av flera faktorer, som kundens krav och förväntan, 
möjlighet att färdigställa förmågan och gruppens förståelse av hur förmågan förhåller sig till helheten. 
Ifrågasättandet ser vi som positivt eftersom det ger upphov till diskussion och en bättre gemensam 
förståelse. Utan anatomin hade förmodligen de olika perspektiven för när förmågan är uppfylld 
fortsatt att existera fram till leveransen av förmågan.  

Genom att visualisera statusen i anatomin kan, förutom deltagarna vid framtagningen av 
framstegsanatomin, framförallt teammedlemmar använda illustrationen. Teammedlemmarna får inte 
en bättre förståelse av den produkt som de ansvarar för själva och dess framstegsstatus utan snarare 
en helhetsbild av hur deras prioriteringar och status står sig gentemot de andra teamen i ARTet. När 
det exempelvis visade sig att flera team arbetade med värdeskapande förmågor utan att ha färdigställt 
de underliggande grundläggande förmågorna som de värdeskapande var i beroende av kunde en 
medvetenhet spridas och lägga grund för att i framtiden göra bättre prioriteringar. Teamen uttryckte 
själva bristen av information att basera sin prioritering på under en programinkrements-planering. 

7.3 Inkrement 
Av de sammanhang som har studerats djupare har inkrementen inte visualiserats. En uppdelning av 
inkrement och ett sätt att visualisera när vilka acceptanskriterier behöver uppfyllas har varit 
efterfrågat. För att visualisera på ett vettigt sätt behövs en klassificering av acceptanskriterier som 
inte kunnat definieras. Alternativet är att inkludera acceptanskriteriet i definitionen av anatomerna 
och på så sätt särskilja en förmåga med olika acceptanskriterier. Om anatomin är specifik för ett 
inkrement räcker att enbart definiera den förmåga som innehåller det acceptanskriterie som ska 
uppfyllas under inkrementet. Finner man en klassificering av acceptanskriterier, likt status, skulle det 
vara möjligt att visualisera detta i en vy. Ett förslag på acceptanskriterier, som varken går att styrka 
eller förkasta ur empirin, är att förmågan ska gå att uppfylla manuellt, halvautomatiserat eller 
helautomatiserat. Eftersom förmågorna i ARTet i flera fall tillhandahålls mot kund i olika grad, till en 
början manuellt för att sedan levereras automatiskt varefter som mängden användare ökar och den 
manuella handpåläggningen blir ohållbar, skulle dessa tre klassificeringar kunna visualiseras genom 
färger i anatomin där varje inkrement visar klassificeringen som måste uppfyllas i just det inkrementet.  

7.4 Arkitektur 
Relationsdefinitionen mellan systemarkitektur och systemanatomi resulterade i att dela upp den i 
verktyg. Uppdelningen i verktyg resulterar i detta fall även till en gruppering på team-nivå även fast 
det i vissa fall finns mer än ett team som ansvarar för ett verktyg. En vy som tydligt inte bara visar 
arkitekturen utan i detta fall även det ansvariga teamet tydliggör för teamet vilka beroenden de har 
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till och från sitt team liksom vad som kan påverka de omkringliggande teamen både som teamet själva 
kan påverka och vad som ligger utom dess påverkan. 

Det strategiska perspektivet i systemarkitekturen kan i ett enkelt exempel ses som klient, server och 
databas. I denna undersökning blev det supportande verktyg och i ett mer övergripande fall på Volvo 
Cars skulle det kunna vara strategiska arkitekturella beslut som tagits för den nya plattformen. Viktigt 
är att den valda arkitekturen som används i en vy mot anatomin inte är varken för detaljerad eller för 
övergripande. Den måste vara så pass detaljerad att mappningen skapar något typ av värde för en 
förståelse av var exempelvis förmågorna ska uppfyllas men får inte heller vara så detaljerad att den 
blir styrande i fall där det inte är nödvändigt. Poängen med att skapa en relation mellan arkitekturen 
och anatomin är att förhålla utvecklingen till de beroenden som är svåra att förändra och nödvändiga 
i ett större syfte och inte att styra utvecklingen utifrån enbart funktionella beroenden som är bra på 
den nivå där anatomin implementeras men som kan anpassas utifrån exempelvis tidsmässiga 
beroenden. Graden av detaljrikedom i arkitekturen som sätts i relation till anatomin behöver i alla fall 
innehålla de begränsningar och beroenden som inte går att ifrågasätta. I övrigt bör detaljrikedomen 
övervägas utifrån vilka arktitekurella val som kan göras för att skapa funktionella fördelar men som 
går att frångå om det finns andra typer av beroenden, exempelvis tidsmässiga, som skapar större 
fördelar.  

När en förmåga ej går att koppla till något verktyg kan det bero på att det ej är definierat vilket verktyg 
det är som ska ansvara för den förmågan alternativt att det är flera verktyg som ska uppfylla den 
förmågan. Att illustrationen visar på att det inte går att koppla förmågan till ett verktyg lyfter därför 
dessa osäkerheter alternativt missförstånd där de kan diskuteras och missförstånd redas ut. När den 
gemensamma bilden sedan blir klarare kan anatomen antingen kopplas till ett verktyg, alternativt 
delas upp i tydligare definierade delar för att gå att koppla till verktyg. 

7.5 Use Case 
Avsnitt 4.4.2 Systemarkitekt som beskriver hur use case ska fungera mot anatomin överensstämmer 
inte i den gjorda mappningen. Detta är troligtvis för att use casen är de väldigt övergripande use case 
och inte motsvarar en specifik förmåga som en kund önskar uppfylla. De övergripande use casen som 
anatomin är mappade gentemot fungerar som grupperingar för underliggande use case. Dessa use 
case går på ett annat sätt att mappa mot förmågor. Att mappa de use casen mot anatomin skulle om 
möjligt ge ett resultat som inte garanterat innebar att de underliggande use casen enbart skulle 
mappas till anatomer som de övergripande use casen mappades mot. Trots detta så bör beskrivningen 
i avsnitt 4.4.2 Systemarkitekt ses över för att uppdatera felaktig relation. Det som här har kommit fram 
är en relation som motsätter sig den som systemarkitekten beskrev. En “money-making” anatom kan 
vara kopplad mot ett use case och dess underliggande supportande anatom kan vara kopplad mot ett 
annat use case.  

Kopplingen mellan use case och anatomi skapar mer arbete och beroenden i anatomin och löser inte 
problematiken i att utforma anatomin. Detta arbete gör dock att man går framåt på 
komplexitetskurvan för att reda mer ordning i projektet. Att göra detta arbete tvingar alltså fram att 
lösa dessa ej matchande relationer tidigt och därmed minska problematik kring ej matchande 
relationer längre fram. 

7.6 Sammanfattning diskussion  
Diskussionen berör ett par resonemang som grundar sig till stor del i den upplevelse som skapats 
under tiden på Volvo Cars. Svårigheten att kommunicera den fullständiga bilden av företaget och 
miljön som studien är genomförd i gör det nödvändigt att mer fritt kunna förmedla våra tankar och 
åsikter som inte lika tydligt grundar sig empiri eller teori. I Tabell 4 – Sammanställning av de viktigaste 
punkterna för arbete med en anatomi nedan presenteras en strukturerad lista med viktiga faktorer 
från analys och diskussion. Tabellen sammanställer punkter från de olika analys och 
diskussionsdelarna som kan agera som en påminnelse kring vad vi anser att läsaren ska ta med sig från 



 

68 | David Cerny & Didrik Dahlström 
 

de olika analys och diskussionsavsnitten kopplade till de frågeställningar som rapporten inleds med. 
De viktiga punkterna handlar om att kvalitetssäkra en anatomi, hur anatomin kan implementeras 
vidare samt vilka risker som behöver hanteras för att göra anatomin så värdeskapande som möjligt. 

7.7 Framtida arbete på samma område  
Det finns flera vägar att gå vid ett framtida arbete på samma område. Detta arbete är enbart av en 
explorativ karaktär där systemanatomin skulle behöva undersökas ur flera liknande miljöer för att 
kunna dra några generella slutsatser. Ett spår för framtida arbete i samma miljö är att fortsätta 
framtagningen av systemanatomin med alla tre delsteg. Ett annat spår är att utforska de undersökta 
kontext-objekten djupare alternativt att utforska andra kontext-objekt. Det första spåret i samma 
miljö handlar om att tydligare skapa en fullständig systemanatomi, medan de båda sistnämnda 
områdena hjälper till att tydligare sätta anatomin i ett användbart sammanhang. Dessa spår är 
såklart intressanta att kolla på i liknande miljöer med hypotesen att det går att dra liknande 
slutsatser på det området som det har gått att dra i denna rapport.   
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Fas Viktig 
punkt 

Beskrivning 

Framtagande Validering 
struktur 

Validering av struktur i framtagandet sker genom att se till att 
anatomin: 
 Är acyklisk 
 Består av boxar och pilar 
 Får plats på ett papper 
 Har ett begränsat antal anatomer 
 Har en “money-making”- och en grundläggande nivå 

 Validering  
framtagning 

 Framtagning sker genom de tre stegen; initial systemanatomi, 
inkrement och integrationsperspektiv 

 Framtagning av en ny systemanatomi enligt det första steget tar 
cirka en arbetsdag 

 Framtagning av systemanatomin bidrar till koordinering genom 
givande diskussioner 

 Workshop-formatet är värdefullt 
 Inkludera de personer som representativt kan spegla innehållet i 

anatomin i framtagningen 
 Anatomin utgörs av förmågor och inte produktstruktur 

 Validering 
sammanhang 

 Bör göras mot etablerade modeller och redan fattade beslut 
 Att statusmarkera anatomer och därmed sätta anatomin i en 

kontext bidrar till valideringen 
Kontext Framstegs-

anatomi 
 Anatomin är en statisk ögonblicksbild vilket gör att statusen som 

visas är den lägsta möjliga 
 Framstegsanatomin visar tydligt vilka förmågor som har 

prioriterats bort och som behöver läggas fokus på 
 Automatisering av framstegsanatomi kan göras genom att koppla 

Kanban-system eller kravhanteringssystem 
 Inkrement  Anatomer kan behöva omformuleras för att passa i ett inkrement 

 En möjlighet till inkrement är att klassificera acceptanskriterier 
 Acceptanskriterier kan inkluderas i definitionen av förmågor 

 Arkitektur  En anatom ska tydligt gå att koppla till en struktur alternativt flera 
strukturer 

 Detaljnivån kan se olika ut och behöver anpassas till det specifika 
fallet 

 Huvudsakliga produkter kan ses som lämplig strukturell 
uppdelning 

 Use case  Anatom ska gå att koppla till en eller flera use case för att den ska 
vara värdefull att utveckla. 

 Relationen innebär inte ett direkt resultat men lägger en 
undermedvetenhet kring vad projektets delar försöker 
åstadkomma 

Risker Framstegs-
anatomi 

 

 Vid automatisering finns en risk att visa en bättre bild av projektet 
än verkligheten motsvarar om kopplingar mellan anatomer och 
issues i Kanban eller kravhantering är ofullständiga.  Då kan 
handpåläggning för statusuppdatering vara en temporär lösning  

 Risk att kompetens saknas när status bestäms. Då riskerar 
anatomin att visa felaktig information 

Tabell 4 – Sammanställning av de viktigaste punkterna för arbete med en anatomi  
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