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SAMMANFATTNING 

Det har sedan länge konstaterats att det är komplicerat och problematiskt att utveckla informationssystem. 
Det har exempelvis visat sig att de informationssystem som utvecklats ibland inte överensstämmer med de 
mål som den användande organisationen har. Informationssystemen har därtill en tendens av att inte bli 
färdiga i tid eller inom budget. Informationssystemsutveckling kan således betecknas som en komplex 
verksamhet vilken återkommande måste förändras och utvecklas för att kunna fungera framgångsrikt.  

Att medvetet arbeta med att förbättra systemutvecklingsverksamheten har sedan länge varit ett fenomen 
som fokuserats i forskning. Resultatet av forskningen har inneburit att metoder, modeller och strategier 
för hur förbättringsarbete skall bedrivas har utvecklats. Ett tillvägagångssätt för att genomföra dessa 
förbättringsintentioner är att organisera arbetet i en temporär förbättringsverksamhet och därtill frigöra 
denna verksamhet från den ordinarie systemutvecklingsverksamheten. Härigenom skapas ett 
förbättringsprojekt som genomförs på en separerad arena. Projektet har som syfte att utarbeta 
förbättringar som sedan skall implementeras i systemutvecklingsverksamheten. De problem som kan 
uppstå vid denna organisering innebär att projektet kan hamna i ett »vakuum« vilket innebär att 
förbättringsintentionerna ej får utväxling i form av en förbättrad systemutvecklingsverksamhet.  

I denna avhandling har jag studerat projektorganiserad förbättringsverksamhet utifrån detta problem. Det 
övergripande syftet med studien har varit att utveckla råd för hur en framgångsrik projektorganiserad 
förbättringsverksamhet etableras och vidmakthålls. För att nå detta resultat har jag skapat mig en 
förståelse för genomförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet genom att under tre år följa ett 
förbättringsprogram på ett mindre IT-företag. Jag har här kunnat kartlägga vilka problem och styrkor som 
uppstår under denna typ av förbättringsarbete. Denna empiri har jag använt för att pröva och 
vidareutveckla en praktikteoretiskt grundad vision om hur framgångsrik projektbaserad 
förbättringsverksamhet bör etableras och vidmakthållas. Resultatet av forskningsarbetet har primärt 
inneburit kunskapsbidrag i form av råd vilka framhäver behovet av samt understödjer möjligheten till 
interaktion vid och koordination av projektorganiserad förbättringsverksamhet i systemutvecklings-
sammanhang. 

Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. 
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Kapitel 1 - Inledning  
 
1.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. Detta kapitel har som syfte att ge en utgångspunkt för föreliggande avhandling. Detta uppnås 
genom att kapitlet innehåller:  

□ en problematiserande bakgrund; 
□ en presentation avhandlingens analysenhet; 
□ en redovisning av avhandlingens frågeställningar och syfte; 
□ avgränsningar för studien, avhandlingens målgrupper samt studiens disposition.  
 
Disposition. Kapitlet inleds med en introduktion (avsnitt 1.2) som mynnar ut i en problemdiskussion 
(avsnitt 1.3). Därefter redovisas studiens analysenheter vilket är ett sätt att introducera dig som läsare 
i studiens mest centrala fenomen (avsnitt 1.4). I anslutning till syftet redogörs även för studiens 
frågeställningar och förväntade kunskapsbidrag (avsnitt 1.5-1.6). Kapitlet omfattar därutöver en 
redogörelse för avgränsningar, målgrupp och avhandlingens disposition (avsnitt 1.7-1.9).  

1.2 Introduktion 
 
Förstå nuet genom historien. Föreliggande avhandling är en delavrapportering av det doktorsprojekt 
som jag har utfört om arbetsprocesser som syftar till att förbättra systemutvecklingsverksamheter1. 
Denna typ av processer benämns i denna avhandling synonymt förbättringsarbete, förbättrings-
verksamhet och metautveckling, begrepp som jag återkommer till närmast i avsnitt 1.3 och 1.4.  

Låt oss emellertid först genom att förstå historien försöka förstå nuet. En fråga som jag ställt mig är: 
genomgick systemutvecklingsbranschen ett ”Klondike” under de sista åren på 1900-talet? 

“Klondike is a region in north-western Canada where gold was discovered in 1896 but exhausted by 1910. Rich 
gravel was discovered on Bonanza Creek in 1896, and a wild rush to this almost inaccessible region followed, a 
population of 30,000 coming in within the next’ three or four years with a rapidly increasing output of gold, 
reaching in 1900 the climax of $22,000,000. Since then the production has steadily declined, until in 1906 it fell to 
$5,600,000. The richest gravels were worked out before 1910, and most of the population had left the Klondike for 
Alaska and other regions; so that Dawson, which for a time was a bustling city of more than 10000, dwindled to 
about 3000 inhabitants. As the ground was almost all frozen, the mines were worked by a thawing process, first by 
setting fires, afterwards by using steam, new methods being introduced to meet the unusual conditions. Later 
dredges and hydraulic mining were resorted to with success.” (Meeriam-Webster’s Dictionary2) 

Som citatet anspelar används ofta begreppet Klondike som en synonym för att beskriva andemeningen 
”guldruschen som kom av sig”. Om vi tittar lite närmare på vad som sägs i citatet om verklighetens 
Klondike så ser vi att detta namn står för en region i nordvästra Kanada där klimatförhållandena är 
mycket svåra. Under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal genomgick detta område en rusch efter nyfunnet 
guld. De metoder som initialt användes vid gruvdriften på visade sig inte ha tillräcklig förmåga att 
fungera i denna miljö utan gruvdriften blev svår och krävande. Med tiden infördes andra mer 
lämpliga metoder och verktyg för att förbättra gruvdriften. Då var emellertid ruschen redan slut med 

                                                 
1 Verksamhet och praktik ses som synonyma begrepp i denna avhandling. 
2 Meeriam-Webster’s Dictionary (2003). 
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många livsöden och tragedier som sitt pris. Guldutvinning pågår än idag i detta såväl som i andra 
områden i världen. Emellertid sker utvinnandet numera ofta under mycket ordnade former och väl 
utformade arbetssätt.  

Den upphaussning som ”guldet” innebar för området Klondike i det sena 1800-talet kan i våra dagar 
sägas”föras över” till andra branscher vilka då och då får liknade ”ruscher”. I kölvattnet av Internets 
utbredning under 1990-talet senare hälft maximerades förtroendet till informationsteknik (IT). Allt 
var möjligt vid denna tidpunkt. Resurser, människor och idéer ”forsade” bokstavligen in IT-branschen 
för att ”utvinna det guld som fanns i IT-området”. Man skulle kunna säga att IT-branschen blev till ett 
nytt Klondike ungefär hundra år efter det att den guldrusch som givet det dess namn utspelade sig i 
nordvästra Kanada. Investeringsbudgetar för informationsteknik utgjorde nu det ”virtuella guld” som 
skulle utvinnas under denna moderna guldrusch. Fram till denna guldruschs tvära slut i början av 
2000-talet fokuserades nästan enbart affärer och programutveckling i IT-projekten (Glass 2003). Ofta 
var emellertid dessa två aspekter (jmfr. med profitering och utvinning) separerade företeelser från 
varandra utan egentlig samkoppling. (Karlander 2001) I efterhand tycker jag mig förstå att många i 
IT-branschen under denna tid fick skygglappar, vilket innebar att affärer och programmering enligt 
min mening kom att fokuseras3. Ofta skedde därtill produktionen av tekniker och arbetssätt som inte 
fullt ut passade den miljö som systemutvecklingsarbete innebär. Här vill jag argumentera för att det 
fanns en likhet mellan den guldrusch som skedde i slutet av 1800-talet och den guldrusch inom IT-
branschen som skedde slutet av 1900-talet. 

Jag skulle vilja argumentera för att det är först efter IT-branschens krasch som idéer för hur 
systemutvecklingsarbete bör bedrivas och förbättras på allvar har fått fotfäste i systemutvecklings-
organisationerna. Detta är idéer som emellertid redan fanns före och under guldruschen, men 
tenderade då enligt min mening att bli bortprioriterade tillfördel för maximering av produktion och 
profitering. Flera av de IT-företag som blommade upp under IT-branschens ”Klondike” är idag ett 
minne blott. Andra finns kvar och många av dem kämpar för att överleva. Jag tycker mig se att 
förbättringsarbete syftande av att förbättra systemutvecklingsarbetet har blivit mer aktuellt, kanske 
som en konsekvens av det ”stålbad” som branschen för närvarande genomgår.  

1.3 Problembakgrund 
 
Problem vid systemutveckling. Det har sedan länge konstaterats att det är komplicerat och 
problematiskt att utveckla informationssystem (se t.ex. Lyytinen 1987). Det har exempelvis visat sig 
att de informationssystem som utvecklats ibland inte överensstämmer med de mål som den 
användande organisationen har. Därtill har informationssystemen ibland en tendens att inte bli 
färdiga i tid eller inom budget. Dessutom används informationssystemen ibland inte som avsetts och 
ibland uppfyller de inte de förväntningar som beställarna har haft. (t.ex. Lyytinen & Hirschheim 1987; 
Lyytinen 1987; Humphrey 2002; Tjäder 1999; Karlander 2001; Glass 2003). En företrädare för IT-
företaget Cap Gemini Ernst & Young redogör i ComputerSweden för sin erfarenhet att ”…många 
upplever att de inte får full utväxling av sitt projektarbete och att det är för många systemutvecklingsprojekt som 
misslyckas. Tidsplanen fungerar inte eller kostnaderna blir för stora.” (ComputerSweden 2002:13).  

                                                 
3 Jag baserar mitt resonemang här på egna observationer som jag gjort under denna tid. En särskild inspirationskälla för 
detta avsnitt är Christian Berggrens (Professor i Industriell ekonomi vid Linköpings universitet) som i en kärnfull artikel i 
Svenska Dagbladet skriver om den naiva kapitalism som han anser präglade IT-branschen under denna tidsperiod 
(Berggren 2000). 
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Lösningar på problemen. Informationssystemsutveckling borde således betraktas som en komplex 
verksamhet vilken återkommande måste förändras och utvecklas för att kunna fungera framgångsrikt. 
Att medvetet arbeta med att förbättra systemutvecklingsarbetet är något som fokuserats i forskning 
rörande ”software improvement” (se t.ex. Aaen et. al. 2001). Denna forskning har resulterat i att 
metoder, modeller och strategier för hur förbättringsarbete skall bedrivas har utvecklats (t.ex. 
Humphrey 1989, 1992; Grady 1997). Företeelser som Software Process Improvement (SPI), Software 
Quality Assurance (SQA), Software Process Assessment (SPA), Software Process Improvement and 
Capability dEtermination (SPICE) och TickIT är idag centrala i relation till förbättring av 
systemutveckling. Andra koncept är Personal Software Process (PSP) och Team Software Process 
(TSP)4.  

Flertalet av de nämnda koncepten har utvecklats under ledning av Software Engineering Institute 
(SEI) vid Carnegie Mellon University i USA. SPI-konceptet är det centrala kunskapsbidraget. Det 
bygger enligt Watts Humphrey (1989) på tre grundläggande idéer om förbättringsverksamhet - 
ledning av SPI-aktiviteter, angreppssätt för att genomföra SPI-initiativ, samt perspektiv för att upprätta 
och fokusera SPI-mål. Humphreys mål är tydligt “To bring the engineering discipline to the 
development and maintenance of software” (ibid.). Genom att arbeta mot detta mål menar han att 
SEI’s vision kan nås: “The right software, delivered defect free, on time and on cost, every time.” 
(Humphrey 1989). Detta manifest har hörsammats av många vilket har resulterat i olika ramverk och 
metoder för hur förbättringsarbete bör bedrivas har utvecklats med SPI som en samlingsetikett (t.ex. 
McFeeley 1996; Zahran 1998; Aaen et. al.. 2001; Hunter & Thayer 2001).  

Problem med lösningarna. Flera studier pekar på att framgång är möjligt vid applicerandet av SPI-
koncept (t.ex. Humphrey et. al.. 1991; Hayes & Zubrow 1995; Welsch et. al. 1995; Haley 1996; Larsen 
& Kautz 1997; Fitzgerald & O’Kane 1999; Kautz et. al. 2000). Andra studier visar emellertid på att 
användandet av dessa koncept inte behöver resultera i de effekter som eftersträvas (t.ex. Bach 1994; 
Conradi & Fugetta 2002; Mathiassen et. al.. 2002). I SPICE on Trials Phase 2 går det att läsa att 
förbättringsinitiativ baserade på SPI-koncept ibland präglas av allvarliga problem: 

“…a sizeable group of respondents (54%) believe that SPI is costing more than they have anticipated. 
Approximately three fifths do not believe that the assessment has had a major impact on the organisation. This 
may be due to there not being sufficient time since the assessment for SPI to have taken root or due to the 

                                                 
4 Software Process Improvement (SPI) är ett övergripande koncept och begrepp för förbättringsarbete i 
systemutvecklingssammanhang. Genom att betrakta systemutveckling som en ingenjörsdisciplin så omfattar denna 
företeelse olika angreppssätt för att förbättra systemutvecklingsprocessen (Humphrey 1989; Zahran 1998; Hunter & 
Thayer 2001). Software Quality Assurance (SQA) har fokus på kvalitet i den mjukvara som systemutvecklingsprocessen 
genererar och t.ex. hur man genom automatisering av testningsprocedurer kan säkerställa god mjukvarukvalitet (Hunter & 
Thayer 2001). Software Process Assessment (SPA) är ett annat koncept knutet till SPI. Konceptet föreskriver olika 
utvärderingstekniker vilka mer eller mindre är baserade på Capability Maturity Model (CMM) (Paulk 1995). Genom 
dessa tekniker får en systemutvecklingsorganisation stöd att utvärdera den nuvarande förmågan (Baumert 1994). 
Software Process Improvement and Capability dEtermination (SPICE) är ett globalt initiativ att ta fram en 
internationell standard för hur Software Process Improvement bör bedrivas (Dorling 1993). Software Process 
Improvement in Regions of Europé (SPIRE) är ett projekt som sponsras av den europeiska unionen och har som 
målsättning att stödja SPI initiativ i små systemutvecklingsorganisationer (Pritchet 2001). TickIT är ett ramverk som 
stödjer systemutvecklingsorganisationer att certifiera verksamheten inom ramen för standardiseringsorganet ISO 9000 
krav på kvalitetssystem (BSI 2001). Personal Software Process (PSP) är ett koncept som hjälper den enskilde 
systemutvecklaren att förbättra sin förmåga att bedriva systemutveckling (Humphrey 1997). Team Software Process 
(TSP) ett koncept som går ett steg längre än PSP och fokuserar teamet och stödjer dess arbete att förbättra sin förmåga att 
bedriva systemutveckling (Humphrey 2000) 
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organisations not being able to act on the recommendations and findings from the assessment. […] This is further 
reinforced by the finding that only 28% disagree with the statement that nothing much has changed since the 
assessment. It is interesting to note that 79% believe that SPI was overcome by events and crises, indicating 
potentially that the organisations were not in a state that is ready for long term SPI initiatives...” (SPICE on Trails 
Phase 2 1998:159-160) 

Genom detta citat kan man således urskilja att förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang5 
kan vara en komplex verksamhet präglad av risker och problem. Den fråga som nu kan ställas är 
huruvida det är lösningarnas utformning som är orsaken eller om det är andra orsaker som är 
grunden till att ej avsedda effekter uppstår vid förbättringsarbete? De traditionella koncepten för 
förbättringsarbete har kommit att ifrågasättas utifrån olika perspektiv. Bland annat har den ensidiga 
inriktningen på förbättringar av systemutvecklingsprocessen genom a priori givna standardiserade 
ramverk, problemuppfattningar och förbättringsförslag kritiserats (t.ex. Bach 1994; Fayad & Laitinen 
1997; Ward et. al.. 2001). Därtill har den ensidiga fokuseringen på förbättringar av processen ifråga-
satts. Denna kritik härstammar utifrån synsättet att förbättringar i systemutvecklingssammanhang 
kräver ett bredare och mer organisatoriskt fokus (t.ex. Mathiassen et. al.. 2002; Pourkomeylian 2002). 
Dessa studier har sin grund i en tradition rörande informationssystemsutvecklingsforskning som 
problematiserar formella metoders egentliga roll i utvecklingsprocessen (Lanzara & Mathiassen 1985; 
Andersen et. al.. 1990)6. 

Conradi & Fugetta (2002) ifrågasätter även kraften i de traditionella SPI-koncepten utifrån sin 
teoretiska utgångspunkt att systemutveckling sker i organisationer där människor samverkar med 
varandra vid utvecklingen av IT-baserade system. Conradi & Fugetta hävdar utifrån detta synsätt att 
traditionella SPI-koncept i första hand syftar till att skapa disciplinerade, kontrollerade och mekaniska 
systemutvecklingsprocesser. Detta ideal är inte alltid förenligt med den heterogena verklighet som 
systemutvecklingsarbetet innebär (ibid.). Vissa delar av systemutvecklingsarbetet kan emellertid med 
fördel utformas enligt ett mekanistiskt ideal (t.ex. arbetet med konfigurationshantering), men andra 
delar bör utformas enligt alternativa synsätt som istället beaktar ideal som interaktion, kreativitet och 
samverkan människor emellan (ibid.). Författarna konstaterar dessutom att det finns aktiviteter 
under systemutvecklingsarbetet som präglas av kreativitet och interaktion, vilket innebär att andra 
ideal än ett mekanistiskt perspektiv bör prägla förbättringsarbetet i dessa avseenden (ibid.).  

Problem trots lösningar, vad är då problemet? Vad karaktäriserar då förändringsarbete? Förbätt-
ringsarbete kan karaktäriseras som intentionellt, planerat och medvetet handlande (Goldkuhl 2003). 
Om det bedrivs i projekt så syftar detta projekt ofta till att möjliggöra större förbättringsinitiativ eller 
till att realisera mer radikala förändringar (Davenport 1993). Målsättningen är att under en begränsad 
tidsperiod gå från en problemtyngd till en förbättrad systemutvecklingsverksamhet genom det 
projektorganiserad förbättringsarbetet; se figur 1.1. Förbättringsarbete kan även benämnas meta-
utveckling och är en specialisering av verksamhetsutveckling. Metautveckling står då för utveckling av 
en annan utvecklingsverksamhet (Seigerroth 2003). Denna verksamhet kan avse utveckling av 
modeller, metoder och verktyg eller förbättring av projektledning eller förändring i organisationen 
(ibid.) 

                                                 
5 Med systemutvecklingssammanhang menas i denna avhandling en organisatorisk kontext där systemutveckling sker som 
kärnverksamhet (t.ex. ett IT-bolag, Webbyrå, Konsultbolag, IT-avdelning etc.). 
6 Se Iivari & Lyytinen (1998) för en genomgång av detta och andra angreppssätt rörande informationssystemsutveckling ur 
ett skandinaviskt perspektiv.  



 9

Systemutvecklingssammanhang

Projektorganiserat förbättringsarbete
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SU-verksamhet 
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Tid

 
Figur 1.1: Projektorganiserat förbättringsarbete i ett systemutvecklingssammanhang. 

Projektorganiserat förbättringsarbete riskerar emellertid att hamna i ”vakuum”; dvs. bli en isolerad 
företeelse i relation till det som skall förbättras (Aaen et. al. 2001; Mathiassen et. al. 2002). 
Interaktionen mellan de två verksamheterna avstannar då och risken är då stor att förbättrings-
initiativet misslyckas. 

Att den separerade metautvecklingsprocessen inte hamnar i vakuum bör vara prioriterat menar olika 
företrädare (se t.ex. Aaen et. al. 2001; Grundy & Brown 2002). Förespråkare framhäver att aktörer som 
bedriver förbättrings-verksamhet i projektform bör besitta förmåga att kunna leda och organisera 
förbättringsarbete (Mathiassen et. al. 2002). Om denna förmåga brister visar studier på att 
förbättringsarbetet riskerar att blir isolerat och att resultatet inte får god utväxling i 
systemutvecklingsverksamheten (Beecham et. al. 2003) 

Att förbättringsarbete hamnar i vakuum kan vara konsekvenser av att organisationsledningen som 
ansvarar för förbättringsinitiativet glömmer bort att 1) förbättringsverksamhet är komplex verk-
samhet som behöver tas allvar genom att adekvata resurser allokeras till arbetet; att 2) informerandet 
om förbättringsverksamhetens resultat till systemutvecklingsorganisationen är inte det samma som 
att implementera resultaten i verksamheten; att 3) utfärdandet av tvingande direktiv till system-
utvecklingsprojekten inte nödvändigtvis leder till önskade resultat; att 4) så länge ledningen själv 
bevarar förhärskande perspektiv så är risken stor att inte övrig organisation tar till sig några 
förändringar; att 5) vi har att göra med människor när vi talar om systemutvecklingsverksamhet vilket 
medför att förbättringsverksamhet tar tid och är mödosamt (Aaen & Damsgaard 1998). Dessa 
författare menar således att det finns en koppling mellan framgångsrikt förbättringsarbete och att 
ledningen i systemutvecklingsorganisationen medvetet sig i förbättringsprocesserna. Nämnda teser 
om ledningens roll för att förbättringsverksamheten skall bli framgångsrik erkänns även av 
Abrahamsson (2000), men han menar att vi inte får ha en övertro på organisationsledningens 
engagemang och framgångsrikt förbättringsarbete.  

Abrahamsson (ibid.) argumenterar istället för att organisationsledningens åtagande och engagemang 
måste situationsanpassas för varje sammanhang; det viktiga som han ser är en kombination av 
fungerande förutsättningar för förbättringsarbetet (skapade av organisationsledningen) och att det 
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finns ”champions7” bland de förbättringsaktörer som driver, koordinerar och tar ansvar för att 
realisera förbättringsinitiativen (ibid.). Därmed menar Abrahamsson att avsaknaden av s.k. 
champions också vara en faktor som medför att förbättringsarbetet inte får utväxling (ibid).  

Karlström et. al. (2002) argumenterar för att beslut om genomförandet av förbättringsarbete primärt 
involverar organisationsledningen och inblandade förbättringsaktörer. Detta menar nämnda 
författare kan få som konsekvens att strategier för genomförandet av förbättringsarbetet inte 
accepteras av övriga aktörer i systemutvecklingsorganisationen. Jag vill argumentera för att detta 
resultat visar på risken att metautvecklingsprocesser kan hamna i vakuum samt att detta även visar på 
att det finns ett antal parter inblandade i förbättringssituationen mellan vilka det måste ske 
interaktion (se nedan). 

Conradi & Fugetta (2002) argumenterar för att nuvarande koncept för förbättringsarbete inte är 
tillräckliga för att understödja framgångsrika förbättringsprocesser. Ytterligare teorier om hur 
förbättringsarbete bör bedrivas, organiseras samt ledas vilka kan komplettera befintliga teorier 
efterfrågas dessa författare. Ytterligare argument för detta behov tycker jag mig se i den 
argumentation som Aaen (2003) för när han enligt min mening driver fram behovet av att vi vid 
förbättringsarbete bör acceptera att detta är en komplex verksamhet och att vi måste utforma teorier 
som bygger på att det är människor som framgångsrikt skall bygga informationssystem samt är 
inblandade i och påverkas av förbättringsarbetet. Att utforma teorier som går bortom nuvarande 
teorier om SPI borde skapa förutsättningar för att underbygga, stärka och förbättra möjligheten att 
framgångsrikt genomföra förbättringsinitiativ i systemutvecklingssammanhang.  

Studiens problemställning. Då systemutveckling enligt min mening i grunden omfattar mänskligt 
handlande så ser jag det som fruktbart att för kompletterande teoriutveckling ta utgångspunkt i ett 
bredare och organisationsinriktat fokus för att förstå förbättringsarbete i 
systemutvecklingssammanhang. Denna avhandling hörsammar därför behovet av fler teorier om 
förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang och fokuserar främst på problemet att 
projektbaserat förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang alltjämt tenderar att hamna i 
vakuum vilket medför att förbättringsarbetet inte får avsedd effekt på systemutvecklingsverksamheten.  

1.4 Centrala fenomen i studien 
 
Introduktion. Att klargöra analysenheten för studien är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
forskningsarbetet skall bli framgångsrikt (Patton 2002). Analysenheten är den företeelse som är i 
förgrunden för den analys som studien utgör (ibid.). Och den skall vara väl förankrad i avhandlingens 
problemställning (Yin 2003). Analysenheter kan utgöras av individer, grupper, artefakter, abstrakta 
fenomen, händelser, förlopp eller sociala interaktioner av olika slag (Neuman 2003). För att kunna nå 
fram till studiens analysenheter bör man ta utgångspunkt i de centrala fenomen som studien berör. I 
detta avsnitt avser jag genom en första begreppskaraktärisering introducera de för denna studie 
aktuella fenomenen: verksamhet, systemutvecklingsverksamhet, förbättringsverksamhet, interaktion 
och koordination8. 

                                                 
7 Begreppet ’champion’ introducerades av Donald Schön (1963a) som ett sätt för honom att karaktärisera individer som 
identifierar en idé, gör denna till sin egen och realiserar idén oavsett om det ligger inom ramen för deras arbetsuppgifter 
eller inte.  
8 Jag beskriver dessa fenomen introduktionsmässigt i detta kapitel och utreder dem vidare i kapitel 3. 
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Verksamhet. Verksamhet ses i denna avhandling utifrån ett specifikt praktikperspektiv som beskriver 
verksamhet som en social företeelse där någon/några gör något för någon/några (Goldkuhl 2001; 
Goldkuhl & Röstlinger 1998; 2003ab). Detta utövande innebär att handlingar utförs i ett 
organisatoriskt sammanhang. Verksamhet i denna mening har inte ett självändamål eller är ett 
spontant utövande utan något som organiserat utförs av aktörer som är medvetna om detta. 
Verksamheter bör vara medvetna, målinriktade och ordnade handlingar från någon riktade till någon 
(Goldkuhl 2000). Vid utförandet av handlingar används kunskap, verktyg, metoder etc. för att uppnå 
verksamhetens mål; sk. organistorisk handlingsförmåga (t.ex. Goldkuhl & Nilsson 2000). Utförandet 
av handlingar innebär därutöver en institutionalisering av verksamheten i stadigvarande mönster av 
rutiner (jmfr. Berger & Luckmann 1967).  

Genom att ett praktikperspektiv anläggs på fenomen som projektorganiserat förbättringsarbete och 
projektorganiserat systemutvecklingsarbete kan dessa betraktas som två interagerande verksamhets-
system (Goldkuhl et. al. 2001) vilka utspelas på åtskilda arenor (se t.ex. Schön 1987). Arena ses som ett 
avgränsat forum där verksamhet bedrivs9. För att skilja olika arenor åt kan begreppen meta och objekt 
användas som prefix på arenabegreppet (t.ex. Karlsson 1997; Seigerroth 2003). Dessa två begrepp 
används i språkfilosofi för att skilja olika språk och språknivåer åt (Martinich 2001)10. I denna 
avhandling så sker projektorganiserat förbättringsarbete på en metaarena medan 
systemutvecklingsarbete sker på objektarenan. I denna avhandling benämns kundverksamhetens 
arena; mao. den arena där den verksamhet som skall stödjas av informationssystemet återfinns (t.ex. 
kunden till ett IT-bolag) se figur 1.2. 

Systemutvecklingsverksamhet kontra förbättringsverksamhet. Systemutvecklingsarbete betraktas i 
denna avhandling som den ordinarie och normala verksamhet som sker mer eller mindre 
stadigvarande i projektform i systemutvecklingsorganisationen. Begreppet systemutvecklings-
verksamhet utgör i denna avhandling därmed ett sätt att avgränsa de handlingar som resulterar i att 
en förändring genereras där informationssystem (IS) och informationsteknik (IT) utgör centrala 
inslag (Goldkuhl 1993a). Informationssystem betraktas således som en produkt av medvetet 
organiserad designverksamhet utfört av människor i samspel med teknik (Löwgren & Stolterman 
1998) Informationssystemet omfattar bland annat datorbaserade artefakter som har tillverkats och 
inbäddats i ett socialt sammanhang (Goldkuhl 1992a); kundens verksamhet. Utveckling av 
informationssystem innebär således inte bara konstruktion och implementation av datorbaserade 
artefakter utan även utveckling (förändring och förbättring) av den verksamhet som 
informationstekniken ska stödja (Goldkuhl 1993b).  
 
Mot bakgrund av ovanstående skulle man kunna argumentera för att systemutvecklingsarbete är en 
sorts förbättringsverksamhet. Detta då utvecklandet av informationssystem innebär att kundens 
verksamhet förbättras. I denna avhandling använder jag emellertid termen förbättringsverksamhet11 
enbart för att karaktärisera de arbetsprocesser som syftar till att förändra bedrivandet av 
systemutveckling till det bättre. Förbättringsarbete utgör därmed utövandet av handlingar genom 
                                                 
9 Se avsnitt 3.4 där jag utvecklar resonemanget om arena. 
10 Objektspråk kan ur språkperspektivet ses som det ordinarie språk som vi människor i vardagen använder för att 
kommunicera och metaspråk utgör ur detta perspektiv de språk som används för att tala om objektspråket. På metanivån 
används då metaspråket för att förstå och utveckla objektspråket som ”existerar” på objektnivån (Martinich 2001: 74-75).  
11 Jag använder medvetet begreppet förbättring istället för begreppet förändring för att framhäva den underton av 
»improvement« som fältet innehar. Se även diskussionen om detta ställningstagande avsnittet som förs fortsatt forskning i 
kapitel 9. 
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vilka systemutvecklingsverksamhet förbättras. Handlingarnas effekter utgörs av förändringar av det 
mönster av handlingar som utgör systemutvecklingsarbetet (jmfr. Aaen et. al. 2001; Seigerroth 2003). 
De förändringar som metautvecklingsprocessen resulterar har därmed en medveten målsättning att 
leda fram till att systemutvecklingsverksamheten kan bedrivas mer framgångsrikt än tidigare. Båda 
verksamheterna utspelar sig inom ett gemensamt övergripande organisatoriskt sammanhang som jag 
i denna avhandling benämner systemutvecklingssammanhanget (t.ex. ett IT-bolag).  

Projektorganiserat förbättringsarbete. Förbättringsarbete kan utföras separerat i förhållande till 
systemutvecklingsverksamheten eller integrerad med densamma (Goldkuhl 2003); se figur 1.2. 
Integrerad förbättringsverksamhet innebär att kontinuerligt förbättringsarbete sker som en del i det 
ordinarie systemutvecklingsarbetet. Båda varianterna används idag i systemutvecklingssammanhang. 
Av de koncept för förbättringsverksamhet som ovan omnämnts utgör Team Software Process 
(Humphrey 2000) och Personal Software Process (Humphrey 1997) exempel på integrerad 
förbättringsverksamhet, medan Software Process Improvement och Software Process Assessement 
(Zahran 1998) kan utgöra koncept vilka kan  genomföras som avskilda projekt och därmed ses som 
separerade förbättringsprogram (Curtis & Paulk 1993).  

Förbättringsverksamhet som separerats från kärnverksamheten sker på en arena som skapats för att 
diskutera och designa alternativa sätt att förbättra systemutvecklingsverksamheten (Goldkuhl 2003). 
Separerad förbättringsverksamhet utgörs ofta av projekt vilka av naturen är temporära till sin karaktär 
(Davenport 1993); dvs. avgränsade i tiden. När förbättringsarbetet är fullbordat avslutas projektet och 
verksamheten avvecklas. Bedrivandet av denna typ av arbete kan med fördel delas in i faser som i sin 
tur kan delas in i etapper och aktiviteter (Ortman & Flink 1999). På fasnivå talar man ofta om att 
förbättringsarbetet omfattar tre faser: fas 1) förbereda och planera, fas 2) genomföra samt 3) leverera 
(Cummings & Worley 2001). Att förbättringsverksamheten är temporär innebär att förändrings-
arbetet i organisationen kan ses som ett övergående tillstånd. Förändringssituationer varvas då med 
mer stabila tillstånd under vilka det inte sker större förändringar i verksamheten (jmfr. Lewin 1958).  
 
Att separera förbättringsverksamheten från den ordinarie verksamheten har varit en arbetsform som 
framförallt har applicerats vid exempelvis produktutveckling i större tillverkningsföretag (Daft 2001). 
Erfarenheter från denna typ av arbete har visat att etableringen av bindningar (”linkage”) mellan olika 
funktioner i organisationen är särskilt viktigt för att förändringsarbetet skall bli framgångsrikt (ibid.). 
Orsaken är att dessa kopplingar stimulerar både till kreativ och samordnad förändring enligt Daft. 
Aktörer från olika funktioner inom organisationen strålar samman genom dessa bindningar för att 
förankra förändringarna i reella behov, utveckla verksamheten på lämpligt sätt samt sprida resultaten 
effektivt ut i hela organisationen (ibid.). För att förändringsarbetet skall fungera framhäver Daft 
behovet av samordning; och då inte bara samordning av förändringsarbetet i sig utan även av 
länkarna mellan de olika delarna i organisationen (ibid.). 
 
Emellertid är det inte bara större tillverkningsföretag som applicerat projektorganiserade förbättrings-
arbetsprocesser för att förändra verksamheten. Johansson et. al. (2000) hävdar i sin studie ”analys av 
utvecklingsprojekt i socialtjänsten” att kopplingen mellan förändringsprojektet och den ordinarie 
verksamheten är en viktig relation som måste skapas och omskapas under projektarbetet. Detta för att 
man skall kunna lyckas med förändringsambitionerna. Man noterar även att projektets resultat inte 
med någon självklar automatik implementeras i den ordinarie verksamheten (ibid.). Samordning 
krävs för att resultaten skall få fotfäste i den ordinarie verksamheten. Johansson et. al. (ibid.) efterlyser 
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longitudinella studier för att undersöka hur resultat kortsiktigt och långsiktigt kan omformas till 
förändringar i den ordinarie verksamheten genom förändringsprojekt. 
 

Förbättringsverksamhet
(separerad, temporär / återkommande)

Kundverksamhet

Systemutvecklingsverksamhet

Objektarena
Forskare

Förbättringsverksamhet
(integrerad, kontinuerlig)

Perspektiv
(kapitel 3)

Konsekvensarena

Interaktion

Interaktion

Klient
/

Producent

Producent

Klient

Metaarena

studerar

Frågeställningar
(kapitel 1)

Metod
(kapitel 2)

Koordination

 
Figur 1.2: Fokus i studien  

Interaktion i och mellan verksamheter. I avsnitt 1.3 argumenterade jag för att interaktion är viktigt 
som två separerade verksamhetssystem skall samverka. Men vad står begreppet interaktion för? 
Meeriam-Webster’s Dictionary preciserar interaktion [interaction] som ”mutual [gemensam] or 
reciprocal [ömsesidig] action or influence”12.  

Jag anser att denna begreppsprecisering är en passande utgångspunkt för att förstå begreppet 
interaktion. Detta då preciseringen lyfter fram gemensam och ömsesidig handling [mutual and 
reciprocal action] som en viktig egenskap vid interaktion. I Cambridge International Dictionary of 
English fann jag därtill en passande precisering av vad denna handling omfattar: “A reciprocal action or 
arrangement involves two people or groups of people who behave in the same way or agree to help each other and 
give each other advantages.”13 

Om systemutvecklingsarbete och förbättringsarbete sker som två separerade men interagerande 
verksamhetssystem så borde den principiella uppgiften för förbättringsverksamheten vara att 
producera resultat som innebär att sätt att systemutvecklingsverksamheten förbättras. Emellertid bör 

                                                 
12 Meeriam-Webster’s Dictionary (2003). 
13 Cambridge International Dictionary of English (2003). 
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inte enbart förbättringsverksamhetens skyldigheter till systemutvecklingsverksamheten vid 
uppfyllandet av detta mål fokuseras. Lika stort intresse bör även riktas mot producentens handlingar 
gentemot kunden (Lind 2001). Relationen mellan dessa två verksamhetssystem är således inte 
enkelriktad och statisk utan är dubbelriktad och växlande.  
 
Interaktionen kan därmed illustreras genom tre grundläggande uppdragsfaser (ibid.): 1) Komma 
överens om uppdraget; 2) Fullfölja uppdraget, 3) Avsluta uppdraget. Systemutvecklingsverksamheten 
innehar inte här den ensidiga rollen som mottagare av resultat från förbättringsverksamheten i denna 
process. Rollerna som mottagare och producent av resultat för att uppnå förbättringsarbetets 
målsättning växlar mellan systemutvecklingsverksamheten och förbättringsverksamheten under 
arbetets gång. Det är denna interaktion som enligt min mening måste säkerställas för att 
förbättringsarbetet inte skall hamna i vakuum.  
 
Koordination av verksamhetsutövande. Jag har ovan antytt att det finns behov av samordning 
(koordination) om två verksamheter separeras. Enligt min mening är det genom koordination som 
interaktionen mellan de två verksamhetssystemen underbyggs och vidmakthålls. Vad betyder då 
begreppet koordination? Enligt Cambridge International Dictionary of English omfattar koordination: 
”the acts through which all the people involved in a plan or activity work together in an organized way”14.   

Koordination utgörs enligt denna definition av handlingar som utförs för att påverka så samtliga 
inblandade i en verksamhet arbetar på sådant sätt att verksamhetens mål uppnås (se Melin 2002). 
Handlingsperspektivet i Cambridge International Dictionary of English relateras i Web Dictionary of 
Cybernetics and Systems till kommunikation: “Coordination is the act of organizing something; a process of 
communication from one source to two or more coterminous receivers which makes the receivers act in concert 
regardless of or in addition to any communication that may exist among them.”15  

I likhet Web Dictionary of Cybernetics and Systems menar flera företrädare som bedrivit forskning 
om koordination att kommunikation utgör en central aspekt vid koordination (t.ex. March & Simon 
1958; Ramström 1972). Ramström (1972) beskriver samordning som ett utövande av vertikal och 
horisontell kommunikation. Enligt Ramströms tolkning följer den vertikala kommunikationen den 
vertikala beslutsordningen i organisationen, medan horisontell kommunikation löper mellan olika 
enheter och följer därmed verksamhetens processer. Ett liknande men mer utvecklat resonemang 
rörande koordination förs av Lind & Goldkuhl (2002a) och Lind et. al. (2003) när de argumenterar för 
att allt som sker i en verksamhet regleras genom vertikal och horisontell kommunikation. Ramström 
(1972) utgår från en klassisk syn på kommunikation bestående av informering; dvs. genom att aktör A 
informerar aktör B så koordineras verksamheten.  
 
Lind & Goldkuhl (2002a) och Lind et. al. (2003) argumenterar emellertid för att kommunikation är 
mer än enbart informering från en aktör till en annan. Att kommunicera innebär enligt dessa 
författare att utföra kommunikationshandlingar såsom uppmana, begära, beordra etc (jmfr. Austin 
1962; Searle 1963)16. Kommunikation på dessa premisser innebär att Aktör A genom att kommunicera 
ett visst meddelande vill uppnå en viss effekt hos Aktör B samt etablerar en relation mellan de två 

                                                 
14 Cambridge International Dictionary of English (2003). 
15 Web Dictionary of Cybernetics and Systems (2003). 
16 Se Collin & Guldmann (2000:156ff) för en övergripande introduktion i det handlingsorienterade talakts perspektivet på 
kommunikation. 
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aktörerna (jmfr Habermas 1984; Sjöström & Goldkuhl 2003). Meddelandet har alltid en viss form, 
innehåll och funktion. Med hänseende till denna vidgade syn på kommunikation kan koordination ses 
som interaktion mellan olika aktörer inom ramen för ett organisatoriskt sammanhang där 
interaktionen innebär att olika uppdrag kommuniceras mellan aktörerna för att verksamhetens mål 
och intentioner skall kunna uppnås (Lind & Goldkuhl 2002a; Lind et. al. 2003). 
 
Om koordination betraktas utifrån ett kommunikativt handlingsperspektiv och förbättrings-
verksamhet betraktas som ett projektorganiserat förbättringsarbete så borde behovet av fungerande 
interaktion inom och mellan förbättringsverksamheten och systemutvecklingsverksamheten 
aktualiseras. Den idé som denna avhandling tar utgångspunkt i innebär att projektorganiserad 
förbättringsverksamhet medvetet bör etableras och vidmakthållas och att detta arbete primärt innebär 
att interaktionen mellan och i de berörda verksamheterna främjas genom koordination.  
 
Studiens analysenheter. Analysenheten i denna studie är projektorganiserad förbättringsverksamhet 
och hur denna typ av förbättringsverksamhet medvetet etableras och vidmakthålls. Att etablera en 
temporär verksamhet innebär att verksamheten tillfälligt upprättas17, tillskillnad från en stadigvarande 
verksamhet som kan beskrivas som permanent inrättas18. Processen att etablera verksamheten 
innebär således enligt mitt perspektiv ett medvetet utformande av en temporär och separerad 
förbättringsverksamhet. Att vidmakthålla den verksamheten innebär ett ur mitt perspektiv ett 
medvetet upprätthållande19 av verksamheten inom ramen för de direktiv som förbättringsuppdraget 
anger. 
 
1.5 Studiens syfte och frågeställningar 
 
Denna studie syftar till att studera projektorganiserad förbättringsverksamhet och problemet är att 
denna företeelse alltjämt riskerar att hamna i vakuum och från systemutvecklingsverksamheten 
isoleras. Den idé som denna studie tar utgångspunkt i är att projektbaserad förbättringsverksamhet 
medvetet bör etableras och därefter även medvetet bör vidmakthållas för att projektet skall kunna 
generera resultat som medför att systemutvecklingsverksamheten blir förbättrad och framgångsrik. 
Det övergripande syftet med denna studie är att utveckla perspektiv och råd till stöd för medveten 
etablering och vidmakthållande av projektorganiserad förbättringsverksamhet (se figur 1.3).  

                                                 
17 Norstedts stora ordbok (1986). 
18 Norstedts stora ordbok (1986). 
19 Svenska akademins ordlista över svenska språket (1998). 
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Systemutvecklingssammanhang
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Figur 1.3: Studiens syfte i relation till studiedomänen. 

Det övergripande syftet har jag förtydligat genom tre delsyften: 1) precisera ett perspektiv på 
projektorganiserat förbättringsarbete; 2) undersöka vad som karaktäriserar projektorganiserad 
förbättringsverksamhet; 3) utveckla råd hur projektorganiserad förbättrings-verksamhet medvetet bör 
etableras och vidmakthållas. De tre delsyftena är samtidigt medel för att uppnå det övergripande 
syftet. Nedanstående frågeställningar tar sin utgångspunkt i ovanstående syftesbeskrivningar och har 
styrt forskningsarbetet: 
 

1. Vad innebär projektorganiserad förbättringsverksamhet sett ur ett praktikorienterat 
perspektiv? 

2. Vad karaktäriserar genomförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet? 
a. Hur etableras projektorganiserad förbättringsverksamhet? Vilka problem uppstår? Vilka är 

styrkorna? 
b. Hur vidmakthålls projektorganiserad förbättringsverksamhet? Vilka problem uppstår? Vilka 

är styrkorna? 
3. Hur bör arbetet att etablera och vidmakthålla projektorganiserad förbättringsverksamhet 

bedrivas? 
 
Den tredje frågan förutsätter svar på den första och den andra frågeställningen. Den andra 
frågeställningen förutsätter besvarandet av den första frågeställningen. Det finns därmed en medveten 
relation mellan de olika forskningsfrågorna som innebär att besvarandet av respektive fråga skapar 
förutsättningar att besvara nästa. Besvarandet av den sista frågeställningen utmynnar i 
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processorienterade20 råd. Målsättningen är att råden skall kunna användas som stöd för att hantera 
avhandlingens problemställning; dvs. som ett stöd för att undvika att projektorganiserad 
förbättringsverksamhet isoleras. 
 
1.6 Kunskapskaraktärisering  
 
Introduktion. Vad är kunskap? Vad är den kunskap som ska utvecklas ”värd”? Och vad har man för 
ambitioner genom kunskapsutvecklingen? Detta är exempel på frågor som är viktiga att förhålla sig till 
om man bedriver vetenskapligt arbete (Molander 1983; Nordenfeldt 1982). I ett led att skapa goda 
förutsättningar för den kunskapsutveckling som ska utföras finns det en poäng att klargöra vilken typ 
av kunskap som skall utvecklas (Goldkuhl 1998a). Goda förutsättningar innebär att forskaren i ljuset 
av sina frågeställningar reflekterar över vilken form av kunskap som besvarandet av frågeställningarna 
kommer resultera i. Graden av ambition styr och påverkar dels vilka frågeställningar som ställs dels 
hur man som forskare bör designa forskningsprocessen; dvs. vilka metoder som ska användas och 
vilka värderingskriterier som ska användas att motivera värdet i den kunskap som utvecklats.  
 
Ambitionen i studien. Ambitionen i denna studie har inte varit att obestridligt komma till rätta med 
den problemställning som har preciserats kring projektorganiserat förbättringsarbete. Snarare har 
ambitionen varit att genom utvecklingen av råd skapa förutsättningar för att man på ett bättre sätt 
kunna hantera de problem som problemställningen anger för projektorganiserad 
förbättringsverksamhet. Jag kommer i detta avsnitt att med utgångspunkt i de kunskapskaraktärer 
som Goldkuhl (1998) presenterar diskutera den kunskapsstruktur som resulterat i att normativ 
kunskap kunnat utvecklas i denna studie 
 
Frågeställning 1. Den första frågeställningen handlar om vad projektorganiserad förbättrings-
verksamhet sett ur ett praktikorienterat perspektiv innebär. Denna frågeställning behandlar jag i 
kapitel 3. Kapitlet omfattar en perspektivanalys som utförts på de centrala fenomenen i denna studie. 
Detta har inneburit att jag utvecklat kategoriell kunskap då jag arbetat med att definiera dessa 
fenomen. Perspektivanalysen omfattar därtill deskriptiv kunskap i och med att jag genom arbetet med 
definitionerna beskriver fenomen. Tillsammans med den kategoriella kunskapen utgör den 
deskriptiva kunskapen grund för att utveckla karaktäriserande kunskap om projektorganiserat 
förbättringsarbete genom att jag anger ett antal särskiljande egenskaper för detta fenomen. I kapitel 4 
går jag ytterligare ett steg längre och preciserar med grund i perspektivanalysen ett förslag till vision 
för hur projektorganiserad förbättringsverksamhet bör bedrivas. Denna vision konkretiserar jag 
dessutom i ett antal idéer till mål för hur projektorganiserad förbättringsverksamhet etableras och 
vidmakthålls. Den kunskap som därigenom utvecklats genom visionskapitlet karaktäriserar jag som 
tentativ värdekunskap. 
 
Frågeställning 2. Den andra frågeställningen - vad karaktäriserar genomförandet av projektorgan-
iserad förbättringsverksamhet? - har behandlats genom att fallstudier bedrivits på ett förändrings-
program vid en Webbyrå. Genom övergripande rekonstruktion av dessa arbetsprocesser har jag 
                                                 
20 Stolterman (1991) gör beträffande råd en uppdelning mellan produktinriktade och processinriktade råd. 
Produktinriktade råd innebär förslag till goda egenskaper för en produkt och vad som grundar god kvalitet för denna 
produkt. Processinriktade råd innebär enligt Stolterman förslag och riktlinjer till stöd föra arbetsprocessen. I denna studie 
har jag utvecklat råd som enligt denna typologi primärt kan karaktäriseras som processinriktade.  
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således genererat historisk-rekonstruktiv kunskap. Rekonstruktion har gjorts över det processuella 
händelseförloppet (kapitel 5) men innefattar därtill en rekonstruktion och analys av de problem och 
de styrkor som uppstod under förbättringsarbetet (kapitel 6). Jag har haft som ambition att inte bara 
identifiera styrkor respektive problem utan även försökt identifiera orsaker till varför olika problem 
respektive styrkor uppstått samt i viss mån säga något om de effekter som styrkorna respektive 
problemen får på genomförandet av förbättringsprogrammet. 
 
Frågeställning 3. Ur den empiriskt genererade kunskapsbasen som besvarandet av den andra fråge-
ställningen medför har förutsättningar för att behandla den tredje frågeställningen skapats: hur bör 
arbetet att etablera och vidmakthålla projektorganiserad förbättringsverksamhet bedrivas? 
Besvarandet av denna frågeställning innebär att ett vidareutvecklat perspektiv på förbättringsarbete 
har utvecklats i och med att jag låter den teoretiskt grundade visionen möta de empiriska 
erfarenheterna. Detta vidareutvecklingsarbete innebär att visionens mål kan vidareutvecklas utifrån 
de empiriska erfarenheter och en begränsad teoretisk grundning (kapitel 7). Genom detta 
målutvecklingsarbete har jag skapat förutsättningar för att generera processorienterade råd till stöd 
för arbetet att medvetet etablera och vidmakthålla projektorganiserad förbättringsverksamhet. Denna 
kunskap karaktäriserar jag som både värdekunskap och normativ kunskap; dvs. kunskap med 
upplysande och föreskrivande ambitioner. 
 
1.7 Avgränsningar i studien 
 
De inledande diskussionerna i avsnitt 1.3 och 1.4 utgör i sig centrala avgränsningar för denna studie. 
Jag har genom dessa diskussioner avgränsat min studie mot att behandla: 
 

• Förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang som är projektorganiserat. 
• Ett fokus på att etablera och vidmakthålla denna form av förbättringsarbete. 
• Rikta in studien mot analysenheterna koordination och interaktion. 
• Arbeta primärt utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv. 

 
Nedan följer ytterligare avgränsningar för arbetet. 
 
Empirin. Som tidigare omnämnts grundar sig denna delavrapportering på kunskapsutveckling som 
genomförts på ett fallstudieföretag som bedriver kundorienterad systemutveckling. På detta företag 
har tre fallstudier utförts vilket medfört att olika idéer har kunnat prövas logitidunell. Att 
avrapportering enbart omfattar ett fallstudieföretag innebär att denna avhandling enbart omfattar 
empirisk grundning från en organisatorisk kontext. Detta innebär begränsningar i och med att jag 
bara analyserat relationen mellan separerad förbättringsverksamhet och systemutvecklings-
verksamheten från detta sammanhang; dvs. ett IT-företag som är liten, tämligen nyetablerat, ingen 
geografisk spridning, låg genomsnittsålder och samt begränsad erfarenhet vad gäller systematisk 
systemutveckling. I kommande avrapporteringar kommer jag emellertid att vidareutveckla studien 
och pröva och vidareutveckla de resultat som jag presenterar här mot empirisk data från andra 
organisatoriska kontexter.   
 
Aktörsperspektiv. En annan avgränsning rör det perspektiv jag anlagt för att studera 
förbättringsverksamhet. Jag ser här fyra potentiella aktörsperspektiv: förbättringsarbete genom 
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förändrarens, ledningens, mottagarens eller den externa kundens ögon. Aaen et. al. (1997) 
argumenterar för att det är organisationsledningens uppgift och utmaning att identifiera 
tillvägagångssätt genom vilka man kan förbättra verksamhetens förmåga att bedriva 
systemutveckling; inte bara för ett projekt utan för återkommande systemutvecklingsprojekt. 
Abrahamsson (2000) argumenterar för att resultatet av förbättringsarbetet har koppling till 
organisationsledningen men att drivkraften för förbättringsarbetet är kopplat till de förändrings-
aktörer - ”champions” - som gör förbättringsinitiativet till något personligt och därmed lägger ned 
kraft och energi för att förbättringsarbetet skall bli framgångsrikt.  
 
Denna studie har behandlat förbättringsarbete ur förändringsagentens och ledningens synvinkel. 
Ledningsarbete tolkas emellertid ganska brett i denna avhandling. Jag anser att samordning av 
organiserad verksamhet kräver engagemang från alla berörda intressenter. Ledningsarbete är sålunda 
inte exkluderat till organisationens ledning utan hela den inblandade organisationen bör enligt mitt 
perspektiv vara delaktig i ledningen av förbättringsverksamheten. Med detta menar jag dock inte att 
hela organisationen har formellt ansvar för ledningsarbetet. I verksamheten finns det formella ledare 
som ansvarar för förbättringsarbetet. Dock förutsätter detta formella ledningsutövande enlig mitt 
perspektiv stöd och engagemang från olika aktörer i projektutförandet för att blir framgångsrikt (jmfr 
Tjäder 2001; Christensen & Kreiner 1997). 
 
Teoretisk grund. Ytterligare avgränsning rör valet av teoretisk grund i studien. Jag har anlagt ett 
verksamhetsbaserat perspektivet på förbättringsarbete som jag har hämtat utifrån grund i Socio-
Instrumentell Pragmatism (SIP) (Goldkuhl 2002). Detta är en ontologisk utgångspunkt som har som 
målsättning att utgöra god grund för studier av hur verkligheten fungerar utifrån ett aktörs- och 
handlingsperspektiv. Alternativa ontologiska perspektiv hade varit möjliga och hade med största 
säkerhet lyft fram andra insikter vilka är viktiga i sammanhanget. Emellertid anser jag det motiverat 
att anlägga detta perspektiv då jag anlägger ett handlingssynsätt på verksamhet, koordination och 
interaktion. Jag redogör grundliggare för innebörden i och valet av Socio-Instrumentell Pragmatism i 
kapitel 2 avsnitt 2.2.  
 
1.8 Målgrupper för avhandlingen 
 
Keen (1991) framhäver behovet av att forskning kring informationssystem måste ha en balans mellan 
vad, hur, varför och för vem forskningen bedrivs. Han talar om att forskningen måste bedrivas 
rigoröst men att ett rigoröst angreppssätt inte får ta överhanden i förhållande till att säkerställa 
studiens relevans och värde för olika målgrupper. Jag har i detta avsnitt följt ett av Keen’s råd genom 
att identifiera relevanta målgrupper för avhandlingens kunskapsbidrag. I kapitel 8 och 9 kopplar jag 
tillbaka till detta avsnitt och anger hur några av nedanstående målgrupper kan använda kunskapen. 
 
Målgrupper i akademin. Forskare och lärare inom informationssystemsutveckling, SPI och IT-
kvalitet är målgrupper för de kunskapsbidrag som återfinns i avhandlingen. Även andra akademiker 
som arbetar i andra ämnesområden såsom t.ex. organisationsteori, management och ledarskap kan 
förhoppningsvis finna nytta i de kunskaper som denna avhandling omfattar. En särskild förhoppning 
jag dessutom har är att avhandlingen kan spela en roll i grundutbildningen inom informatik och där 
underbygga studenters förmåga att kunna verka inom systemutvecklingsorganisationer och andra 
organisationer genom en god beredskap att medverka i förbättringsarbete.  
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Målgrupper i praktikfältet. Flera målgrupper har ett intresse för denna studies resultat. I första hand 
riktar sig denna studie till grupper eller individer som intresserar sig för eller är delaktiga i 
förbättringsprojekt i systemutvecklingsorganisationer. Den centrala målgruppen i praktikfältet som 
denna avhandling vänder sig till är de aktörer i systemutvecklingssammanhang som arbetar med att 
planera, koordinera och följa upp förbättringsarbete av det slag som behandlas i denna avhandling. 
Den grupp jag då primärt tänker på är förändringsledare och projektledare. Två andra grupper som 
därtill är relevanta är strygruppsmedlemmar och förändringsagenter (projektdeltagare i 
förbättringsprojektet). Ytterligare aktörer som kan ha intresse av kunskapsbidraget är mottagare och 
uppdragsgivare i systemutvecklingsorganisationen; dvs. kvalitetsansvariga och processansvariga.  
 
En annan målgrupp i praktikfältet ser jag i organisationsansvariga i systemutvecklingsorganisationer. 
För att fatta goda beslut om förbättringar i den normala verksamheten så föreställer jag mig att detta 
förutsätter god förståelse för hur förbättringsarbete bör genomföras. Den kunskap som avhandlingen 
vill förmedla anser jag vara en källa för att uppnå förståelse för dessa processer.  
 
Ytterligare målgrupper för kunskapsbidragen är mottagarna av förbättringsåtgärderna (system-
utvecklare) och systemutvecklingsverksamhetens kunder. De utgör på olika nivåer konsekvenstagare 
för förbättringsverksamheten. Förståelse för den komplexitet som förbättringsarbete utgör ser jag som 
värdefull även för de aktörer som primärt inte driver och arbetar med att skapa förbättringar, men i 
olika avseenden är delaktiga i och mottagare av dessa förbättringsansträngningar. Genom att de dels 
utgör en viktig komponent förbättringsarbetet, dels är mottagare av förbättringarna bör de också vara 
intressenter till den kunskap som återfinns i denna avhandling. 
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1.9 Avhandlingens disposition 
 

Utgångspunkter

Utveckling av råd och perspektiv

Referensram

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 4 Vision 

Kapitel 8 Råd

Kapitel 9 Epilog

Kapitel 2 Vetenskapligt 
angreppssätt 

Kapitel 3 
Perspektivanalys 

Kapitel 5 Empirin:
Förändringsprogram 

WWoW 

Kapitel 6 Analysteg 1

Kapitel 7 Analysteg 2

Styr

Återkoppling

Styr

Underbygger

Underbygger

Underbygger

 
 

Figur 1.4: Avhandlingens disposition. 

Avhandling omfattar åtta kapitel. Kapitel 2 beskriver vetenskapliga angreppssättet för studien. Detta 
kapitel styrs av kapitel 1 och påverkar övriga kapitel. Kapitel 3 innehåller min teoretiska referensram. 
Denna är ett resultat av den perspektivanalys jag utfört på de centrala begreppen i denna studie. 
Kapitel 3 utgör grund för formuleringen av den tentativa visionen samt de idéer till mål som jag 
presenterar i kapitel 4. I kapitel 5 redovisas förutsättningarna för datainsamlingen på Webbyrån samt 
beskriver de olika fallstudierna övergripande. Detta kapitel skapar förutsättningar för kapitel 6 som 
omfattar det första analyssteget i arbetet att empirigrunda målen; en styrke- och problemanalys utförd 
på de empiriska fallen. I kapitel 7 redovisar jag det andra analyssteget som innebär att jag 
vidareutvecklar målen genom målgrafsorienterad analys. Jag genomför därtill en begränsad 
teorigrundning av enskilda mål och målmodell. Ur de målen extraherar jag i kapitel 8 
processorienterade råd. Jag avslutar kapitel 8 med att kommentera till vem råden riktar sig samt 
kommenterar värdet i råden. I kapitel 9 återkopplar jag resultatet från studien till studiens 
utgångspunkter. Jag värderar här studien med utgångspunkt i ett urval av värderingskriterier. Jag 
avslutar kapitlet och avhandlingen genom att presentera ett antal förslag till fortsatt forskning. 
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Kapitel 2 – Vetenskapligt angreppssätt 
 
2.1 Kapitlets syfte och diposition 
 
Syfte. Ett centralt moment vid avrapporteringen av ett vetenskapligt arbete är att redovisa de 
antaganden och ställningstaganden som utförts rörande studiens vetenskapliga angreppssätt. I 
föreliggande avsnitt avser jag att göra detta genom att: 

 
□ presentera och motivera den ontologiska grundsyn som avhandlingens perspektiv innehar; 
□ redovisa avhandlingens syn på kunskap och kunskapsutveckling; 
□ redovisa forskningsstrategi; 
□ presentera och motivera valda forskningsmetoder. 
 

Disposition. Den första delen behandlar anlagd vetenskaplig grundsyn som omfattar positioneringar 
rörande ontologi, epistemologi och vetenskapligt förhållningssätt. Den andra delen i denna 
avrapportering rör forskningsstrategiska ställningstaganden vilket omfattar ställningstaganden 
rörande teori, empiri och den typ av studie som utförts. Den avslutande delen i detta kapitel 
ställningstaganden om hur studien har genomförts, riktlinjer för analysarbetet samt på vilka grunder 
studien har värderats kvalitetsmässigt. 

 
2.2 Ontologisk positionering 
 
Inledning. Detta arbete är utfört på samhällsvetenskapliga grunder. Samhällsvetenskapen är inte en 
vetenskap som präglas av homogenitet utan kan snarare ses som mycket heterogen vetenskap 
innefattande många olika orienteringar (Cuff & Payne 1992; Guneriussen 1997; Gilje & Grimen 1992; 
Skirbekk & Gilje 1995). Olika inriktningar innebär att olika traditioner och skolor existerar inom 
denna vetenskap. De mest grundläggande skillnaderna dem emellan tycks vara hur den sociala 
verkligheten anses vara beskaffad och hur man bör studera den (Burrell & Morgan 1979). Det finns 
vedertagna sätt att positionera sig i dessa frågor: såsom realism (objektivism) kontra konstruktivism i 
ontologiska frågor eller positivism och interpretativism i epistemologiska frågor (Bryman 2001; Guba 
& Lincoln 1998; Creswell 2002; Walsham 1995). Ontologiska ståndpunkter tycks ofta också starkt vara 
kopplade till en specifik epistemologi (Burell & Morgan 1979). Exempelvis så tycks ontologisk realism 
starkt vara knuten till epistemologisk positivism och ontologisk konstruktivism tenderar ha 
kopplingar till epistemologisk interpretativism (Walsham 1995; Bryman 2001).   
 
I Burell & Morgan (1979) skildras nämnda positioneringar som polemiska läger. Därmed är de 
möjliga varianter att anlägga för sin vetenskapliga grundsyn. Det är inte ovanligt att nämnda två 
positioner används som synsätt att positionera det vetenskapliga arbetet. Att använda befintliga 
ontologiska positioner anses vara en god idé då detta skapar förutsättningar för att på goda grunder 
anlägga ett forskningsperspektiv (Johansson-Lindfors 1999). Det är heller inte ovanligt att de ämnda 
två nämnda positionerna för vetenskaplig grundsyn används vid analys av de grundläggande 
perspektiv som olika metoder och teorier rörande den sociala verkligheten innehar (se t.ex. Iivari et. 
al. 1999). 
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Creswell (2002) och Cole & Freemann (1998) argumenterar att forskning baserad på pragmatism är 
ett möjligt alternativ till de ontologier och epistemologier som har sin hemvist i 
objektivism/positivism respektive konstruktivism/interpretativism. 
 
Socio-Instrumentell Pragmatism (SIP) är ett exempel på en ontologisk ståndpunkt med sina rötter i 
bland annat pragmatismen (Goldkuhl 2002; Goldkuhl & Röstlinger 2002). SIP kan betraktas som ett 
ontologiskt raster som forskaren kan använda när denne ska utföra en studie. Detta raster omfattar ett 
antal ontologiska kategorier med vars hjälp den sociala verkligheten kan problematiseras (Goldkuhl 
2002). Den grundläggande kategorin i detta raster är handling, aktörens handlande (Goldkuhl & 
Röstlinger 2002). Denna utgångspunkt har inneburit att socioinstrumentell pragmatism har utformats 
i en eklektisk anda. Detta innebär att ontologin utgör ett teoretiskt ramverk som hämtar inspiration 
från flera olika teoretiska källor21. Det ramverk eller raster som SIP utgör är förutom handling 
konstruerat kring fem ontologiska kategorier människor, människans inre värld, symboliska objekt, 
artefakter och naturen (se Goldkuhl 2002). Jag kommer i denna framställning fokusera SIP syn på 
handling, instrument och kunskap.   
 
Syn på handling i SIP. Människor och dess sociala handlingar dominerar vår verklighet. Människor 
agerar i världen baserat på den mening som hon har om världen samt den roll som hon besitter i den 
aktuella situationen. (Goldkuhl 2002). Nära kopplat till social handling är resultat, intention, räckvidd, 
kontroll och effekter (Goldkuhl & Röstlinger 2002). När en människa agerar skapar denna handling ett 
resultat av något slag. Människor strävar efter att utföra intentionella handlingar (Weber 1978; 
Goldkuhl 2002). Detta innebär att handlingarna görs för att uppnå önskade intentioner. Emellertid är 
det inte i handlingen i sig som utgör intentionerna utan intentionerna ligger i de effekter som 
resultatet av handlingen för med sig. Distinktionen mellan resultatet av en handling och resultatets 
effekter är en viktig aspekt i SIP (Ibid.).  
 
Resultatet av handlingen har den intentionellt agerande individen möjlighet att kontrollera. Effekterna 
av handlingen ligger utanför individens kontroll (Goldkuhl & Röstlinger 2002).  Handlingen, t.ex. ett 
en uppmaning från läraren klassen, kan resultera i effekter hos studenterna som läraren ej hade för 
avsikt med att generera. Poängen är att människans handlingar oftast har intentioner vilket ger 
upphov till effekter i den sociala världen. Dock kan våra handlingar också medföra effekter som vi ej 
avsåg. Effekter är svåra att förutse och styra. Som människor kan vi försöka hantera effekter. Detta 
kan ske genom att komplettera den utförda handlingen med ytterligare intervenerande handlingar. 
T.ex. förklaringar syftande till att uppnå avsedda effekter. Effekterna av dessa kompletterande 
handlingar kan emellertid likt de första bli helt andra än de som sändaren tänkte. Att komplettera 
med ytterligare handlingar är således inget absolut medel att ta kontroll över effekterna utan endast en 
möjlighet att styra mot intentionerna. Handlingar utförs även i tid och i rum och påverkas av historien 
(Goldkuhl & Röstlinger 2002). Att handlingar är baserade på historiska betingelser innebär 
exempelvis att intentionerna är grundade i tidigare handlingars effekter. Syftet med handlingen är att 
påverka framtiden. Handlingar hämmas och främjas av olika påverkande faktorer vilka individen mer 
eller mindre kan inverka på. I figur 2.1 sammanfattar jag det nu beskrivna. 
 

                                                 
21 Enligt Goldkuhl 2002 bygger SIP på en flerhövdad teorigrund bestående av social handlingsteori (bl.a. Giddens 1984; 
Habermas 1984; Weber 1978), pragmatisk epistemologi (bl.a. Dewey, 1938; Schutz 1962; Berger & Luckmann 1967), 
pragmatisk språkteori (bl.a. Wittgenstein 1958; Searle 1965, Habermas 1984) samt artefaktsociologi (bl.a. Latour 1992). 
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bok i ämnet inköpsteknik, och läser denna så är syftet inte att genom denna handling skapa 
förändring i den sociala världen. Framtida handlingar till följd av individens tolkningar kanske 
emellertid får sådana effekter. Syftet är istället att individen (troligtvis) vill informera sig. Med effekten 
att förändra och utveckla det egna jaget. I detta fall utveckla kunskap om hur inköp bör utföras. 
Individen drivs av sina förväntningar på läsandet. Dessa förväntningar behöver nödvändigtvis inte 
vara författarens intentioner, vilket kan medföra att läsaren upplever boken som en besvikelse då 
boken inte uppfyllde hennes förväntningar. Alternativet är att boken möter läsarens förväntningar och 
den tänkta effekten uppnås. En tredje möjlighet är att läsandet av boken går bortom hennes initiala, 
befintliga eller obefintliga, förväntningar och fungerar som en ”dörröppnare” för att både generera 
förväntningar och lärdomar. Figur 2.2 vidareutvecklar mot bakgrund av ovanstående diskussion 
modellen över handlingsfenomenet:   

Aktör

Inte
ntio

n

Handlingens 
resultat

Oväntade 
effekter

Aktör

Intentionella 
effekter

Förväntningar
Intervernera Tolka
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Påverkande 
faktorer

 
Figur 2.2: En modell över sociala handlingar (efter Goldkuhl & Röstlinger 2002). 

Reflekterande handling. En tredje form av handling accentueras av SIP den reflekterande handlingen 
(Goldkuhl 2002). Denna form av handlingar beskrivs som den medvetna aktivitet som sker när en 
aktör försöker lösa ett problem mentalt inom sig, i sitt inre jag.  I reflekterandet föds exempelvis 
kreativa idéer. En del av dessa idéer omvandlas till innovativa lösningar och i den här processen 
jämförs dessa med erfarenheter från tidigare upplevelser och befintlig kunskap. Om idéerna därefter 
kommuniceras till andra aktörer sker följaktligen en förflyttning av resultatet från den reflekterande 
handlingen genom intervenerande handlingar från den interna världen till den sociala. Detta är 
grunden för den syn på kommunikation som finns inom SIP (ibid.) 
 
Syn på kommunikation i SIP. Kommunikation är externalisering (Berger & Luckmann 1967) 
innebär att det interna resultatet som producerats i det mänskliga jaget, den kreativa idén, görs om till 
ett meddelande som talaren uttrycker genom ett uttalande till lyssnaren. Detta uttalande innehåller 
exempelvis en beskrivning av den kreativa idén exempelvis genererades i stycket ovan. Mottagaren av 
externaliseringen hör uttalandet och skapar genom en tolkande handling förutsättningar för att 
internalisera uttalandet till en förståelse för innebörden av uttalandet, i detta fallet den kreativa idén. 
Ett kommunicerat uttalande från en aktör till en annan är således ett resultat som dels är utformas och 
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sänds, dels mottas och och tolkas. Detta innebär att uttalandet (resultatet) är länken mellan två 
handlingar (en intervenerande och en tolkande handling) vid social interaktion (Goldkuhl & 
Röstlinger 2002).  
 
Vanligtvis skiftar rollen av att vara talare/sändare och mottagare/lyssnare mellan de inblandade 
aktörerna under kommunikationssituationen (ibid.). En lyssnare blir talare när han eller hon ska 
respondera på den initiala talarens inlägg. Rolltilldelningen mellan de två individerna förändras 
beroende på var i den kommunikativa processen dialogen befinner sig. Exempel på detta är att den 
individ som hör sändaren uttala t.ex. den kreativa idén responderar honom med att säga ”vilken bra 
idé du har kommit på Anders, men hur ska du på bästa övertyga finansiären att idén är kommersiellt 
gångbar?”. Genom denna respondering möjliggörs en dialog mellan de två personerna och om så sker 
skapas ett mönster av intervenerande handlingar vilka föranleder ytterligare tolkande handlingar. 
Linell (1998) menar att handlingar på samma gång som de kan vara responsiva även kan vara 
initiativa om de bildar utgångspunkt för ytterligare responser under en social interaktion. Detta 
borgar för att förväntade skall uppnås effekter samt lägger grund för relationer mellan aktörerna. 
Denna diskussion leder fram till en vidareutveckling av modellen i figur 2.2 till figur 2.3 som är en 
modell över social handling: 

Aktör

Handlingens
resultat

Oväntadeeffekter Aktör

Förväntade
effekter

Relationer

Intervernera Tolka

Påverkande
faktorer

Påverkande
faktorer
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Figur 2.3: En vidareutvecklad modell över socialt handlande (efter Goldkuhl & Röstlinger 2002). 

Synen på instrument och underlag i SIP. En annan viktig komponent i ontologin är ståndpunkten 
att vid utförandet av handlingar använder människor instrument av olika slag (Goldkuhl & Röstlinger 
2002; Goldkuhl 2002). När människor handlar behöver de olika hjälpmedel som i SIP benämns 
instrument. När man genomför materiella handlingar så behöver man ofta ett materialiserat 
instrument, såsom en borste när snön ska borstas av bilen en tidig november morgon. I Socio-
Instumentell Pragmatism delas instrument in i två typer (Goldkuhl 2002): instrument som är 
underlättande för handlingen och instrument som är tvingande för att handlingen ska kunna 
genomföras över huvud taget. I exemplet ovan så är borsten underlättande i den mening att jag genom 
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användandet av borsten slipper frysa om händerna när jag borstar av snön. Bensinen i bilen är 
tvingande om min tänkta handling är att köra bilen. Ett externt instrument är nästan alltid artificiellt 
tillverkat: dvs. utgörs av en artefakt; borsten och bilen (ibid.). Om vi analyserar detta ställningstagande 
så drar jag en parallell till Checkland & Holwell (1998) som diskuterar föremål i vår sociala verklighet 
utifrån ett reviderat systemsynsätt. Artefakter i Checklands mening utgörs av designade fysiska 
system, medan instrument av språklig karaktär beskrivs av som designade abstrakta system. Goldkuhl 
& Röstlinger delar upp artefaktbegreppet i tre möjliga varianter, som i vissa fall är överlappande 
(Goldkuhl & Röstlinger 2002; Goldkuhl & Ågerfalk 2000): 1) Statiska verktyg (verktygsstödjande 
handling utförd av människan) 2) Dynamiska verktyg (människa och artefakt i interaktion) 3) 
Automation (av människan fördefinierad handling som artefakten utför). 
 
Den första varianten kan exemplifieras med borsten ovan. Den andra varianten kan exemplifieras av 
det samspel mellan människa och bil som sker vid bilkörning. Den tredje varianten kan exemplifieras 
genom en biltvätt. Människan initierar biltvättsmaskinen som drivs automatiskt enligt det program 
som en annan människa har programmerat denna maskin med. Denna sista variant av artefakt 
förutsätter att detta instrument bör besitta förmåga att genomföra en repertoar av handlingar 
oberoende av människligt inblandande. Detta kan emellertid ifrågasättas då en maskin av detta slag 
t.ex. drivs av elektricitet som i grunden produceras genom handlingar utförda i intentionellt syfte av 
människor. Det räcker således inte med att programmera biltvätten för att den ska fungera. Denna 
artefakt kräver energi för att fungera och denna energi produceras externt, vilket medför att den inte 
är oberoende fungerande. SIP överkommer denna problematik genom att poängtera att maskinen 
förutsätter mänsklig initiering och vanligtvis även mänskligt avbrytande (Goldkuhl & Röstlinger 
2002). Förutom att instrument kan användas vid materiella interventioner så kan instrument även 
användas för att förädla och flytta objekt (ibid.). En människa när hon eller han utför materiella 
handlingar arbetar med materiella objekt. Objekt är transformerade genom handlingar till resultat och 
vid i detta arbete används råmaterial av något slag som underlag (ibid.). Detta har varit en beskrivning 
av några av de idéer som SIP som ontologi omfattar. Figur 2.4 är en sammanfattande är en 
beskrivning av samtliga de kategorier som SIP’s handlingsorienterade syn innefattar rörande 
kategorin social handling (Goldkuhl & Röstlinger 2002).  
 

 
 

Figur 2.4: En modell över synen på social handling enligt SIP (Goldkuhl & Röstlinger 2002). 
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Sammanfattning. En ontologisk positionering innebär att forskaren beskriver hur han eller hon 
betraktar omvärlden. I detta avsnitt har jag redogjort för grunderna i denna ontologi. Mina argument 
för att anlägga denna ontologi är att framhäver centrala och viktiga kategorier att beakta och utreda 
när studiens forskningsfrågor har behandlats. I denna studie behandlar jag främst tre begrepp: 
förbättringsverksamhet, interaktion och koordination. Om vi återkopplar till kapitel 1 så vill jag 
argumentera för att dessa tre för avhandlingen centrala fenomen kan kopplas samman 
handlingsbegreppet. Det torde således vara väl motiverat att ta utgångspunkt i socio-instrumentell 
pragmatism och dess handlingsperspektiv om tre fenomen skall göras till föremål för studie. I den 
referensram som presenteras kapitel 3 kommer jag att fortsätta denna socioinstrumentellt präglade 
begreppsutredning med syftet att medvetande göra min förförståelse inför ämnet informations-
systemutveckling22. Ontologiska positioneringar påverkar dock inte bara hur forskaren betraktar 
världen (Burell & Morgan 1979). Den ontologiska positioneringen har även kopplingar till de vägval 
och ställningstaganden som rör epistemologi, strategi och metod (Bryman 2001). Nästkommande 
avsnitt kommer att behandla dessa punkter. 
 
2.3 Epistemologisk positionering 
 
Introduktion. Som jag beskrev i avsnitt 2.2 bör det finnas kopplingar mellan ställningstaganden 
gjorda om ontologi och ställningstaganden gjorda om epistemologi (Walsham 1995, Bryman 2001). 
Jag betraktar i denna avhandling epistemologi som ett samlingsbegrepp för de ställningstaganden som 
forskaren gör om kunskapsbegreppet, kunskapsutvecklingsprocessen och sitt förhållningssätt på 
vetenskapligt arbete. I föreliggande avsnitt har jag arbetat med frågeställningen vilken epistemologi är 
fruktbar att anlägga om en socioinstrumentell pragmatism används som ontologisk grund?  
 
2.3.1 Kunskapssynen i denna avhandling 
 
Inledning. I den ontologiska positioneringen ovan diskuterades kunskap utifrån ett socio-
instrumentellt perspektiv på handling. Kunskap enligt socioinstrumentell logik är starkt knuten till 
människan och dess handlingar (Goldkuhl 2002). Argyris & Schön (1996) argumenterar för att 
kunskap i mänskligt handlande bör betraktas som kunskap som skall användas. Kunskapen bör i 
detta sammanhang därmed vara användbar/handlingsbar. Kunskapens syfte blir därmed att den ska 
leda människorna i deras handlande och underlätta för människorna att de uppnår de intentioner 
som de har med handlingen (Molander 1993). Ofta ses kunskapen som en självklarhet eller; den 
påverkar vårt medvetande utan att vi riktar fokus på att ”vi just nu använder just den här kunskapen”. 
Kunskap är ur detta perspektiv tyst, men kan också vara artikulerad och medveten (Polanyi 1958; Rolf 
1995; se även Goldkuhl & Nilsson 2000).  
 
Kunskapssynen i denna studie. Kunskap betraktas i denna studie som teser som bidrar till stöd och 
ledning i mänskligt handlande: mao. handlingsbar kunskap (Goldkuhl 1999; Argyris & Schön 1996).  
Min epistemologiska positionering innebär att jag ser likheter mellan den kunskapssyn som jag 
anlägger i denna avhandling och de intentioner som återfinns inom den amerikanska pragmatikens 
                                                 
22 Detta ontolgiska perspektiv vilket starkt framhäver handling, aktör och handlingsbarhet har använts tidigare för att 
bedriva forskning om informationssystemsutveckling. Bland annat då för att förstå internetbaserad systemutveckling och 
resultatet av denna variant av systemutveckling (Karlsson et al 2002; Ågerfalk et al 2001) samt för att förstå informations 
teknik som ett verktyg för att främja verksamhets utövande och –kommunikation (Ågerfalk 2003). 
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epistemologi (Stuhr 2000). Utan att ha penetrerat detta epistemologiska synsätt på djupet så anser jag 
att det på övergripande nivå framhäver att kunskap inte behöver utgöras av grundläggande sanningar 
utan att kunskap kan vara något som är föränderligt och ej för evigt fixerat (Miegel & Johansson 
2002). Kunskapens giltighet förutsätter enligt detta synsätt en gemenskap (ibid.). Gemenskapen, 
kollektiv av individer, är grunden för att avgöra vad som är användbart och nyttigt och vad som inte 
är det i en situation. Giltigheten styrs därigenom av de värderingar, normer och föreställningar som 
råder inom gemenskapen kring situationen. Gemenskapens funktion är att använda, pröva och 
utveckla kunskapen. Om värderingsbasen alterneras revideras således synen på vad som är 
användbart och nyttigt för handlingen, därmed kan inte sanningen fixeras över tiden utan giltigheten 
prövas kontinuerligt och revideras beroende på utfallet av gemenskapens funktion.  
 
Fokus för pragmatisk kunskapsutveckling blir därmed enligt Creswell (2003) inte medlet som 
förutsättning för problemlösningen, utan genom att förstå problemet utreda och generera ett medel 
som medför att problemet kan hanteras. Kunskap är således knutet till ett visst sammanhang där den 
är giltig. Begreppet sanning är ett komplext begrepp och jag har ej här för avsikt att gå in i en djupare 
analys av detta begrepp. En pragmatisk syn på sanning beskriver emellertid att något är giltigt när 
kunskapen kan argumenteras vara värdefull samt säker att använda (Krusse 1998).  Då jag utvecklar 
perspektiv och råd för hur förbättringsverksamhet bör bedrivas så finner jag denna kunskapssyn 
passande för studien. Den gemenskap som åberopar tolkar jag som gemenskaper av de aktörer som är 
intresserade av avhandlingens problematik (studiens målgrupper). Den närmaste gemenskapen ser 
jag som de personer som forskar och verkar utifrån de grundidéer som SIP bygger på, men 
informationssystemsgemenskapen (praktiker och akademiker) som helhet utgör också en validerande 
gemenskap som kan hjälpa mig pröva att vidare utveckla denna studies resultat och även den 
teoretiska grund som avhandlingen vilar på. I nästa avsnitt avser jag vidareutveckla dessa tankar i ett 
processuellt hänseende; kunskapsutvecklingen. 
 
2.3.2 Kunskapsutveckling med handlingsbar kunskap som mål 
 
Inledning. I detta avsnitt kommer jag att ta utgångspunkt i den kunskapssyn som jag presenterade i 
föregående avsnitt och diskutera principiella ställningstanden rörande kunskapsutvecklingens 
beskaffenhet i studien. Jag förra avsnittet angav jag som grundläggande kriterier för pragmatisk 
kunskap att denna kunskap bör vara värdefull och säker. Relationen mellan dessa kriterier ser jag som 
att säker kunskap bidrar till att kunskapen är värdefull i användandet. Säkerheten (pålitligheten) 
skapar förtroende för kunskapen vilket är en viktig egenskap om kunskapen skall anses vara värdefull. 
Om kunskapen både är pålitlig och värdefull vill jag argumentera för att den är förtrogen vilket bör 
underbygga handlingsbar kunskap i form av teorier om vår verklighet23. 
 
Koncept för välgrundad kunskapsutveckling. Syftet med mitt arbete är att utforma teori som är 
handlingsbar vilket enligt det ovanstående resonemanget förutsätter att kunskapen är förtrogen (är 
pålitlig och värdefull). I Goldkuhl (1999) föreskrivs ett koncept för att generera välgrundad kunskap24; 

                                                 
23 Jag följer här den innebördsbestämning som Strauss & Corbin (1998) gör beträffande teoribegreppet. De menar att teori 
står för en samling välutvecklade kategorier som systematiskt är relaterade till varandra för att därigenom utgöra ett 
teoretiskt ramverk med vars hjälp man kan förstå en social företeelse. 
24 Användandet av välgrundad kunskapsutveckling finns dokumenterat i t.ex. Lind (1996a), Christiansson (1998) Axelsson 
(1998) och Lind (2001). I forskning kring förbättring av systemutvecklingsverksamheter så finns denna ansats 
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kunskap som är pålitlig och värdefull. Konceptet utgörs av ett antal processer som stödjer forskaren i 
dennes arbete att ta fram handlingsbar teori. I detta koncept skildras grundningsarbetet som en 
verksamhet vilken innebär att forskaren i arbetet att framställa handlingsbara kunskapen grundar 
stoffet till denna kunskap i tre källor: empiri, extern teori och sig själv (jmfr Ödman 2001 som talar 
om extern och intern kontroll).  Goldkuhl skriver följande om relationen mellan den utvunna 
kunskapen och empiri och extern teori som prövostenar (i mina ögon uttryck för den validerande 
gemenskapen): ”When we talk about grounding of knowledge this means an establishment of an argumentative 
relationship between this piece of knowledge and some other part of knowledge. The other knowledge is considered 
as a warrant (a good reason of the focused knowledge)” (ibid.:7) 
 
Grundning. Arbetet att grunda innebär att forskaren, kunskapsutvecklaren, genererar och 
kontinuerligt prövar kunskapen gentemot de tre källorna. Detta innebär att data genereras ur empirin 
och omvandlas genom analys till en grundstomme för framtida kunskap.  
 
Empiri grundning. Kunskapen blir inte reellt handlingsbar om den inte prövas mot empiriska data. 
Även om teorin alltid kommer att vara tentativ enligt den epistemologiska grundsyn som anges i 
denna studie så är det svårt att motivera kunskapens värde om detta värde ej kan motiveras empiriskt. 
Denna prövning syftar till att genom tillämpning och observation verifiera värdet i kunskapen, men 
även generera ytterligare förutsättningar för kunskapsutveckling (Goldkuhl 2000). Skillnaden mellan 
endast empiriskt genererad kunskap och kunskap som dessutom är empiriskt prövad är enligt mitt 
synsätt att kunskap som endast är empiriskt genererad är empiriskt grundade hypoteser, medan 
kunskap som dessutom är empiriskt prövad är välgrundade teorier.  
 
Teorigrundning. Detta inkrement till kunskap vidareutvecklas genom att det prövas mot befintliga 
teorier som medför att kunskapsinkrementet granskas relevansmässigt och användbarhetsmässigt 
Genom att det positioneras mot en befintlig teori utvecklas det mot en befintlig värdegrund (Goldkuhl 
1999). En viktig poäng med teorigrundning är att härigenom skapas ytterligare stoff för 
kunskapsutveckling. Genom att beakta extern teori som data så utgör denna bas byggstenar i arbete 
att konstruera den nya kunskapen. Detta applicerande av andras idéer menar jag skapar tyngd, bredd 
och förankring i den framväxande kunskapen.  
 
Intern grundning. Kunskapen bör även prövas mot sig själv enligt detta koncept (ibid.). Genom att 
olika källor har genererat råmaterial till den framväxande teorin vilka därefter har sammanlänkats till 
en helhet så behöver vi granska denna helhet för att försäkra oss om att den håller samman. Med 
andra ord genom att studera den handlingsbara kunskapen så kan resultatet av kunskapsutvecklingen 
värderas gentemot sin egna 1) värdebas, 2) kongruens mellan satser och 3) pregnans i begrepp för att 
nämna några olika kriterier i detta arbete. Genom att rikta uppmärksamheten mot den framväxande 
kunskapen internt skapas därtill även förutsättningar för att också på mer rationell basis ur det egna 
sinnet utveckla nya tentativa idéer och innovationer kring ämnet, vilka sedan kan relevansprövas mot 
empiri och teori. Arbetet med att internt grunda kunskapen sker ofta latent under själva 
kunskapsutvecklandet. Dock kan det vara fruktbart att mer medvetet studera kunskapens natur och 
logik för att på så sätt avhjälpa eventuella brister, missuppfattningar och otydligheter i kunskapen. 
Detta är lägligt för det fortsatta grundningsarbetet ungefär som att försöka avhjälpa bristerna på bilen 

                                                                                                                                                         
dokumenterad i Seigerroth (2003). I Lind & Goldkuhl (2002) återfinns därtill en sammanställning av erfarenheter från 
användandet vid metodutveckling och -vidareutveckling. 
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inför den årliga bilprovningen. Skillnaden är att bilprovningen antingen falsifierar eller verifierar 
hypotesen att bilen är körbar medan prövning av kunskapen enligt detta koncept förutom att pröva 
dess användbarhet skapar grund för vidareutveckling av kunskapen.  
 
Sammanfattning. I detta avsnitt har jag beskrivit några övergripande principer för att bedriva 
kunskapsutveckling med handlingsbar kunskap som mål. Om vi nu återkopplar till avsnittets 
inledning och det påstående som jag gjorde där: att kunskapens pålitlighet borgar för kunskapens 
värde vilka tillsammans borgar för förtrogenheten för kunskapen, så är det min mening att via intern, 
teoretisk och empirisk grundning underbyggs kunskapens säkerhet genom att kunskapens värde 
verifieras hos den målgrupp som kunskapen riktas mot. Inte minst är empirisk prövning av 
kunskapen ett viktigt moment i denna ambition. I denna avhandling avrapporterar jag forskning som 
innefattar samtliga grundningsprocesser men i olika hög grad. Interngrundning och empirisk 
grundning har övervikt i denna avrapportering. Teoretisk grundning har utförts men mindre 
omfattning än de övriga två. Hur dessa principer har omvandlats till reell kunskapsutveckling 
kommer jag att beskriva i de påföljande avsnitten om strategi och metod. Innan dess ska jag emellertid 
beskriva den syn på vetenskapligt arbete som jag anlagt under arbetet. 
 
2.3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inledning. I min mening utgår vetenskapligt arbete från olika traditioner. Dessa traditioner omgärdas 
av ställningstaganden rörande hur vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas. Således påverkas det 
vetenskapliga arbetet av de normer som präglar den forskningstradition som man som forskare är en 
del av. I denna studie har jag arbetat i enlighet med ett vetenskapligt förhållningssätt som jag anser 
vara förankrad i en kvalitativ forskningstradition. Jag baserar detta ställningstagande på den 
ontologiska och epistemologiska grund som jag hitintills har presenterat samt att detta 
förhållningssätt är lämpligt att anlägga i relation till studiens syfte. I detta avsnitt skall motivera detta 
ytterligare genom att jag besvarar frågan vilka vetenskapliga normer har styrt mitt forskningsarbete 
och vilka risker har detta vetenskapliga förhållningssätt? 
 
Styrkor med kvalitativt förhållningssätt. Patton (2002) delar upp resultatet av forskningsarbetet i 
två typer kvalitativa data och kvantitativa data. Kvalitativa data förknippar han med utövandet av 
kvalitativ forskning och en kvalitativ forskningstradition. Kännetecknande för det kvalitativ 
forskningsarbetet är enligt honom att den drivs av ett behov av att utföra studier präglade av djup, 
detaljrika beskrivningar, öppenhet gentemot nya och alternativa intryck och perspektiv samt ett 
motstånd mot för hög grad av användning av fördefinierade kategorier (ibid.). Detta arbete genererar 
först och främst kvalitativa data, men omöjliggör samtidigt inte genereringen av samt användandet av 
kvantitativa data (därmed kvantitativa metodtekniker). Bryman (1995) menar därtill att kvalitativ 
forskning framhäver behovet att studera fenomenen och företeelser inte bara ur forskarens egna 
perspektiv utan framförallt betrakta dem ur de studerades synsätt och förhållningssätt. Det gäller 
följaktligen att försöka se fenomenen ur andras perspektiv för att härigenom bredda forskarens och 
omvärldens förståelse för omvärlden. Detta vittnar om, menar jag, att kvalitativ forskning inte i första 
hand handlar om att pröva befintliga teorier om naturrelaterade fenomen utan snarare syftar till att 
ofta studera sociala interaktionen mellan människor, mellan människor och artefakter samt mellan 
den sociala världen och naturen. Dessa studier bedrivs då i ett teoriutvecklande snarare än ett 
teoriprövande syfte (Bryman 2001; Hartman 1998).  
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Neuman (2002) indikerar dessutom att kvalitativ forskning ofta har karaktären av att vara nonlinjär i 
sitt genomförande. Han menar här att forskaren genom ett kvalitativt förhållningssätt skapar sig 
möjligheten att designa och genomföra en forskningsstrategi som präglas av flexibilitet i utförandet av 
aktiviteterna snarare än strategi som är förutbestämd och följs till punkt och pricka. Att 
forskningsgenomförandet utförs nonlinjärt innebär att arbetet successivt kan genomgå ett antal olika 
faser men att det finns utrymme för och tillåtelse till att, givet resultaten av arbetet, exempelvis hoppa 
tillbaka till tidigare ”genomförda” faser. Eller helt styra om arbetet mot alternativa riktningar och 
angreppssätt om behovet av detta finns (Bryman 2001). Forskning som däremot är genomförd enligt 
en kvantitativ forskningstradition styrs inte detta flexibla karaktärsdrag utan bedrivs snarare linjärt av 
ett naturvetenskapligt ideal på forskning (Bryman 1995; Krusse 1998; Neuman 2002; Patton 2002).  
 
Kvalitativ forskning innebär till stor del att forskaren ägnar sig åt att tolka fenomen (Holme & Solvang 
1994). Tolkning innebär att forskaren får intryck från omvärlden och genom att använda sin 
förförståelse tolkar intrycken genom en tolkningsprocess. Tolkningsprocessen innebär att forskaren 
ger intrycken innebörd, dvs. intrycket blir tolkat (Goldkuhl 1990; Lindholm 1979; Ödman 2001).  
 
Motivering av valt förhållningssätt. Mina motiv till ett kvalitativt förhållningssätt baserar jag på att 
det är ett lämpligt förhållningssätt att anlägga i relation till mitt teoriutvecklande syfte med studien.  
Att arbeta med denna typ av syfte kräver enligt min övertygelse en nära samverkan med aktörer i 
förändringssituationer vilket kvalitativ forskning borgar för. Det finns emellertid risker och nackdelar 
med kvalitativ forskning som är värda att notera. 
 
Risker med kvalitativt förhållningssätt. En risk är att närhet och djup vid datainsamling genererar 
en mängd ostrukturerad data med en besvärlig och krävande analys som konsekvens (Holme & 
Solvang 1997). Cronholm (1998) noterar därtill risken med att tolka insamlade data fel. Detta handlar 
om att man som forskare vid datainsamlingen ej på ett korrekt sätt relaterar utsagan till den mening 
som informanten hade utan att uttolkningen istället resulterar i en tolkning som ligger för långt bort 
från det informanten menade. Min ståndpunkt är att en kvalitativ forskare ej kan vara helt neutral; 
våra erfarenheter, normer och kunskap präglar våra handlingar och våra tolkningar (Myrdal 1969).  
 
Enligt Gummesson (1985) innebär kvalitativ forskning ett förhållningssätt hos forskaren där denne är 
lyhörd för ny information och inte låter sig hindras av sin redan tillgängliggjorda kunskap. Han menar 
att det finns en uppenbar risk att därmed vara omedveten om sin förförståelse. En hindrande 
förförståelse kan resultera i att forskaren ser det man vill se och därmed inte ser nya aspekter av ett 
fenomen; att hon eller han tillämpar ett så kallat sovrande seende. Svensson (1996) beskriver 
triangulering av forskningsmetoder som ett alternativ för att hantera missuppfattningar och 
missförstånd. Genom att exempelvis använda olika insamlingsmetoder under en studie skapas 
förutsättningar att ställa kompletterande frågor till respondenterna i syfte minimera snedvridna 
tolkningar (Patel & Tebelius, 1987).  
 
2.3.4 Sammanfattning av avsnittet 
 
I detta andra avsnitt har jag argumenterat för de positioneringar jag har gjort beträffande epistemologi 
i denna studie. Den kunskapssyn som jag har anlagt under mitt arbete präglas starkt av det ideal som 
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återfinns inom pragmatism. Detta innebär att jag ser vetenskaplig kunskap vara resultat som starkt 
präglas av värde och säkerhet. Som grund för mitt kunskapsutvecklande har jag anammat konceptet 
välgrundad kunskapsutveckling. Denna ansats för fram behovet av att kunskap bör utvecklas enligt ett 
förfaringssätt som inkorporerar dimensionerna empirigrundning, teorigrundning och 
interngrundning. Grundning innebär att kunskapen är förankrad och därigenom motiverad. Hur 
denna ansats operationaliserats i studien återkommer jag till i avsnittet om analysmetod (se avsnitt 
2.4.2).  
 
I detta avsnitt har jag slutligen även positionerat min förhållande till de ideal, värderingar och 
traditioner som styr vetenskapligt arbete. Mitt arbete har i denna studie präglats av kvalitativt 
förhållningssätt på forskning. Jag har arbetat efter ideal som framhäver närhet till studieobjektet, 
djupgående tolkningar av fenomenen, rika beskrivningar, flexibilitet i arbetssättet, teorigenerering 
genom empirin. Den betydelse som jag lägger i kvalitativ forskning har jag hämtat från de kvalitativa 
förhållningssätt som betonar empirinärhet och tolkning av del och helhet samt kritisk anamning av 
förförståelsen i kunskapsutvecklingen.  
  
2.4 Strategiska ställningstaganden 
 
Introduktion. Den diskussion som jag har fört i föregående avsnitt har berört det grundläggande 
synsätt som styrt mig i mitt forskningsarbete. Avsnitten har varit tämligen omfattande men jag anser 
det vara motiverat att tydliggöra de grundläggande förutsättningar som senare delar i detta arbete 
vilar på; detta skapar transparens. I och med det föreliggande avsnittet så rör jag mig från 
”perspektivnivå” till mer strategiska ställningstaganden rörande studiens faktiska upplägg. I följande 
underavsnitt kommer jag först att redovisa hur jag ser på teori och empiri i denna studie genom en 
diskussion om studiens forskningsstrategi.  
 
2.4.1 Studiens forskningsstrategi 
 
Inledning. I detta avsnitt beskriver jag studiens forskningsstrategi. Detta innebär att jag dels 
diskuterar den roll som teorin har haft i studien; dels berör den roll som empirin har spelat i studien. 
Jag presenterar därefter den undersökningsdesign som har utnyttjats samt avslutar avsnittet med att 
beskriva i övergripande termer den process som forskningsarbetet har bedrivits enligt. Samtliga dessa 
ställningstaganden utgör det som i denna studie benämns som forskningsstrategi. 
 
Teorins roll. En framträdande fråga att hantera när kvalitativ forskning bedrivs är att klargöra vilka 
roller som teori spelar i studien (Walsham 1995). Ovan har jag indikerat att teori i kvalitativ forskning 
primärt utgör slutresultatet med arbetet, tillskillnad mot kvantitativ forskning där teori oftast utgör 
utgångspunkten för en hypotestestande forskningsmodell (Neuman 2002). Bryman (1995) visar 
emellertid att teori inte enbart utgör slutresultatet i kvalitativa forskningsprocesser utan att teori kan 
framkomma i olika stadier under arbetet med därtill olika funktioner (jmfr Walsham 1995). En sådan 
roll kan således utgöra studiens resultat, vilket även är fallet i denna studie. Teori används emellertid 
inte enbart för att beteckna slutprodukten av denna studie utan teori används också för att grunda 
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kunskapsbidragen genom att 1) artikulera perspektiv på begrepp i studien (kapitel 3) 2) utföra en 
mindre teoretisk grundning i det andra analyssteget (kapitel 7)25.  
 
Empirins roll. I min forskning och i denna avrapportering har de empiriska studierna en framskjuten 
position. Den empiriska grundningen i denna studie baseras på forskning som utförts genom en 
undersökningsdesign som benämns fallstudiebaserad forskning (Bryman 2001). Denna design antar 
formen av en flerfallsstudie när ett kvalitativt förhållningssätt på vetenskapligt arbete anläggs (Yin 
2003). Vad är ett fall? Enligt Yin (ibid.) kan ett fall utgöra en plats, situation eller ett socialt samspel 
som studeras intensivt under en viss tidsperiod. Fallstudier kan bedrivas enligt ett kvalitativt eller ett 
kvantitativt förhållningssätt till forskning (Bryman 2001). I relation till kvalitativ forskning förknippas 
fallstudiedesignen oftast med teoriutveckling (Patton 2002). Motivet till att antalet fall är fler än ett är 
att detta skapar förutsättningar för en bättre teoriutveckling (Bryman 2001). Eisenhardt (1989) 
argumenterar för att en forskare som arbetar med flera fall med en komparativ ambition är bättre i 
stånd att utveckla och motivera resultatet av teoriutvecklingen. En central poäng med jämförelsen är 
att denna kan ge idéer till utveckling och prövning av begrepp som kan vara relevanta för den teori 
som genereras (Bryman 2001).  
 
Är flerfallstudier alltid en fördelaktig undersökningsdesign? Dyer & Wilkins (1991) tar upp ett antal 
risker med denna form av undersökningsdesign. En av de främsta riskerna är enligt dem att den kan 
medföra en benägenhet hos forskaren att ägna mindre uppmärksamhet mot den specifika kontexten, 
dvs. de enskilda fallen och mer åt helheten. I detta arbete har jag försökt eliminera denna risk genom 
både studera respektive fall ingående och studera helheten ur ett gränsöverskridande perspektiv styrt 
av min indelning av förbättringsprocessen i tre grundläggande faser26.  
 
Det empiriska forskningsarbetet som ligger till grund för avhandlingen har genomförts mellan hösten 
1999 och hösten 2002.  I figur 2.5 illustreras detta på en tidsaxel där datainsamlingen Studierna 
utfördes på en Webbyrån och det förändringsprogram som under denna tidsperiod bedrevs inom 
denna organisation. I programmet studerades tre delprojekt (fall) vilka utgör de tre fallstudierna inom 
ramen för ett fallstudieföretag27. Webbyrån beskrivs utförligare i kapitel 5. 
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Figur 2.5: Tidsaxel över det empiriska forskningsarbetet. 

På Webbyrån har jag haft unik access (Repstad 1999) att studera förändringsarbete på djupet över en 
längre tidsperiod. Forskningsprojektet på Webbyrån har varit longitudinell i sin karaktär och ett nära 
förtroende mellan forskare och praktiker har etablerats. Detta har inneburit access till en sådan grad 
att relationen mellan olika förändringsprojekt har kunnat studeras. Därmed har effekterna av 

                                                 
25 Jmfr. teorigrundning i avsnitt 2.3.2. 
26 Se kapitel 3, avsnitt 3.6. 
27 För mer om fall inom fall se Ragin & Becker 1992. 
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förändringar i projektens genomförande kunnat studeras ingående. Härigenom har resultat från ett 
projekt kunnat prövas i efterföljande delprojekt28. 
 
2.4.2 Forskningsprocessen 
 
Creswell (1994) beskriver den induktiva forskningsstrategin enligt följande. Forskaren inleder sitt 
arbete med att samla in data genom någon form av insamlingsmetod. Därefter ställer han eller hon 
frågor på materialet när materialet sammanställs. Ytterligare data kan samlas in som en konsekvens 
av denna sammanställning. Med utgångspunkt i det insamlade materialet identifierar och formulerar 
forskaren kategorier och egenskaper. Mellan dessa kategorier försöker forskaren därefter finna olika 
relationer som är grunden för teoretiska mönster. Med utgångspunkt i de mönster som identifierats 
utvecklar forskaren antingen ny teori eller jämför mönstren med andra teorier. Miles & Huberman 
(1984) tillägger att vid utvecklandet av teori så bör man arbeta iterativt, använd visuella 
beskrivningstekniker samt inte fullt ut utgå från en förutsättningslös ansats då ett medvetet perspektiv 
utökat med extern teori skapar orientering i arbetet. Den forskningsstrategi som jag använt i denna 
studie beaktar dessa idéer men går bortom den rena induktiva forskningsstrategin då jag arbetar med 
en ansats baserad på idén om välgrundad kunskapsutveckling (se avsnitt 2.3.2). Forskningsstrategin i 
denna studie kan karaktäriseras i termer av att vara ett teoridrivet tillvägagångssätt (T) vid analysen av 
det datamaterial induktivt genererats (I) och där resultatet sedermera modelleringsbaserat 
strukturerats (M). Genom ett handlingsorienterat perspektiv på forskningsprocessen skildras 
forskningsprocessen genom figur 2.6. 

                                                 
28 Utöver studier på Webbyrån har även studier av denna studies problematik utförts på Konsultbolaget och på IT-bolaget. 
Det som avrapporteras i denna avhandling är en integrerad del i den avrapportering som kommer ske av hela 
doktorsprojektet. Det resultat som genererats ur studierna av Webbyrån kommer således att vidareutvecklas gentemot 
erfarenheter vunna genom analys av resultatet från studierna av Konsultbolaget och IT-bolaget. Inom ramen för 
doktorsavhandlingen kommer resultatet av hela detta arbete presenteras. Mitt främsta argument för att jag börjar med 
Webbyrån i min analys är att jag genom den värdefulla accessen till Webbyrån som studieobjekt härigenom har kunnat 
forma en empirisk och induktiv grund för min teorikonstruktion. Samma rika mängd data har jag inte från de andra fallen, 
men de i sin tur utgör prövostenar mot vilket jag kan grunda de resultat som jag ursprungligen genererat från studier av 
Webbyrån. Konsultbolaget och IT-bolaget tillför också värde då de utgör andra och större typer av organisationer än 
Webbyrån. Jag kan således grunda resultatet från den lilla organisationen i data insamlat från det större Konsultbolaget 
och det internationella IT-bolaget. 
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2.5 Studiens metoddesign 
 
Introduktion. Förhållningssätten till forskning och kunskapsutveckling skall prägla metoddesignens 
beskaffenhet (Bryman 2001; Patton 2002). Emellertid bör denna prägel inte överskugga de viktigaste 
teserna för kunskapsutveckling, dvs. att arten på studiens problemställning och kunskapsbehov ska 
vara metodbestämmande. Olika kunskapsbildande metoder är medel för att uppnå de kunskapsmål 
man har formulerat (Goldkuhl 1998a). I mitt fall har en sammanvägning av den epistemologiska 
positioneringen, strategin och innebörden i studiens problemställning och kunskapsbehov styrt mitt 
val av metoder. Jag kommer nedan att diskutera min metoddesign bestående av tre komponenter: 1) 
insamlingsmetod, 2) analysmetod och 3) utvärderingsmetod. I arbetet med att välja metoder har jag 
ibland fått modifiera de metoder jag valt. I insamlingsarbetet och i analysarbetet har jag arbetat med 
flera kompletterande metoder; s.k. metodtriangulering (Patel & Tebelius, 1987; Svensson 1996). 
Motivet har varit att härigenom skapa förutsättningar för att genom de olika metoderna få ett bättre 
och mer nyanserat resultat från mitt arbete vilket jag hoppas har bidragit till att jag lyckats utveckla 
kunskap med hög grad av förtrogenhet (se avsnitt 2.3). 
 
2.5.1 Insamlingsmetod 
 
Inledning. I detta avsnitt kommer jag att övergripande beskriva hur jag genomfört insamlingen av 
data från empiriska källor och från teoretiska källor. I avsnitt 5.2 samt 7.2 beskriver jag mer uttryckligt 
hur jag genomfört datainsamlingen i studien. Att samla in data enligt ett kvalitativt förhållningssätt på 
forskning innebär att man som forskare måste precisera hur urval av datakällor har utförts samt vilka 
metoder som använts för att ”fånga” de data som samlats in från dessa källor (Bryman 2001). Patton 
(2002) argumenterar för att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning framförallt skiljer 
sig vad gäller den logik som styr forskarens urval av studieenheter. Grundtesen i Pattons syn på hur 
kvalitativt urval bör utföras är att de studieobjekt, fall och/eller respondenter som väljs ut som källor 
för datainsamlingen har valts på basis av deras ändamålsenlighet för att besvara studiens 
frågeställningar och uppnå dess syfte.  
 
Urval. Ändamålsenligt urval baseras på en logik som menar att forskaren ska välja ut sina datakällor 
med ambitionen att de ska vara informationsrika för studiens syfte (Patton 2002). Informationsrika 
datakällor är de källor med vilkas hjälp forskaren kan lära sig mycket om de analysenheter som 
studien omfattar. Det är med utgångspunkt i detta kriterium som jag har arbetat med urvalet av de 
inledande källorna för teoriutvecklingen. Längre in i studien så har urvalen mer styrts efter mina 
behov av ny kunskapsinsamling. Följaktligen har jag därmed präglats av en urvalsteknik som Holme 
& Solvang (1997) beskriver som strategiskt urval. Ett kunskapsbehov har dykt upp och för att 
tillfredställa detta behov så har jag valt att närvara vid visst seminarium, prata med vissa personer 
eller mer fokuserat utfört en intervju. Under teorigenereringen har jag fortsatt samla data genom att 
använda tidigare eller nya källor tills dess jag har ansett mig ha uppnått en mättnad rörande den 
aktuella delen i teorin som då har behandlats. Mättnad vill jag här karaktärisera som teoretisk 
mättnad (Strauss & Corbin 1998) vilket har ansets uppnåtts när ett antal källor både har innehållit 
grund för kategoriformulering och bekräftelse av kategorins vikt i sammanhanget. Senare under 
studien har jag emellertid åter blivit ”hungrig” genom att nya insamlingsdata har skapat incitament 
för fortsatt teoriutveckling. Detta kan illustreras som teoretiskt urval (Glaser & Strauss 1967). I detta 
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urval är grunden för insamling inte enbart människliga källor utan även platser, händelser eller 
befintliga teorier (Strauss & Corbin 1998) som kan stimulera till att utvecklandet av teorin fortsätter. 
 
Insamlingstekniker i studien. Kvalitativ datainsamling innebär vanligtvis observation, intervjuer 
samt studier av texter och artefakter (Bryman 2001). Som insamlingstekniker har jag i denna studie 
använt mig av deltagande observation av både passiv och aktiv karaktär. Jag har också använt mig av 
informell konversation före, under och efter de olika arbetssessionerna samt i vissa fall när behov har 
funnit genomfört mer riktade intervjuer vilka jag har förberett mig inför genom att formulera ett antal 
frågor. Jag har inte använt mig av strukturerad intervju. Datainsamlingen har dokumenterats genom 
en mix av bandupptagningar, loggböcker, modeller och digital fotografier. Arbetet har följaktligen 
inneburit att insamlingstillfällena har dokumenterats för att senare renskrivas och bearbetas. Vid 
flertalet av fallen har bandspelare använts. Arbetsseminarierna har varierat i tid; alltifrån en timma till 
heldagar. Intervjuerna har däremot varit kortare och överstiger inte i något fall en och en halv timma. 
Nedan följer viktiga reflektioner kring valda insamlingstekniker29.  
 
Deltagande observation och aktionsforskning. Om forskaren väljer att systematiskt interagera och 
påverka studieobjektet så kan detta innebära att forskaren övergår till att bedriva s.k. aktionsforskning 
(Argyris et. al. 1985; Checkland 1991). Detta är intervenerande forskning vilket innebär att forskaren 
utför arbete och tillsammans med respondenterna som resulterar i behov, lösningar och åsikter för att 
förbättra de processer eller den situation som studeras (Westlander 1999). I föreliggande studie kan 
aktionsforskningen beskrivas som en medveten lärprocess mellan praktiker och forskare där 
datainsamling har varvats mellan kunskapsutveckling samt reflektion och kritisk värdering. 
 
Centralt i utövandet av aktionsforskning har varit att utöva deltagande observation vilket innebär att 
jag engagerat mig i det jag studerat (Bryman 2001). Detta engagemang har sett under en lång 
tidsrymd. Och under denna tid har jag observerat, lyssnat och interagerat öppet för att därigenom få 
en bild av vad som skett situationerna (Patton 2002; Holmer & Starrin 1993). Vid deltagande 
observation menar Bryman (2001) att forskaren deltar både i och observerar den situation som 
studeras. Om observationen övergår från deltagande passiv (direkt observation) till deltagande aktiv 
observation så innebär detta att forskaren t.ex. vid observationen talar med respondenterna och frågar 
dem saker i anslutning till deras utövande. Detta kan ske t.ex. genom informella konversationer 
(Patton 2002). Vid användandet av deltagande aktiv observation som forskningsmetod förlitar sig 
forskaren på spontanitet och metoden innebär en stor flexibilitet och ger därmed möjligheter till 
avvikelser från det ursprungliga syftet med studien. Respondentens beteende och svar styr i hög grad 
ytterligare observation och konversation.  
 
Nackdelen med denna metod är att den kan ta längre tid att utföra och den blir svårare att 
sammanställa på grund av att olika frågeställningar kan ha behandlats olika ingående.  En annan 
nackdel med metoden är att den är tidskrävande och leder fram till ett omfattande material (Patton 
2002). Om forskningsdeltagarna gör misstag finns risken att hela studien hämmas (Holmer & Starrin 
1993). I denna studie så har misstag delvis legat till grund för problem vilka fångats upp i analysen och 
omvandlats till grund för de råd som studien avrapporterar. 
 
                                                 
29 I avsnitt 5.2 och avsnitt 7.2 beskrivs ytterligare hur jag bedrivit datainsamlingen i de olika fallen. 
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Intervju. Vid ostrukturerad intervju så är skillnaden gentemot informell konversation att intervjuaren 
har med en lista eller uppsättning av frågor som intervjun avser behandla (Bryman 2001). Frågorna 
ställs emellertid vanligtvis på ett informellt sätt och forskarens sätt att formulerar sig samt ordningen 
på frågorna skiljer sig vanligtvis mellan olika intervjusituationer. Styrkan med den här typen av 
intervju är att intervjuaren genom att denne har förberett sig har skapat förutsättningar för att på 
bästa sätt kunna ta vara på den begränsade tid som en intervjusituation innebär (Patton 2002). En 
annan styrka som Patton lyfter fram är att den fokusering som intervjuguiden innebär skapar 
förutsättningar för att mer fokuserat kunna diskutera en viss företeelse mer systematiskt. Genom 
förberedelserna skapar man en inledande styrning i diskussionen som kan vara viktig om området är 
komplext. En nackdel kan vara att forskaren kan bli alltför fokuserad på sina frågor och att han eller 
hon inte fångar upp de nya undersökningstrådar som respondentens svar innebär. En annan nackdel 
är att graden av flexibilitet och öppenhet i intervjuandet sänks då forskaren har förkategoriserat ett 
antal frågor. Denna risk är dock ännu mer betydande i den sista intervjuform som Patton beskriver – 
den strukturerade intervjun. Den strukturerade intervju innebär att forskaren ställer frågor till 
intervjuaren utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema (Bryman 2001). Syftet med detta 
angreppssätt är att härigenom skapa förutsättningar för att möjliggöra att respondenternas svar 
effektivt kan sammanställas och jämföras.  
 
2.5.2 Analysmetod 
 
Inledning. Jag beskriver analysmetoden för de två analysstegen mer ingående i avsnitt 6.2 respektive 
avsnitt 7.2. Här ger jag en övergripande beskrivning av min strategi för analysarbetet. Denna strategi 
är präglade av Grundad Teori och Hermeneutik.  Kvalitativa analysmetoder syftar ofta till att generera 
hypoteser och kategorier utifrån insamlade data (Alvesson & Sköldberg 2000; Glaser & Strauss 1967; 
Hartman 1998; Strauss & Corbin, 1998; Starrin et. al. 1991). Den kvalitativa analysmetod som jag har 
använt mig av har utformats för att passa välgrundad kunskapsutveckling. Metodesignen utgår från de 
tekniker för analysarbete som föreskrivs i metoden Grundad teori.  
 
Kritisk granskning av grundad teori. Grundad teori (Grounded Theory; GT) har sitt ursprung i ”The 
Discovery of Grounded Theory” (Glaser & Strauss, 1967; Hartman 1998; Strauss & Corbin, 1998). 
Metoden har präglats av en brokig evolution med konflikter på personligt plan mellan de ursprungliga 
företrädarna för metoden, vilket har medfört att det ofta talas om två varianter av Grundad teori 
(Hartman 2001).  Grundad teori har även har fått ”extern” kritik över att vara för mekanistisk, 
stringent och induktiv i sin natur samt kallats ”neopositivistisk” (Alvesson & Sköldberg 2000). I 
Goldkuhl & Cronholm (2003) presenteras ett antal svagheter samt ett antal styrkor med Grundad teori 
i ett försök att försöka komma åt denna kritik30.  

                                                 
30 En svaghet som Goldkuhl & Cronholm (2003) anger med Grundad teori anges vara bland annat att metoden genererar 
mycket data vilket kan medföra en ofokuserad och försvårad analysprocess med resultatet att man som forskare riskerar 
att drunknar i det empiriska träsket. En annan svaghet med är att den genererade datan tas för givet, dvs. att respondenten 
ger sanningen. Istället bör man kritiskt värdera respondenternas utsagor och gå bortom dessa tolkningar.  En tredje 
svaghet är risken att datainsamlingen kan bli ofokuserad och slentrian. Forskaren måste systematiskt givet den nya 
kunskapen explicit omarbeta sina kunskapsbehov och frågeställningar för att skapa riktning i forskningsarbetet. 
Ytterligare svagheter är att teorin som genereras måste grundas, något som är oklart i metodbeskrivningen samt att 
metodbeskrivningen omfattar ringa föreskrifter för illustrering. En sista svaghet i grundutförandet av metoden menar 
Goldkuhl & Cronholm (ibid.) är att metoden utgör ställningstagandet att teori utvecklas genom att forskaren friställer sig 
från förförståelse och låter empirin ensidigt utgöra grund för kunskapsutvecklingen. Goldkuhl & Cronholm (ibid.) 
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Goldkuhl & Cronholm (ibid.) föreslår istället att arbetet bör bedrivas enligt Multi-Grundad teori. 
Multi-Grundad teori vilar på tanken att de angivna svagheterna med Grundad teori hanteras genom 
att konceptet handlingsbar kunskapsutveckling (presenterat i avsnitt 2.3.2) integreras i metoden 
Grundad teori. Genom att beakta de ställningstaganden som i denna avhandling gjorts rörande 
epistemologi och forskningsstrategi så menar jag att det finns grund för att argumentera för att jag har 
arbetat enligt Multi-Grundad teori31. Välgrundad teoriutveckling har inneburit att jag efter att 
datainsamlingen har sammanställt materialet i loggböcker, promemorior och i vissa fall ordagranna 
transkriptioner som en förberedelse för analysarbetet. För att generera teorin har jag därefter arbetat i 
två analyssteg.  
 
Analyssteg 1: styrke- och problemanalys. Under det första analyssteget (se kapitel 6; avsnitt 6.232) så 
har jag brutit ned, undersökt och jämfört data för att identifiera olika styrke- och problemkategorier. 
Arbetet med att bryta ned och undersöka data har inneburit att begrepp identifierats, värderats och 
konceptualiserats relevanta begrepp till styrkor respektive problem. Mer i detalj innebär detta att jag i 
en öppen analysfas studerat olika situationer i datamaterialet i syfte att identifiera olika styrkor och 
problem. Detta har skett genom att jag grupperat datamaterialet till de tre faser som utgör mitt 
perspektiv på förbättringsprocess33. Jag har därefter under i detta analyssteg ställt olika frågor till 
materialet för att kunna utröna vad som skett i situationen och utifall detta är en styrka eller ett 
problem. Jag har således värderat den studerade situationen genom att ställa fler frågor. Om ett 
problem eller en styrka identifierats så har jag därefter kategoriserat detta begrepp till en olika styrke- 
respektive problemkategori. I analysarbetet har jag gradvis försökt förfina och vidareutveckla 
kategorierna mot data ifrån andra delprojekt är det delprojekt där jag först identifierade problemet 
eller styrkan. I anslutning till denna öppna analys har jag även bedrivit en axial kodning (Strauss & 
Corbin 1998; Hartman 1998). Under denna fas har jag relaterat problemet respektive styrkekategorin 
till identifierade orsaker respektive effekter av kategorin. Syftet har varit att studera varför den 
enskilda styrkan respektive problemet har uppstått respektive vad den fått för konsekvenser i 
förändringsarbetet.  
 
Under hela analysarbetet har jag präglats av ett hermeneutiskt angreppssätt i tolkningen av 
datamaterialet som i denna studie framförallt har medfört att jag arbetat med att relatera delar till 

                                                                                                                                                         
argumenterar bland annat för att en artikulerad förförståelse är av betydelse då detta innebär att t.ex. risken för att 
utveckla hjulet på nytt kan hanteras samt att den kunskap som utvecklas blir en framflyttning av forskningsfronten. Som 
styrkor i Grundad teori anger Goldkuhl & Cronholm (ibid.): 1) att metoden skapar förutsättningar för att systematiskt 
utforma teorier ur empiriskt genererade kategorier (spårbarhet); 2) att metoden förespråkar teoriutveckling som ej präglas 
av förkategoriseringar, utan framhäver ett öppet sinne för empiriska erfarenheter och teoriutveckling; 3) att metoden 
uppmuntrar till att identifiera skillnaderna mellan olika kategorier och genom teoretiskt urval berika och utveckla den nya 
teorin; 4) att metoden skapar förutsättningar för att grunda den framväxande teorin direkt i empirin genom att den 
utvecklas från en empirisk bas; 5) att metoden (Strauss & Corbin 1998) framhäver möjligheten att använda en 
handlingsorienterad paradigmmodell för att underbygga en välstrukturerad teori. 
31 Jag ser välgrundad teoriutveckling som synonymt med Multi-grundad teori (Goldkuhl & Cronholm 2003).  
32 I avsnitt 6.2 beskriver jag ytterligare ställningstagande och tillvägagångssätt för det första analyssteget. I avsnitt 6.3 
skildrar jag genom exempel hur jag bedrivit analysarbetet genom ett analysinstrument som bygger på den analysmetod 
som presenteras i detta avsnitt.  
33 Förbättringsprocessen organiseras utifrån en uppdragslogik som består av tre faser: Fas1: komma överens om och 
fastställa uppdrag; Fas 2: genomföra uppdrag; Fas 3: avsluta uppdraget och ställa genomförandet i relation till 
överenskommelsen (se avsnitt 3.4 och 3.9). 
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helheter och omvänt (Ödman 2001; Lindholm 1979) för att identifiera dels nya problem och styrkor; 
dels identifiera orsaker och effekter till de enskilda problemen och styrkorna. Denna tolkningsprocesss 
av har enligt mig fört med sig att jag kunnat erhålla en utökad förståelse kring enskilda problem och 
styrkor samt orsaker respektive effekter till dessa kategorier.  
 
Ovanstående arbetssätt med att analysera problemen och styrkorna har inspirerats av de föreskrifter 
för problem- respektive styrkeanalys som finns i förändringsmetoden FA/SIMM (Goldkuhl & 
Röstlinger 1988; 2003a). Jag preciserar analysmetoden för detta analyssteg ytterligare i avsnitt 6.2 och 
6.3. Resultatet av det första analyssteget presenterar jag i kapitel 6, avsnitt 6.3. 
 
Analyssteg 2 – målutveckling och rådextrahering. Under målutvecklingen (se kapitel 7; avsnitt 
7.234) har jag gått tillväga enligt följande: 1) använt resultatet av det första analyssteget för att 
identifiera utvecklingsmöjligheter rörande de idéer till mål som jag i kapitel 4 presenterade; 2) 
formulerat och bestämt ett antal delmål; 3) utfört en sambandsanalys mellan de olika målen för att 
klargöra en mål-medelstruktur. Resultatet av punkterna 1-3 redovisar jag i kapitel 7, avsnitt 7.3. Som 
stöd för att sambandsanalysera målen i mål-medel struktur så har jag använt mig av de notationssätt 
och det perspektiv så anges i målanalys enligt FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 1988; 2003a). 
Teorigrundning av resultatet från analyssteg 2 har även exemplifierats. Enskilda mål samt 
målmodellen som helhet har grundats i extern teori med resultatet att nya mål identifierats samt att 
styrkor respektive svagheter med målmodellen som helhet identifierats. 
 
Nästa del i det andra analyssteget har utgjorts av extrahering av processorienterad råd (Stolterman 
1991). Stolterman gör en uppdelning beträffande råd mellan produktinriktade och processinriktade 
råd. Produktinriktade råd innebär förslag till goda egenskaper för en produkt och vad som grundar 
god kvalitet för denna produkt. Processinriktade råd innebär enligt Stolterman förslag och riktlinjer 
till stöd föra arbetsprocessen. I denna studie har jag utvecklat råd som enligt denna typologi primärt 
kan karaktäriseras som processinriktade. Detta resultat presenterar jag i kapitel 8. 
 
2.5.3 Utvärderingsmetod 
 
Inledning. Den tredje komponenten i studiens metoddesign är utvärderingsmetoden. Under denna 
punkt avser jag diskutera de kriterier med vilka studien har värderats mot kvalitetsmässigt. I avsnitt 
2.3 utrycker jag att denna studie har som mål att generera handlingsbar kunskap som övergripande 
kriterier för att mäta huruvida kunskapen är handlingsbar anger jag vara huruvida kunskapen är 
pålitlig när den används samt värdefull gentemot målgruppen; detta borgar för förtrogenhet från 
gemenskapen för kunskapen. Dessa kriterier svarar upp mot den kunskapssyn präglar denna studie. 
 
När det kommer till kvalitetskriterier så har många kvalitativt inriktade forskare diskuterat hur mer 
traditionella kriterier för vetenskapligt arbete – reliabilitet och validitet – även kan utgöra relevanta 
kriterier för kvalitativ forskning (Larsson 1994; Svensson 1996). En av dessa ståndpunkter går ut på 
att man assimilerar begreppen reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen utan att i grunden 
ändra begreppens betydelse men däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning (Bryman 
2001). Flera förespråkare för den kvalitativa forskningstraditionen förnekar emellertid relevansen av 

                                                 
34 I avsnitt 7.2 beskriver jag ytterligare ställningstagande och tillvägagångssätt för det andra analyssteget. 
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att nyttja dessa traditionella begrepp (Svensson 1996).  De argumenterar istället för att den kvalitativa 
forskningstraditionen har utvecklats så att artegna tillvägagångssätt har utvecklats för att motivera 
trovärdigheten och autenciteten i kvalitativa studier (Guba & Lincoln 1985; 1998). Dessa författare 
menar att begreppen validitet och reliabilitet innehar en sådan epistemologisk grundsyn att de endast 
är tillämpbara i studier där målet är att generera en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. 
Övergripande delar som tas upp är kriterier i kriterierna pålitlighet och giltighet i forskningsprocessen 
(ibid.). Därefter delas trovärdighet upp i fyra delkriterier: 1) tillförlitlighet är kopplingen god mellan 
bl.a. forskarens observationer och de teoretiska slutsatserna?; 2) överförbarhet är resultatet möjligt att 
vidareföra till andra tillämpningsdomäner? 3) trovärdighet accentuerar frågan huruvida har studien 
utförts genom ett välartikulerat vetenskapligt angreppssätt? 4) saklighet: har forskaren säkerställt att 
han eller hon har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 
inriktning påverka utförandet och resultatet av studien? 
 
Guba & Lincoln (1985; 1998) presenterar även ett antal kriterier för giltighet: 1) Rättvis bild: Ger 
undersökningen en tillräcklig rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den 
fallstudier som studerats?2) Ontologisk autencitet: hjälper kunskapen de personer som medverkat i 
den att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö som de lever 
i? 3) Pedagogisk autenticitet: Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur 
andra personer i miljön upplever saker och ting? 4) Katalytisk autencitet: Hur gör kunskapen att de 
som medverkat i den kan förändra sin situation? 5) Taktisk autencitet: Hur gör kunskapen för att 
deltagarna har fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att hantera sin situation på 
ett bättre sätt än tidigare? 

 
Min ståndpunkt är att Guba & Lincolns olika kriterier rörande pålitlighet och giltighet med fördel kan 
knytas till de kriterier jag tidigare beskrivit som säkerhet (pålitlighet) och värde (giltighet). Dessa 
kriterier operationaliserar således innebörden i och kan användas för att utvärdera 
forskningsprocessen. Emellertid tycker jag att kriteriet användbarhet/nytta inte fullt ut täcks in av i 
deras kriteriesamling (ibid.). Larsson (1994) framhäver emellertid som kriterium för kvalitativa 
studier det pragmatiska kriteriet. Howe & Eisenhart (1990) har utvecklat detta kriterium och 
tillskriver detta innebörden av ”externt värde”. Med externt värde menar de det värde som 
forskningen har för praktiken; ”the ’so what’ question” (Larsson 1994). En aspekt i att förmedla detta 
blir att beskriva hur man avser förmedla sina resultat till praktiker och tala om vad resultaten har för 
effekter i den sociala situation som studieras. Resultatet av utvärderingen som jag genomfört genom 
ett urval av ovanstående kriterier på kunskapens giltighet presenterar jag i kapitel 9, avsnitt 9.3. 
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Kapitel 3 - Perspektivanalys 
 
3.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. Detta kapitel syftar till att vidareutveckla den bakgrund som gavs till studiens problemställning 
i kapitel 1. Kapitlet omfattar en presentation av de fenomen som studien har behandlat. Primär har 
kapitlet som målsättning att utgöra en teoretisk grund för den vision och de tentativa mål för 
projektbaserat förbättringsarbete som jag presenterar i kapitel 4. Kapitlet omfattar således: 
 
□ en teorigrundad perspektivanalys som underbygger de idéer till vision och mål presenteras i 

kapitel 4; 
□ ett besvarande av frågeställningen vad innebär projektorganiserad förbättringsverksamhet sett ur 

ett praktikorienterat perspektiv? 
 
Med perspektiv menar jag ett sätt att se och tänka om ett fenomen (Nurminen 1988). Perspektivet 
innehåller då principer, värderingar, föreställningar, kategoriseringar och definitioner av de begrepp 
som fenoment omfattar. Perspektivanalys är att artikulera sin förförståelse, vilket innebär att granska 
och utveckla sitt perspektiv om de fenomen som är de främsta analysenheterna för studien (Goldkuhl 
1998a). Dessa fenomen presenterade jag övergripande i avsnitt 1.4: verksamhet och organisation, 
systemutveckling, förbättring, interaktion och koordination  
 
Disposition. Utgångspunkten är den ontologiska positionering som presentades i kapitel 2 avsnitt 2.2. 
Socio-Instrumentell Pragmatism (SIP) är en ontologisk grundsyn som framhåller aktör, handlingar, 
handlingsobjekt samt relation som centrala kategorier med vars hjälp omvärlden kan förstås. Med 
utgångspunkt i den ontologiska grundsynen kommer centrala fenomen för studien analyseras: 
organisation (avsnitt 3.2); verksamhet (avsnitt 3.3-3.4); systemutveckling (avsnitt 3.5); förbättrings-
verksamhet (avsnitt 3.6); interaktion (avsnitt 3.7) och koordination (avsnitt 3.8). 
 
3.2 Om begreppet organisation och hur organisationer kan organiseras 
 
3.2.1 Vad står begreppet organisation för i denna avhandling? 
 
Introduktion. Organisationsteori omfattar en rad olika skolbildningar och perspektiv. Jag avser inte 
här göra någon större analys av dessa olika kunskapsbildningar35. Istället kommer jag positionera min 
syn på vad organisation är för ställt i relation till det för denna avhandling centrala begreppet 
verksamhet36.  
 
Begreppspositionering. Enligt Holmblad Brunsson (2002) är många organisationer betydligt äldre än 
de människor som leder och utför deras nuvarande verksamhet. Denna sats säger något om hur 
begreppen organisation och verksamhet tolkas i denna avhandling. Om vi kortfattat behandlar 
begreppet verksamhet så har detta begrepp att göra med det sociala handlande som sker inom ramen 

                                                 
35 Se istället t.ex. Ahrne & Hederström (1999), Scott (1998) eller Sköldberg (2002). 
36 Begreppet verksamhet definieras utförligare i avsnitt 3.3. 
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för en organisation (Goldkuhl 2001; Goldkuhl & Röstlinger 2002; 2003ab)37. Organisationer innefattar 
således verksamhet och utgör en sammanslutning av agerande aktörer med sinsemellan etablerade 
relationer; dvs. en social struktur som genomför sociala handlingar (Scott 1998).  
 
Med utgångspunkt i denna inledande positionering kan begreppet organisation beskrivas som ett 
fenomen med minst två betydelser: dels en betydelse som anger en planmässig sammanslutning av 
aktörer vilka gemensamt bedriver intentionell och måldriven verksamhet (t.ex. Högskolan i Borås), 
dels en betydelse som anger organisationens organiseringsform (dvs. organiseringen av Högskolan i 
Borås). Organisationer är ur den första betydelsen intentionellt skapade sammanslutningar av aktörer; 
de existerar och upphör och kan därmed jämföras med människor genom att de föds, lever och dör 
(Holmblad Brunsson 2002). Den andra betydelsen har koppling till sättet på vilken sammanslutningen 
av individerna är organiserad; dvs. hur relationerna mellan de sammanslutna aktörerna är beskaffad. 
Relationerna utgör de bindningar som existerar mellan de olika aktörerna. I förhållande till denna 
andra betydelse så har de flesta organisationer en uttalad organiseringsform med klara skiljelinjer 
mellan över- och underordnade roller och rollnivåer för att på så sätt legitimera och underlätta 
beslutsfattande, ordergivning och kontroll (Sjöstrand 1987). I denna avhandling benämner jag den 
andra betydelsen av organisation som organiseringsform.  
 
Definition av organisation. Mot bakgrund av denna diskussion definierar jag begreppet organisation 
som en medveten sammanslutning av aktörer vilken bedriver verksamhet i enlighet uppsatta 
intentioner och målsättningar. Organisationer utgörs av aktörer vilka sinsemellan är organiserade 
genom en organiseringsform. Organiseringsformen reglerar de relationer som finns mellan aktörerna 
i organisationen. Centrala begrepp för att förstå en organisation blir aktör, relation, intention samt 
tillgångar (jmfr. t.ex. Leavitt & Bahrami 1988). Organisationer kan inneha tillgångar vilka då utgör 
medel som underlättar för aktörerna att bedriva verksamhetsutövning (Högskolan i Borås innehar bla 
datorer). Organisationen påverkas och påverkar sin omgivningen som utgörs av individer, 
organisationer och naturen. Organisationen kan därmed anses vara öppen gentemot sin omgivning 
(Scott 1998), men kan på samma gång betraktas som sluten, då organisationen kan ses som exklusiv 
för organisationens medlemmar (Ahrne & Hedström 1999; Ahrne 1994). När man ingår i en 
organisation tillhör man en sammanslutning och man accepterar då att följa vissa regler i denna 
sammanslutning. Således har man när man gått med i organisationen deklarerat att man är villig att 
bidra med handlingar som innebär att organisationens målsättningar samtidigt som gett avkall på viss 
grad av frihet (Ahrne & Hedström 1999). Detta avkall möjliggör samordning av organisationens 
verksamhet (Barnard 1968). 
  

                                                 
37 Utövandet av organiserad verksamhet innebär att organisationsmedlemmen genom sina enskilda handlingar handlar på 
organisationens vägnar eller på uppdrag av organisationen (Ahrne 1999). 
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kompletterande interaktion mellan kunden och leverantören för att revidera och uppdatera det 
externa produktuppdraget.  
 
Verksamhet genom subpraktíker och på arenor. Verksamhet eftersom den kan ske ge olika 
verksamhetsområdeb betraktas som en helhet bestående av ett antal subpraktíker vilka lämpligen 
avgränsas genom att man tar utgångspunkt i subpraktíkens produkter och klienter (Goldkuhl & 
Röstlinger 1998).  

Jag grundar detta i följande resonemang: ”Ett […] företag består ofta av en stegvis förädling av varor. 
Råmaterial bearbetas till komponenter som sätts samman till större komponenter för att till slut monteras 
samman till en färdig produkt. Vi kan betrakta hela tillverkningsprocessen som en (aggregerad) praktik eller 
avgränsa olika delar som praktíker. En stor praktik består helt enkelt av mindre subpraktíker. Vi kan på detta sätt 
se kedjor av praktíker som är relaterade till varandra. […] En praktik bygger […] på ett antal förutsättningar i 
form av handlingsobjekt. Dessa olika handlingsobjekt kan ses som resultat från andra praktíker. Den aktuella 
praktikens resultat kan också brukas av praktikens och andra resultander i sina respektive praktíker. Detta 
innebär att praktíker är relaterade till varandra på ett nätverksmässigt sätt.” (ibid.:31) 

Subpraktíkerna utövas på olika arenor (Sjöstrand 1987). Arenan existerar i en ”omgivning” där andra 
arenor också existerar (ibid.). Om praktíken är sammankopplad med en andra praktíker så är även de 
arenor som respektive praktík utövas på sammankopplade genom bindningar (Daft 1997). På dessa 
arenor och mellan dem sker således interaktion mellan olika aktörer genom att handlingar utövas i ett 
led att fullfölja det externa produktuppdraget. Karaktären på detta agerande kan vara olika. Det kan 
vara ett beroendeförhållande baserat på ömsesidighet eller ett beroendeförhållande baserat på 
hierarkisk auktoritet (Sjöstrand 1987). Förhållandet kan även 1) vara dubbelriktat eller enkelriktat, 2) 
aktiverat eller avaktiverat, 3) stabilt eller turbulent (ibid.), 4) och ske avskiljt eller överlappande (Lind 
1996b).  
 
Ledningsarbete sker enligt min tolkning inom ramen för en specifik praktik. Denna typ av subpraktik 
benämner jag i denna avhandling ”ledningspraktik”. Produktionsarbetet ser jag också som en specifik 
praktik som går ut på att realisera ett externt produktuppdrag. Denna subpraktik benämner jag 
”produktionspraktik”. Genomförandet av det specifika produktuppdraget koordineras på olika sätt 
under det produktionsarbetet. Relationen mellan produktionspraktik och ledningspraktik är sålunda 
komplex; bland annat i meningen att ledning och produktion både kan vara integrerade och 
överlappande på samma arena (t.ex. projektledning och projektarbete) och/eller bedrivas separerat 
från varandra på olika arenor (t.ex. projektstyrgruppsarbete och projektarbete).  
 
Förändring och utveckling av den organisatoriska handlingsförmågan. De handlingar som sker i 
och mellan de olika subpraktíkerna utövas av aktörer. Aktörer kan vara människor, djur och 
artefakter Som beskrevs i avsnitt 3.3 nyttjar aktörerna då sin handlingsförmåga att utöva handlingen i 
handlingsutövandet (Braf & Goldkuhl 2002). Organisationens handlingsförmåga kopplat till huruvida 
verksamhetsprocesserna är väl fungerande eller inte. Organisationens förmåga präglar arbetet och 
utfallet av verksamheten (se figur 3.6). Förmåga består av olika delar inter- och intrasubjektiv kunskap 
är inbäddad i den enskilda individen respektive organisationens medlemmar och är en central del av 
organisationens handlingsförmåga53. Organisatoriska förmågan täcker även in den förmåga som finns 

                                                 
53 Jmfr avsnitt 3.3. 
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representerad i organisationens infrastruktur, dvs. dess instrument54, proceduriell och deskriptiv 
kunskap. Människors kunnande och infrastrukturens funktionalitet kan dessutom vara artikulerad i 
information för att människors inlärning och påminnande skall kunna stimuleras. Information av 
beskrivande och föreskrivande karaktär såsom manualer, handböcker, arbetsbeskrivningar utgör 
sålunda exempel på informativa instrument för att förbättra verksamhetsutövandet och utgör därmed 
en del i verksamhetens samlade organisatoriska förmåga (Goldkuhl 2000) Kopplat till 
handlingsförmågan är även förmågan i organisationen att kommunicera sinsemellan och med 
intressenter utanför organisationen (ibid.).  

Kund

uppdrag, 
normer

Underlag Uppdrag

Produkt

Beställare

Mottagare

Betalare

Användare

Producent

Subpraktíker

Handlings-
förmåga

 
Figur 3.6: Organiserad verksamhet baserat på handlingsförmåga (efter Goldkuhl 2000). 

Förändring och förbättring av verksamheten. För att verksamheten skall vidmakthålla förmågan att 
vara generativ behöver förutsättningarna vidareutvecklas på olika sätt. Utveckling kan ske genom 
olika angreppssätt. Dels kan det ske evolutionärt genom stegvist lärande och återkommande 
anpassning av artefakter och beskrivningar, dels genom ett mer medvetet projekt- och designinriktat 
utvecklingsarbete (Goldkuhl 2003; Davenport 1993). Goldkuhl (2000) noterar emellertid att 
utvecklingen av den organisatoriska handlingsförmågan inte nödvändigtvis behöver vara begränsad 
till egen vidareutveckling av förmågan. Organisationen kan också förstärka sin förmåga genom att 
knyta till sig partners leverantörer, försörjare, finansiärer etc. Påverkan av partners sker då vanligen 
genom uppdragsskapandeprocesser, men behöver det inte utan det finns andra former för hur de kan 
kopplas till verksamheten. Organisationer kan i relation till sina partners även agera sk. »regissör« 

                                                 
54 I många organisationer är olika statiska, dynamiska och automatiserade artefaker viktiga element i organisationens 
möjlighet att bedriva verksamhet (Goldkuhl 1998b). Jag anser att instrument är viktiga delar i organisationens 
infrastruktur. Verksamheten kan behöva dessa komponenter för att utföra verksamheten; t.ex. tillverkning, lagring, 
transport och informationshantering/kommunikation. 
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eller »imaginatör« (Hedberg et. al. 1994; Adolfson et. al. 2000). En organisation kan då föreslå andra 
organisationer förändringar i deras organisatoriska förmåga; t.ex. anskaffning av ny 
produktionsutrustning. Detta implicerar att det finns även en hierarkisk dimension vid 
nätverksorganisering (Ahrne & Hedström 1999; Sjöstrand 1987). Genom att vissa organisationer 
erhåller eller tar på sig rollen som regissörer så kan makt utövas på de andra organisationerna i 
nätverket (Goldkuhl 2000). Detta medför att relationsutveckling med parter innanför och utanför 
organisationen blir en viktig förmåga i verksamhetsutövandet. 
 
3.4.1 Sammanfattning av organiserad verksamhet utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv 
 
Jag anser att praktikteori ger en nyanserad förståelse för processorganisering. Företrädarna för 
”traditionell” processorganisering fokuserar enligt min mening lite naivt på transformation som enda 
grund för organisering av verksamheter. Genom att utforma verksamheten genom praktikteoretiskt 
raster skapas möjlighet att med fler kategorier förstå, förklara och organisera verksamheten (se figur 
3.7). Detta menar jag har fördelar, vilket i synnerhet medför möjligheten att hantera de ”vita fläckar” 
som noterats rörande det traditionella synsättet på processorganisering (t.ex. Goldkuhl 2000; Lind 
2001).  
 
En av fördelarna med detta perspektiv är att verksamheten ses som en utbytesmiljö där vertikala och 
horisontella relationer blir viktiga att utveckla och beakta mellan olika aktörer under 
verksamhetsutövandet. Praktikteori blir således inte bara en syntes mellan processformen och den 
hierarkiska organiseringsformen utan beaktar även viktiga komponenter i nätverksformen. En risk 
som jag ser med teorin är att dess många kategorier gör den komplex att använda. Nackdelen med ett 
för omfattande perspektiv är dock att dem kan bli för otymplig och inte hanterbar för att stödja i 
arbetet. Emellertid är mångfalden även detta perspektivs fördel då ett medvetet användande av detta 
perspektiv medför att centrala aspekter av en verksamhet kan utgöra grund för att förstå och förklara 
den specifika verksamheten på ett rikt sätt. Viktiga utgångspunkter för att förstå det som sker i 
verksamheten lyfts fram genom: 
  

• …det fokuserade uppdragssynsättet,  
• …det modifierade kundbegreppet,  
• …det flerfunktionella koordinationsbegreppet,  
• …framhävandet i organisatorisk handlingsförmåga samt  
• …verksamheter som lärande och vidareutvecklande enheter.  

 
En annan styrka med perspektivet är att det skapar möjlighet att dela in verksamheten i olika 
subpraktíker. Detta skapar möjlighet att analysera problem, mål och förutsättningar för respektive 
subpraktik samt att relatera detta kunnande till andra subpraktíker med syftet att skapa kunna förstå, 
förklara och organisera olika verksamhetsområden och relationerna dem emellan.  
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Figur 3.7: Organiserad verksamhet på praktikteoretisk grund (efter Golkduhl 2000). 

Jag anser att praktikteori är en användbar teoretisk utgångspunkt för att studera projektorganiserad 
förbättringsverksamhet i systemutvecklingssammanhang. Den separerade förbättringsverksamheten 
kan då illustreras som en aktör (uppdragstagare, producenten) som är sammanlänkad med en annan 
aktör, systemutvecklingsverksamheten (uppdragsgivare, klienten). Målet är att realisera 
förbättringsuppdraget genom ett verksamhetsutövande som bygger på interaktion mellan dessa 
aktörer. Genom det praktikteoretiska perspektivet kan förbättringsverksamheten respektive 
systemutvecklingsverksamheten i sin tur indelas i subpraktíker där olika typer av handlingar sker i 
syfte att vidareföra och utföra förbättringsuppdraget.  
 
 
3.5 Systemutveckling som organiserad verksamhet på praktikteoretisk grund 
 
Introduktion. Jag har nu utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv diskuterat organisationsbegreppet 
och verksamhetsbegreppet utifrån Socio-Instrumentell Pragmatism (SIP) som ontologisk bas. I 
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föreliggande avsnitt avser jag att positionera systemutveckling som en organiserad verksamhet baserat 
på ett praktikteoretiskt perspektiv. Motivet till varför jag i en avhandling om förbättringsarbete 
positionerar begreppet systemutveckling är att förbättringsverksamheten har inget värde om den inte 
är sammanlänkad med den stadigvarande systemutvecklingsverksamheten. Jag anser därav att det är 
viktigt att inneha en grundläggande uppfattning om systemutvecklingsverksamhetens logik. Och 
använda denna som grund för teoretisering om förbättringsarbete. 
 
3.5.1 Begreppspositionering av systemutveckling 
 
Bakgrund. Systemutveckling55 har definierats av många olika företrädare på olika sätt. Olika 
perspektiv, inriktningar och skolbildningar finns därmed på detta begrepp (t.ex. Hirscheim & Klein 
1989; Nurminen 1988; Iivari & Lyytinen 1998).  Det ligger utanför denna avhandling att i detalj 
redogöra för skillnader och likheter mellan dessa olika definitioner, men enligt min tolkning tycks 
begreppet genomgående knytas till förändring (t.ex. Lyytinen 1987; Goldkuhl 1980; 1992b; Andersen 
1994; Mathiassen 1998). Om jag betraktar i denna avhandling systemutveckling som en generativ och 
organiserad verksamhet enligt det praktikteoretiska perspektiv som jag i avsnitten härinnan har 
beskrivit. Detta för med sig att jag ser denna företeelse som ett producerandefenomen vilken i 
grunden syftar till att producera förändringar genom informationsteknik (IT) och/eller 
informationssystem (IS) till en klient. Jag förankrar min positionering av begreppet systemutveckling i 
den definition av systemutveckling som representeras av humaninfologi (Goldkuhl 1980). Detta 
perspektiv, som jag vill argumentera för på god grund kan relateras till SIP, betraktar 
systemutveckling som: ”…analys, utformning och förändring av verksamheter där informationssystem ingår 
eller förväntas ingå” (Goldkuhl 1992b) 
 
Begreppets omfång. Systemutveckling omfattar således enligt detta perspektiv faser (analys, design, 
realisering och implementation) vilka leder fram till att en klients verksamhet förändras. Det 
implicerar att systemutveckling är en intentionell förändringsprocess som drivs framåt av aktörer 
vilka är styrda av mer eller mindre tydligjorda och överenskomna uppdrag. Denna definition på 
systemutveckling framhäver främst de tidigare faserna i vad Andersen (1994) beskriver som 
systemutvecklingens ”livscykel”. Faserna omfattar handlingar vilka resulterar den ovan nämnda 
förändringen. I denna avhandling anlägger jag dock ett bredare perspektiv på systemutveckling än vad 
den definition omfattar och knyter till detta fenomen dessutom handlingarna förändringsanalys, 
projektledning, kvalitetssäkring och förbättringsarbete. Denna breddning ser jag som relevant då 
företrädare för systemutveckling inte enbart betraktar systemutveckling som avgränsat fenomen, utan 
också behandlar närliggande områden som t.ex. förstudier, förbättringsarbete, kvalitetssäkring och 
projektledning när systemutveckling behandlas (t.ex. Andersen 1994; Beynon-Davies 2002; Wiktorin 
2003). 
 
 
3.5.2 Definition av systemutvecklingsverksamhet. 
 
Introduktion. Jag definierar i denna avhandling systemutveckling som en projektorganiserad 
verksamhet som med grund i ett systemutvecklingsuppdrag från en uppdragsgivare utför 

                                                 
55 Jag betraktar i denna avhandling begreppen systemutveckling och informationssystemsutveckling som synonymer. 



 60

systemutvecklingshandlingar, stöda av koordinationshandlingar, vilket resulterar i 
systemutvecklingsprodukter vilka främjar att kundverksamheten kan bedrivas framgångsrikt. 
Utövandet av handlingarna i verksamheten baseras på underlag, värden, regler samt möjliggörs av en 
etablerad organisatorisk handlingsförmåga innefattande infrastruktur, kunskaper och kompetenser 
vilka successivt kan vidareutvecklas i ett led att uppnå den överenskommelse som systemutvecklings-
uppdraget utgör. 
 
Systemutvecklingsverksamhetens kännetecken. Det IT-baserade informationssystemet ingår i ett 
verksamhetssammanhang och skall därmed utgöra en del av denna verksamhet (Goldkuhl 1992b; 
1993a). Resultatet av de handlingar som sker i systemutvecklingsverksamheten avser därmed att 
generera förändringar hos klienten; dvs. kundverksamheten. Ett IT-baserat informationssystem utgör 
här ett centralt inslag i dessa förändringar. Förändringarna som genereras kan därför relateras till dels 
tekniska dels organisatoriska förändringar, men även till informativa och kommunikativa 
förändringar (Mathiassen 1998). Systemutveckling omfattar således inte bara produktionen av ett 
tekniskt verktyg utan innefattar i och med att det är ett förändringsarbete också utveckling av den 
verksamhet som det tekniska systemet skall stödja. Ett IT-baserat informationssystem utgör sålunda 
ett dynamiskt och mer eller mindre automatiserat verktyg som skall bäddas in i den sociala 
sammanslutning av aktörer som en kunds organiserade verksamhet omfattar (Goldkuhl 1993). Detta 
kräver att systemutvecklingsverksamheten producerar resultat av både teknisk och organisatorisk 
förändringskaraktär. 
 
Aktörerna i systemutvecklingsverksamheten agerar inte för sin egen räkning i detta arbete utan de 
handlar på en organisations vägnar; vilken i sin tur kan ses som en aktör (jmfr. Ahrne 1999 & 
Hedström). Systemutvecklingsverksamheten kan därmed betraktas som en social konstruktion, en 
”zone of indifferenc” (Barnard 1968) som regleras av de normer, det tillvägagångssätt och de uppdrag 
som utformats i ett led att realisera det övergripande produktuppdraget - systemutvecklingsuppdraget 
– i organiserad verksamhet (jmfr. ”systemutvecklingsuppgift” i Andersen 1994). En sådan social 
konstruktion innebär att de deltagande aktörerna har släppt viss kontroll över sitt handlade i och med 
att han eller hon har en roll i organisationen. Inom denna zon kan andra bestämma över vad och hur 
saker skall göras (Ahrne & Hedström 1999). Detta ställer stora krav på den enskilde 
systemutvecklaren men ställer samtidigt krav på organisationen att skapa goda förutsättningar för 
systemutvecklingsverksamheten och därmed krav på 1) designen av systemutvecklingspraktiken 2) de 
aktörer som designar systemutvecklingspraktiken samt 3) de aktörer som under processens gång 
koordinerar och leder systemutvecklingsarbetet. Förutsättningarna för handlingarna i 
systemutvecklingsverksamheten måste därmed vara goda för att intentionerna i systemutvecklingsu-
ppdraget skall kunna uppnås.  
 
Det är därför inte ovanligt att systemutvecklingsarbete organiseras som ett projekt (Andersen 1994; 
Archibald 1992; Tjäder 1999). Med projekt menar jag här i likhet med Archibald (ibid.) ”a complex 
effort, usaually less than three years in duration made up of interrelated tasks, performed by various 
organizations, with a well-defined objective, schedule and budget” (ibid:24). Andersen et. al. (1994) 
definierar projekt på ett liknande sätt,  men lyfter även fram vikten av att olika typer av resurser 
behövs samt att projekt ofta hanterar en engångsuppgift. Program utgörs av flera projekt och bildar då 
en samlingsenhet för olika delåtaganden (Arcibald 1992). 
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Systemutveckling betraktas utifrån detta perspektiv därmed som en temporär verksamhet. 
Systemutvecklingsverksamhet kan således ses som en temporärt organiserad företeelse med 
exempelvis 1) ett bestämt startdatum och ett bestämt slutdatum; 2) ett bestämt och avgränsat mål; 3) 
förutbestämda resurser och förutsättningar (jmfr med Andersen 1994). Ortman & Flink (1999) och 
Kerzner (2001) anger behovet av två processer när projekt skall genomföras. Två olika typer av 
processer krävs för att arbetet skall nå fram till de uppsatta målen. De talar dels om arbetsprocesser 
vilka behövs för att projektets resultat skall kunna genereras; dels om styrprocesser vilka behövs för att 
kunna styra och administrera arbetet i projektet. I denna avhandling delas 
systemutvecklingsverksamheten in i två subpraktiker med snarlik karaktär. Enligt Goldkuhl & 
Röstlinger (1998) bör man en indelning av en verksamhet i subpraktíker primärt ta utgångspunkt i de 
produkter som produceras genom praktiken för att avgränsa subverksamheten. Jag delar in 
systemutvecklingsverksamheten i ledningspraktik och produktionspraktik. I produktionspraktíken 
utförs olika systemutvecklingshandlingar med målsättningen att resultera i den förändring som 
systemutvecklingsuppdraget anger. Ledningspraktiken koordinerar således produktionspraktiken.  
 
Resultatet från utövandet av ledningspraktik utgör därmed ledningsrelaterade resultat (såsom 
uppdrag, normer etc.) vilka bör utgöra goda förutsättningar för att främja att utövandet av 
produktionspraktiken blir generativt (ibid.). Detta är således koordination som syftar till att 
underlätta att systemutvecklingsverksamhetens övergripande målsättningar kan uppnås. I figur 3.8 
illustrerar jag 1) relationen mellan producent och klient och de två  subpraktikerna, 2) förutsättningar 
för utövandet, 3) systemutvecklingsarbete som en process i tre faser). I avsnitt 3.5.3-3.5.5 kommer jag 
diskutera med utgångspunkt i figuren systemutveckling som verksamhet med utgångspunkt i de tre 
faser som systemutvecklingsarbetet omfattar: fas 1 - att komma överens om systemutvecklings-
uppdraget; fas 2 - att fullfölja systemutveck-lingsuppdraget; fas 3 - att avsluta systemutvecklings-
uppdraget (jmfr Hedberg & Lind 1999a). 
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Figur 3.8: Systemutvecklingsverksamhet betraktat utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv. 

 
3.5.3 Att komma överens om systemutvecklingsuppdraget 
 
Den första fasen i innebär att ett sk. systemutvecklingsuppdrag skall utformas och fastställas av 
kundverksamheten (klienten, uppdragsgivaren) och systemutvecklingsverksamheten (producenten, 
uppdragstagaren)56. Den första fasen omfattar också en design av den projektorganiserade 
systemutvecklingsverksamheten som skall utföra arbetet. Detta designarbete innebär att en 
organiserad och generativ verksamhet skapas (Goldkuhl & Röstlinger 1998). Arbetet att utforma 
verksamheten inkluderar ett antal arbetssteg som jag med inspiration från Magnusson (2001) delar in 

                                                 
56 För en beskrivning av en praktikteoretisk uppdragsprocess se avsnitt 3.8.4. 
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enligt följande (se figur 3.9) åtta faser. Fas 1) precisering av vilka förväntningar/värde som 
systemutvecklingsarbetet skall uppnå; fas 2) klargörande av vad som skall produceras genom 
systemutvecklingsarbetet; samt 3) fastställande av vilken kompetens som behövs för SU-arbetet och 
vem som skall engageras i arbetet; fas 4) fördelning av vem som skall göra vad i projektet; fas 5) 
utformning och konfiguration av hur arbetet skall bedrivas och ledas, iordningställandet av lämplig 
infrastruktur samt säkerställandet av en i övrigt generativ organisatorisk handlingsförmåga; fas 6) 
budgetering av tid och resurser, analys av risker, upprättandet av en beredskap för hantera olika 
problem i projektgenomförandet samt utförandet av eventuell prioritering i genomförandet;  fas 7) 
förankring av arbetsfördelning och tänkt genomförande i den upprättade organisationen och bland 
berörda intressenter; fas 8) sammanställning av designen i ett övergripande projektdokument (ett 
”organisatoriskt minne” (Levitt & March 1988)).  
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Figur 3.9: Processen att designa en systemutvecklingsverksamhet (efter Magnusson 2001). 

3.5.4 Att fullfölja systemutvecklingsuppdraget  
 
Den andra fasen i systemutvecklingsverksamheten innebär att systemutvecklingsuppdraget fullföljs 
med målet att uppnå de förvätningar som finns i uppdragets överenskommelser. Detta sker genom att 
olika systemutvecklingshandlingar utförs samt genom att detta arbete fortlöpande koordineras genom 
utövandet av koordinationshandlingar. Utövandet av dessa två subpraktíker kan ske på en och samma 
arena, men kan också bedrivas på många olika arenor beroende på hur arbetet är organiserat. För att 
effektivt kunna fullfölja systemutvecklingsuppdraget finns det enligt min mening ett motiverat behov 
av att de resultat som stegvis genereras produceras enligt en generativ organisatorisk 
handlingsförmåga. Enligt min tolkning innebär samstämmig och tillräcklig organisatorisk 
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handlingsförmåga att 1) kunskapen i projektorganisationen är tillräcklig gentemot kraven i  
uppdraget; 2) att lämpliga och fungerande instrument (t.ex. verktyg) stödjer arbetet; 3) att konstruktiv 
kommunikation förs vilken är fri från bias (se Lind 1991).  
 
Fitzgerald et. al. (2002) talar i relation till systemutvecklingsorganisationens ”capability” om metod-i-
användning. De gör detta för att visa på att systemutvecklingsarbetet påverkas av de normer och regler 
som finns i formella eller informella metoder. Avison & Fitzgerald (2003) använder begreppet 
metodologi för att tala om systemutvecklingsorganisationens arbetssätt på ett liknande sätt enligt min 
mening som Fitzgerald et. al. (2002). I min mening är begreppet metodik ett bättre samlingsbegrepp 
att anlägga än de två ovan nämnda begreppen. Detta då begreppet metodologi enligt min mening står 
för läran systemutveckling och att metoder enligt mitt perspektiv kan utgöra komponenter i en 
metodik (se nedan). Utövandet av metodiken tillsammans med övriga förutsättningar för verksamhet 
sätter ett spår i verksamheten som kan ses som handlingsmönster och verksamhetslogik (jmfr Berger 
& Luckmann 1979).  
 
Metodik omfattar enligt mitt perspektiv både det arbetssätt och den förmåga som präglar 
verksamheten (Hjalmarsson et. al. 2000). Det finns således enligt mig en nära koppling mellan termen 
metodik och termen organisationens handlingsförmåga (Braf & Goldkuhl 2002). Metodik kan finnas 
representerad i olika former och därmed ”existera” på flera ställen och nivåer i verksamheten 
(Goldkuhl 1993c). Den kan både vara explicit och dold (ibid.). Stolterman (1991) argumenterar för att 
systemutvecklare använder metodiska tillvägagångssätt vid systemutveckling, men att det inte är 
säkert att systemutvecklarna använder sig av eller följer en explicit metodik. De regler som styr 
systemutvecklingen präglas enligt Stolterman (ibid.) både av implicita och explicita regler.  
 
De explicita reglerna kan beskrivas som artikulerade metoder och de implicita reglerna kan beskrivas 
som rådande praxis i organisationen. Dessa två aspekter av metodik kan i en 
systemutvecklingsverksamhet vara samstämmiga. Men det kan emellertid också finnas glapp mellan 
dessa olika nivåer (Fristedt 1995). Ett glapp medför en stor risk då systemutveckling inte är en 
individuell prestation utan ofta sker i en social kontext med många aktörer inblandade (Goldkuhl 
1993c). Om metodiken är artikulerad kan den förmedlas genom kommunikation; dvs. vi kan då tala 
om hur verksamheten bedrivs samt hur arbetet bör bedrivas på ett enklare och mer systematiskt sätt 
än om vi enbart utgår från att återge praxis. Detta kommunicerande kan ske dels verbalt, dels skriftligt, 
dvs. som textuella och illustrativa beskrivningar och föreskrifter om hur verksamheten bör bedrivas  
(informativa instrument). Artikulerad metodik tillför stöd och struktur när man beskriver och talar 
om verksamhetsprocesser (Goldkuhl 1992).  
 
Det perspektiv som jag anlägger framhäver att metodik omfattar ett ramverk (Goldkuhl 1992; 1993c; 
Seigerroth 1998) vilket omfattar olika faser och processer som uttrycker handlingarna i metodiken. 
Ramverket är kopplat till bakomvarande perspektiv (t.ex. Goldkuhl 1992; 1993c; Nilsson 1991), vilket 
anger den logik som präglar sättet på vilket arbetet skall bedrivas57. Till ramverket är det även knutet 
ett antal metodkomponenter som föreskriver genomförandet av olika handlingar (Seigerroth 1998). 
Metodkomponenter kan indelas i underkategorier såsom arbetssätt, begrepp och notation (Goldkuhl 

                                                 
57 T.ex. sekventiell, parallell eller iterativ handlingslogik i systemutvecklingsprocessen (Beynon-Davies 2002). 
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1993c). Metodkomponenter kan därtill vara sammanlänkade med olika instrument sk. metodverktyg 
(t.ex. Cronholm 1998)58.  
 
Då jag i diskussionen delar in systemutvecklingsverksamheten i två subpraktiker framträder två typer 
av metodiker: 1) systemutvecklingsmetodik; 2) lednings(koordinations)metodik. Som tidigare berörts 
menar Ortman & Flink (1999) och Kerzner (2001) att man måste skilja mellan två typer av processer 
vid projektverksamhet. Den ena kategorin typen av styrprocesser vilka syftar till att beskriva och 
organisera arbetet i projektet. Den andra typen av processer är sk. produktionsrelaterade processer 
vilka syftar till att framställa de produkter som verksamheten har som målsättning att producera. Den 
sista typen av processer kopplar jag till systemutvecklingsmetodik, medan den första typen kopplar 
jag till ledningsmetodik. 
 
Systemutvecklingsmetodik. Systemutvecklingsmetodik används i denna avhandling som en 
samlingsterm för de medel som skapar stöd och struktur i systemutvecklingsverksamhetens 
produktionspraktik. Enligt Goldkuhl (1993c) tillhandahåller systemtuvecklingsmetoder riktlinjer för 
hur systemutvecklingsarbetet bör bedrivas. Detta innebär att systemutvecklingsmetoder omfattar 
vilka frågor som skall ställas och hur svar skall dokumenteras. Man kan därutöver tala om 
metodkedjor där en kedja består av flera metoder som är länkade tillvarandra Den 
systemutvecklingsmetod som utgör stöder för det första steget i systemutvecklingsprocessen lämnar 
ifrån sig ett resultat till nästa steg i processen. Detta resultat skall förädlas genom att 
systemutvecklingshandlingar, stödda av en ny metod, utförs i denna delfas. Om det resultat som 
lämnas över från steg ett kan användas utan omskrivningar i steg två så kan man tala om en 
metodlänk som binder samman två metoder i en kedja (Fåhraeus 1986 enl. Cronholm 1998). 
Systemutvecklingsmetodiken stödjer således den produktion av systemutvecklingsprodukter som sker 
vid utövandet av systemutvecklingsverksamhet.  
 
Goldkuhl et. al. (1997) talar även om att begreppet samarbetsformer bör kunna relateras till 
systemutvecklingsmetoder. Med samarbetsformer menas hur systemutvecklingsaktörerna interagerar 
och samarbetar under systemutvecklingsprocessen. Samarbetsformer beskriver olika roller och 
arbetsfördelning under systemutvecklingsarbetet (ibid.), vilket gör att jag kopplar detta begrepp med 
det som sker inom ramen för ledningspraktik. Begreppet samarbetsform omfattas således av det jag 
benämner som ledningsmetodik. Den koppling Goldkuhl et. al. (1997) vittnar om att det mellan dessa 
två metodiker finns starka kopplingar och underbygger även tesen som jag har att de två 
subpraktíkerna inbland sker överlappande. 
 
Ledningsmetodik. Ledningsmetodik används i denna avhandling som en samlingsterm för de medel 
som bibringar stöd och struktur ledningen av verksamheten. Ledningsmetodik omfattar kunskap, 
normer och regler (Goldkuhl & Röstlinger 1998) och är sammankopplad med andra medel såsom 
instrument av olika slag och övriga artefakter (Melin 2002). Dessa medel som används och/eller 
produceras under ledningsarbetet för att koordinera verksamheten. Utövandet av ledningsmetodiken 
ger upphov till det Melin (2002) kategoriserar som koordinationslogik; dvs. den uppfattning som styr 
på vilket sätt ledning bedrivs i verksamhet. 
 
                                                 
58 Forskning har visat att det är värdefullt att i verksamheten konfigurera den metodik som skall användas så att den 
motsvarar de krav som finns i systemutvecklingsuppdraget (Karlsson et. al. 2001; Karlsson 2002). 
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Enligt min mening sker ledningsarbete genom ett växelspel mellan framåtriktade och 
efterkontrollerande  koordinationshandlingar (Melin 2002). Efterkontrollerande koordination behövs 
för att man skall kunna följa upp och kontrollera verksamhetens utövande (Sjöstrand 1987). 
Framåtriktade handlingar syftar till att för att underbygga av verksamheten skall bedrivas enligt den 
tänkta intentionen (Melin 2002). Jag delar jag upp denna koordinationstyp i två kategorier varav en av 
dem benämner jag förutsättningsskapande koordination. Förutsättningsskapande koordinations-
handlingar kan konkretiseras i termer av normskapande, instrumentskapande och uppdragsgivande 
handlingar riktade mot produktionspraktiken. Utövandet av ledningsarbete kan då t.ex. innebära att 
lämpliga samarbetsformer för produktionspraktiken utformas eller att projektet detaljorganiseras och 
interna produktuppdrag utformas och riktas mot olika aktörer.  
 
Förutom denna typ kan koordinationshandlingarna även omfatta det jag benämner som som direkt 
påverkande koordinationshandlingar (intervention) vilka medför att produktionsarbetet direkt 
manövreras mot de mål som som verksamheten utgår från. Dessa direkt pårverkande handlingar 
inbegriper ett aktivt hanterande av problemsituationer som uppstått i arbetet. Ledningsarbete kan 
härigenom karaktäriseras som dels förutsättningsskapande; dels direkt påverkande, samt 
efterkontrollerande (jmfr. Duncan 1996; Kerzner 2001). Enligt Duncan (1996) styrprocessen i ett 
projekt delas in i fem typer vilka han benämner initiering, design, genomförande, 
kontroll/uppföljning och avslutning (se figur 3.10). I min tolkning av denna modell så sker 
förutsättningsskapande och direkt påverkande koordinationshandlingar i faserna planering och 
genomförande. Uppföljande koordinationshandlingar däremot sker i faserna genomförande och 
kontroll/uppföljning. Koordinationsarbetet stöds enligt mitt synsätt av någon form av 
lednings(koordinations)metodik och genomförs genom någon form av koordinationsmedel. 
Systemutvecklingen utförs enligt denna logik i genomförandefasen och stöds av 
systemutvecklingsmetodik och genomförs av olika ”systemutvecklingsmedel”. I avsnitt 3.8 för jag med 
utgångspunkt i detta avsnitt en utförligare diskussion rörande koordination, -handlingar, -medel och 
–metodik. 
 

Uppföljande

Påverkande

Initiering

Genomförande

Design

Avslutning

Kontroll

Förutsättnings-
skapande

Lednings(koordinations)metodik
Systemutvecklings-

metodik

 
Figur 3.10: Möjliga styrprocesser vid utövandet av organiserad verksamhet (efter Duncan 1996). 
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3.5.5 Att avsluta systemutvecklingsverksamheten  
 
När systemutvecklingsprodukten färdigställts enligt intentionerna i systemutvecklingsuppdraget 
övergår arbetet i en tredje fas. Under denna fas avslutas systemutvecklingsverksamheten och parterna 
avrundar samarbetet genom att försäkra sig om att de förväntningar som överenskommelsen 
uttryckte är uppfyllda (jmfr avsnitt 3.4). Förväntningarna från kundens sida skall ha uppfyllts genom 
arbetet och förändringar där det IT-baserade informationssystemet har central roll skall vara 
implementerade i kundens verksamhet. Under denna sista fas slutförs interaktionen mellan kunden 
och systemutvecklingsorganisationen. Detta innebär att båda parter uttrycker olika grader av 
tillfredsställelse (Lind 2001; Goldkuhl 1998c). Utvärderingen sker på basis av den överenskommelse 
som uppdraget handlade om (Lind 2001). Eventuellt missnöje från någondera sida måste enligt denna 
teoribildning hanteras.  
 
3.5.6 Uppsumering av avsnittet om systemutvecklingsverksamhet 
 
Jag har i detta avsnitt övergripande beskrivit avhandlingens syn på begreppet systemutveckling. Detta 
begrepp har jag primärt behandlat utifrån den praktikteoretiska ram för organiserad verksamhet som 
jag presenterade i avsnitt 3.4. Motivet till denna övergripande begreppspositionering rörande 
systemutveckling är att den skapar grund för att förstå den verksamhet som är objektet för den 
förbättringsverksamhet som denna avhandling behandlar. Projektorganiserad förbättringsverksamhet 
har enligt mitt synsätt ingen existensberättigande om den inte är sammanlänkad med den 
systemutvecklingspraktik som skall förbättras. Jag anser därför att en teori rörande förbättringsarbete 
förutsätter ett explicitgjort perspektiv på den verksamhet som skall förbättras.  
 
3.6 Förbättring av systemutvecklingsverksamhet 
 
Introduktion. I detta avsnitt kommer jag diskutera förbättringsverksamhet. Inledningsvis diskuterar 
jag problem i relation till systemutvecklingsarbete. Därefter analyserar jag begreppen förändring och 
förbättring. Jag analyserar även några koncept för integrerat respektive separerat förbättringsarbete. 
Avsnittet avslutas med en jämförelse av dessa koncept samt av att jag tolkar projektorganiserad 
förbättringsarbete som praktik utifrån en praktikteoretisk ram.  
 
3.6.1 Problem vid systemutvecklingsarbete 
 
Lyytinens studie. Som jag berörde i kapitel 1 är det inte ovanligt att systemutvecklingsarbete präglas 
av olika problem. Lyytinen (1987) beskriver ett antal av problemställningar med koppling till 
systemutvecklingsarbete. Han organiserar problemen i två klasser 1) problem som har att göra med 
”utvecklingsprocessen”; 2) problem som har göra med ”användandet” av informationssystemen. 
Utmärkande problem vid systemutvecklingsarbetet menar Lyytinen (ibid.) är att målen med 
utvecklingsarbetet ibland är för tvetydiga, begränsade och motstridiga. Andra problem är kopplade till 
fel val av teknologi i projektet eller att ekonomi är dålig i projektet. Han menar särskilt att en 
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teknikfokusering kan skapa restriktioner vad gäller välgrundade val i systemutvecklingsarbetet och att 
dålig ekonomi i systemutvecklingsprojekten är en konsekvens av dåliga kalkyler vilket kan innebära 
hämmande konsekvenser på systemutvecklingsarbetet. Ytterligare problem som han anger är 
kopplade till systemutvecklarnas synsätt på arbetsprocess och på organisation samt deras självbild. 
Underliggande problem rörande arbetsprocessen har enligt Lyytinen bland annat att göra med att 
olika faser blir för dominanta under systemutvecklingsarbetet, t.ex. att man lägger för stor kraft på 
analysering vilket kan hämma realiseringsfasen eller att man lägger obetydlig kraft på att analysera 
och systematisera; dvs går in i realiseringsfasen med ett dåligt underlag. Andra underliggande 
problem kan vara att kommunikationen mellan aktörerna i utvecklingsteamet är dålig samt att det 
finns brister i kvalitetssäkringsarbetet under utvecklingsproduktionen.  
 
Lyytinens (ibid.) studie är gjord i slutet 1980-talet men problemen tenderar fortfarande vara relevanta 
och aktuella (se t.ex. The Standish Group 1994; Glass 2003). En tes till varför så är fallet kan vara att 
systemutveckling är en process som är socialt konstruerad av och bedrivs genom människors 
samverkan. Flera av problemen kan kopplas till de handlingar som människor inom ramen för det 
specifika systemutvecklingsarbetet gör. Dessa problem kan inte byggas eller planeras bort då mänsklig 
medverkan och samverkan i systemutvecklingsprojekt är ett axiom. Istället måste den här typen av 
problem enligt min mening återkommande uppmärksammas och på olika sätt inför, under och efter 
systemutvecklingsarbetet hanteras. I kapitel 1 beskrev jag förbättringsarbete som integrerad 
respektive separerad praktik. I nästföljande avsnitt kommer jag att beskriva några koncept för 
förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang utifrån dessa perspektiv. Detta är olika koncept 
för hur man kan på organiserat sätt kan utforma förutsättningar för att hantera de problem som kan 
drabba systemutvecklingsarbetet. Jag inleder emellertid med att diskutera begreppet förändring. 
 
3.6.2 Förändring och förbättring i systemutvecklingssammanhang 
 
Förändring. Enligt Ford & Ford (1994) så står förändring för en företeelse som är kopplad till tid. 
Förändring utgör då det som sker när något omvandlas till någonting annat. Detta ”någonting annat” 
är enligt dessa författare resultatet av förändringshandlingar (ibid.). Enligt Kautz & Kahn (1978) så är 
två av de primära måltavlorna för förändring i organisationer 1) hur arbetet fördelas mellan olika 
aktörer 2) den infrastruktur och de förutsättningar som möjliggör verksamheten.  
 
Weick & Quinn (1999) argumenterar för att förändringshandlingar i organisationen antingen 
episodiskt eller kontinuerligt i organisationen. Det som karaktäriserar episodisk förändring är att 
denna typ av förändring ofta är intentionell (planerad), icke kontinuerlig och icke frekvent (ibid.). 
Mellan perioder av stabilitet så sker förändringar som medvetna händelseförlopp. Förändringarna är 
konsekvenser av olika typer av förändringar inom och utanför organisationen (ibid.). Den 
kontinuerliga förändringen karaktäriseras av att vara ett ändlöst mönster av modifieringar i de 
arbetsprocesser som utgör den organiserade verksamheten (ibid.). Förändringen drivs av behov som 
uppstår i den dagliga verksamheten och utgör därmed responser på olika saker som 
organisationsmedlemmarna är med om i sitt verksamhetsutövande.  Cummings & Worley (2001) och 
Paton & McCalemen (2002) kopplar samman förändring med begreppet planerad 
organisationsutveckling som medvetet sker i organisationen antingen i episoder eller som 
kontinuerlig förändring av de handlingsmönster som verksamheten utgör (jmfr. Weick & Quinn 
1999).  
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Goldkuhl (2003) argumenterar för att handlingsutövande per se är förändring. Emellertid så menar 
han att alla handlingar i verksamheten inte är förändringshandlingar. Vissa typer av handlingar 
benämns enligt honom förändringshandlingar. Dessa metahandlingar syftar till att förändra den 
normala verksamheten (Seigerroth 2003) och de kan kontrasteras mot de handlingar utgör normala 
verksamhetshandlingar; dvs. handlingar som syftar till att realisera de externa produktuppdrag (t.ex. 
systemutvecklingsuppdrag) som styr den normala verksamheten. Goldkuhl (2003) benämner 
episodisk förändring som projektbaserad förändring och delar in denna förändringsfrom i två under 
klasser: partiell förbättring och radikal förnyelse. Han knyter således projektorganiserad förändring 
till mer omfattande förändringsverksamhet som har större organisatoriska effekter. Kopplat till 
kontinuerlig förändring knyter den typ av förändring som inte bedrivs genom en separerad 
förändringsorganisation (projekt). Även här delar han in förändring i två typer: löpande justeringar 
och stadigvarande förfining av de normala verksamhetshandlingarna. Uppdelningen i typer och 
underklasser innebär att en förändringstypologi därmed är skapad. Bridge (2002) knyter till 
förändring begreppet ”transition/överföring”. Han menar att transition/överföring är den lärprocess 
som organisationen går igenom när den skall acceptera den nya situation som förändringen har 
medfört. Detta vill jag hävda säger något viktigt om förändring; dvs. att förändring ofta inträffar på 
flera olika nivåer: dels förändringar i den materiella världen, dels i den inter- och intrasubjektiva 
världen som organisationens medlemmar lever i. 
 
Senge et. al. (1999) framhäver i ljuset av detta betydelsen av att förändra den materiella världen när 
organisationer skall förändras, men framhäver än mer att det är det mänskliga handlandet som är 
primär måltavla för förändringen. Han knyter här samman förändring med lärande och argumenterar 
för att ett lärande bör underbyggas när organisationer förändras; t.ex. genom att resultatet av 
förändringen genom pilotprojekt sprids i organisationen. Patching (1999) beskriver här sin syn på 
förändringsledning som ett designarbete som i hög grad innebär utformning förutsättningar för 
lärande.  
 
I denna avhandling sätter jag i förgrunden projektorganiserat episodiskt förändringsarbete där 
spridning, överföring och lärande är viktiga komponenter i förändringsarbetet. Grund för det 
bakomliggande perspektiv på förändring som jag anlägger finner vi emellertid i sociologen och 
organisationspsykologen Kurt Lewin som under 50-talet utformade en modell för att beskriva 
temporärt förändringsutövande (Lewin 1958). Hatch (1997) beskriver Lewins modell enligt följande: 
”In the 1950s, social psychologist Kurt Lewin developed a theory of social change that defined social intuitions as 
balance of forces, some driving and the others restraining change. In Lewin’s model, stability was not defined 
merely by the opposing change; it was a stalemate between forces for and against it. Lewin’s model was more a 
theory of stability than of change, however, because he defined change as transient instability interrupting an 
otherwise stabile equilibrium. Lewin, who once said ”there if noting so practical as a good theory” described the 
implications of his theory in terms of normative advices about how to bring about change in organisations. 
According to his model, change involves three separate activities: unfreezing, change or movement, and 
refreezing.” (Hatch ibid.:353).  
 
Jag anser att Lewin’s modell är en för mitt syfte god utgångspunkt att anlägga för att förstå förändring. 
I synnerhet tycker jag idén att pendla mellan stabilitet och instabilitet i en organisation är nyanserad 
och bra vid större förbättringsansträngningar. Det finns emellertid aspekter i denna modell att 
vidareutveckla och precisera. Modellen beskriver bland annat inte att det finns olika typer av 



 70

förändringar (jmfr. Weick & Quinn 1999; Golkuhl 2003). Dessutom argumenterar Armenankis et. al. 
(2001) för att Lewins modell enbart beskriver själva förändringsförloppet och ger inte något större 
stöd i hur förändringsarbetet i praktiken skall initieras, genomföras och avslutas. Detta håller jag med 
om då Lewin’s diskussion är tämligen övergripande och inte särskilt är handfast. 
 
Goldkuhl’s förändringstypologi kopplat till förbättringsverksamhet. I Goldkuhl (2003) behandlas 
som ovan beskrivits förändring utifrån ett handlingsperspektiv. Utgångspunkten för den typologi som 
Goldkuhl (ibid.) skapat är att organiserad verksamhet omfattar olika slag av utövande. Verksamheten 
omfattar dels normal verksamhet (NV); dels förbättringsverksamhet (FV). I denna avhandling 
betraktas t.ex. systemutveckling som exempel på normal verksamhet. Det organiserade utövande av 
förbättrings-/metahandlingar som syftar till att generera åtgärder som kan hantera de problem som 
präglar systemutvecklingsarbetet utgör exempel på förbättringsverksamhet.  
 

Förbättringsverksamhet
(separerad, temporär/

återkommande)

Systemutvecklingsverksamhet Objektarena

Metaarena

Förbättringsverksamhet
(integrerad, kontinuerlig)

Normal Verksamhet (NV / kärn)

Två typer av 
FörändringsVerksamhet (FV)

 
 

Figur 3.11: Två typer av förbättringsverksamhet. 

Goldkuhl (ibid.) argumenterar för att förbättringsverksamhet omfattar olika handlingar vilka 
tillsammans syftar till att komponera handlingarna i den normala verksamheten. Detta innebär att 
Goldkuhl menar att förbättringshandlingar är av sekundär karaktär utifrån ett prioriteringsperspektiv. 
Verksamhetsprocesserna i den normala verksamheten har alltid företräde. Jag väljer att döpa om det 
Goldkuhl beskriver som projektorganiserad förändring respektive förändring utan separerad 
projektorganisation till 1) separerad (projektorganiserad) förbättringsverksamhet [SFV]; 2) integrerad 
förbättringsverksamhet [IFV], se figur 3.11. I figuren kan man även utläsa begreppen meta- och 
objektarena. Den integrerade förbättringsverksamheten sker integrerat med systemutvecklings-
verksamheten på objektarenan medan den separerade förbättringsverksamheten utförs på en 
avgränsad meta arena59.  
 
Separerad förbättringsverksamhet. Vid separerad förbättringsverksamhet frånskiljs således arbetet 
från den normala verksamheten. Det är inte ovanligt att förbättringsverksamheten då bedrivs i ett 
projekt eller ett program (Cassidy & Guggenberger 2000; Curtis & Paulk 1993). Förbättrings-
verksamheten syftar till att generera förbättringar (förbättringsåtgärder), vilka har målsättningen att 

                                                 
59 Denna ”arena” utgör ett samspel där företrädare för verksamheten i interaktion med andra sk. katalysatorer, forskare 
och konsulter, kan reflektera över verksamehten och genom dialog omforma sin verksamhet (jmfr. Schön 1987). 
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utgöra nya incitament för att den normala verksamheten (t.ex. systemutvecklings-verksamheten) kan 
bedrivas på sådant sätt att problemen i verksamheten kan hanteras. När förutsättningar för att 
hantera problemen är producerade så avslutas förbättringsarbetet och förbättringsverksamheten 
avvecklas. När nya problem uppkommer så initieras verksamheten igen genom att ett nytt projekt 
startas upp och arbetet genomförs åter för att producera nya resultat med vars hjälp de nya problemen 
kan hanteras. Separerad förbättringsverksamhet beskrivs mer i avsnitt 3.6.2.2. 
 
Integrerad förbättringsverksamhet. Integrerad förbättringsverksamhet är en annan variant av 
förbättringsverksamhet vilken också den syftar till att generera förbättringsåtgärder. Med andra ord 
nya förutsättningar som medför att systemutvecklingsverksamheten kan hantera de problem hämmar 
arbetet och bli mer framgångsrik/generativ än tidigare. Dock drivs detta angreppssätt utifrån filosofin 
att förändringar bör ske integrerat med systemutvecklingsarbetet. Förbättringseffekterna kan enligt 
denna modell nås effektivare och med högre kvalitet om förbättringsarbetet sker som kontinuerlig och 
samexisterande del (Goldkuhl 2003) i systemutvecklingsarbetet. Integrerad förbättringsverksamhet 
beskrivs mer i avsnitt 3.6.2.1. 
 
3.6.2.1 Exempel och koncept för integrerad förbättringsverksamhet 
 
Ett exempel på integrerad förbättringsverksamhet. Den bakomvarande idén med integrerat 
förbättringsarbete är att systemutvecklingsarbetet gradvis skall förändras evolutionärt över tiden 
(Goldkuhl 2003). När förbättringsarbetet sker integrerat genomförs ansträngningar löpande och 
parallellt med systemutvecklingsarbetet.  
 
Denna modell bygger därmed på att förändringar vinns reaktivt och inkorporeras i aktörernas 
handlande. Problematiska situationer identifieras under utövandet av systemutvecklings-
handlingarna. Detta initierar framtagandet av nya alternativa handlingar som inte ingår i den 
”normala” repertoar av systemutvecklingshandlingar som aktören brukar utföra. Om de nya 
handlingarna efter genomförandet visar sig bara vara en lösning på en extraordinär situation eller om 
de inte fungerar tillfredsställande så kommer den inte att inordnas i denna repertoar (Goldkuhl 2003). 
Om handlingen emellertid visar sig vara framgångsrik för att hantera problem som är återkommande 
är det troligt att den inordnas i det mönster av möjliga systemutvecklingshandlingar som aktörerna 
kan utföra för att hantera liknande situationer (Goldkuhl 2003). Handlingen har då habitualiserats 
genom evolutionär och återkommande utövande (jmfr Berger & Luckmann 1967). 
 
Proaktiv integrerad förbättringsverksamhet. Integrerad förbättringsverksamhet behöver inte vara 
reaktiv, en respons på en uppkommen oplanerad situation, utan kan vara ett medvetet angreppssätt 
som även genomförs proaktivt (Goldkuhl 2003). I så fall formuleras en ”hypotes” till nytt 
handlingssätt som om det visar sig vara framgångsrikt inordnas i det institutionaliserade mönster av 
återkommande handlingsmöjligheter som den normala repertoaren av systemutvecklingshandlingar 
utgör. För att den nya handlingen skall bli en del av detta mönster så måste den således visa sig vara 
applicerbar och värdeskapande i den tänkta situationen.  
 
Det institutionaliserade mönstret som finns i verksamheten har därmed kraft av att vara både 
befrämjande och hindrande för potentiella handlingar (ibid.). Gamla beprövade handlingar ”skyddas” 
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av institutionen och nya handlingar måste ta sig igenom det hinder som praxisen utgör för att kunna 
adopteras in i systemutvecklingsaktörernas utövande.  
 
Koncept för integrerad förbättringsverksamhet. Under senare delen av 1990-talet har koncept för 
integrerad förändring i systemutvecklingssammanhang utvecklats på bred front; t.ex. koncept som 
Personal Software Process (PSP) (Humphrey 1997) och Team Software Process (Humphrey 2000). 
Dessa koncept syftar till att underbygga motiverat, effektivt och kvalitetspräglat 
systemutvecklingsarbete på individuell respektive teambaserad nivå (Humphrey 2002).  
 
Förbättringsverksamheten sker genom dessa koncept som en del av det dagliga 
systemutvecklingsarbetet. PSP är designad för att hjälpa systemutvecklaren att göra ett bra 
individuellt arbete (Humphrey 1997). PSP-konceptet möjliggör genom olika verktyg att aktören kan 
estimera och planera sitt individuella arbete i systemutvecklingsprojektet. Konceptet omfattar även 
riktlinjer för hur han eller hon följer upp sitt individuella åtagande mot projektets planer samt ger råd 
för hur problem kan överkommas under systemutvecklingsarbetets gång. TSP-konceptet lyfter in 
dessa individuella riktlinjer i teamperspektivet och omfattar riktlinjer för hur man i projektet syr 
samman olika individuella åtaganden, lösningar och förändringar till en helhet (Humphrey 2000). 
 
Styrkor och svagheter med integrerad förbättringsverksamhet. En fördel med en integrerad ansats 
på förbättringsarbete är att den blir en del i den stadigvarande kärnverksamheten. Initiativ föds ofta 
på individuell nivå, problem identifieras först på samma nivå och att där och då ha redskap för att 
hantera problem som uppstår är betydelsefullt för genomförandet av det specifika systemutvecklings-
uppdraget. Detta säger emellertid något om den typ av förändring som stimuleras av integrerad 
förändringsverksamhet, dvs. reaktiv adaption och återkommande proaktiv förfining av arbetssätt på 
individ- och teamnivå.  
 
Detta innebär således inte bara fördelar och styrkor utan även risker och problem enligt min mening: 
1) förändringar baserad på reaktiv adaption är endast efterhantering av problem som uppstår under 
systemutvecklingsarbetet  2) de förändringar som sker inom ramen för förbättringsarbetet på individ 
och teamnivå riskerar att inte bli organisationsövergripande utan endast förankrade hos de aktörer 
som varit inblandade i denna avgränsade förbättringshandling. Med andra ord finns risken i denna 
strategi av att resultaten endast blir lokala inte vidareförs och sprids. Detta kan innebära att hjulet 
uppfinns flera gånger om i organisationen och att framförallt samstämmigheten i systemutvecklings-
verksamhetens handlingsförmåga hämmas. 
 
3.6.2.2 Exempel och koncept för separerad förbättringsverksamhet 
 
Ett exempel på separerad förbättringsverksamhet. Förändringsverksamhet kan även ske genom att 
förbättringsarbetet separeras från den normala verksamheten (Goldkuhl 2003). Då skapas en speciell 
metaarena där att alternativa sätt på vilka systemutvecklingshandlingarna skall bedrivas diskuteras 
och designas. Medvetet distanserar man sig från den normala verksamheten för att man skall kunna 
reflektera över olika alternativa sätt på vilket verksamheten kan bedrivas (Schön 1987). Att bedriva 
arbetet på denna metaarena innebär en möjlighet att de medverkande aktörerna mer medvetet och 
fritt från bias kan bedriva förbättringsarbete. Förbättringsverksamheten kan för att denna avskiljdhet 
skall uppnås organiseras genom projektformen (Cassidy & Guggenberger 2001; Curtis & Paulk 1993). 
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Goldkuhl (2003) beskriver denna form av förbättringsarbete som en omdefinition av den repertoar av 
systemutvecklingshandlingar som utgör systemutvecklingsverksamheten. Som framgår av avsnitt 
3.5.2 så utgörs systemutvecklingsförmågan både av implicit och explicit organisatorisk 
handlingsförmåga. För att lyckas fånga upp problemet och behovet av förändring samt identifiera 
lämpliga lösningar finns det därmed ett behov av att artikulera och rekonstruera på vilket sätt 
systemutvecklingsarbetet för närvarande bedrivs. Detta utredningsarbete behövs för att man 
härigenom skall få en konkret och gemensamgjord bild över systemutvecklingsverksamheten och dess 
situation. Detta arbete skapar möjlighet att diagnostisera verksamheten och förutsättningar för 
verksamhetsutövandet; t.ex. beträffande problem, styrkor, mål etc samt dra upp riktlinjerna för 
förbättringsarbetet (Seigerroth 2003). Det nya arbetssättet utformas efter diagnosen genom 
designinriktade handlingar (Goldkuhl 2003). Dessa designinriktade handlingar sker i samverkan 
mellan systemutvecklingsverksamheten och förbättringsverksamheten); t.ex. genom att 
systemutvecklare medverkar i förbättringsprojektet och/eller användandet av referensobjekt 
(pilotprojekt och/eller referensgrupper) för att stämma av och pröva förbättringsåtgärderna 
(Mathiassen et. al. 2002; Curtis & Paulk 1993; Cassidy & Guggenberger 2001).  
 
Efter design och valideringen och redesign av resultatet skall förbättringsprodukterna implementeras i 
systemutvecklingsverksamheten genom transformation (Goldkuhl 2003). Detta innebär överföring av  
av resultatet från producenten till mottagare och brukare i systemutvecklingsverksamheten. I 
anlsutning till detta intensifieras reinstitutionaliseringen60 (se t.ex. Tolbert & Zucker 1996) av 
resultatet i den organisation som bedriver systemutvecklingsarbetet genom t.ex. spridning/diffusion 
och lärande (Senge et. al. 1999; Patching 1999). Det är re-institutionaliseringen som utgör slutet på 
den omdefinition av repertoaren av systemutvecklingshandlingar som förbättringsarbetet syftar till.  
 
Detta implementationsarbete kan vara särskilt problematiskt genom den medvetna distansering som 
konceptet innebär mellan den normala verksamheten och förbättringsverksamheten. Goldkuhl (ibid.) 
argumenterar bland annat för behovet av en organisatorisk auktoritet som legitimerar värdet i 
förbättringarna samt behovet av att aktörerna i den mottagande organisationen anammar 
förbättringarna. Detta är två incitament för att projektbaserad förbättringsverksamhet skall bli 
framgångsrik. Figur 3.12 beskriver grundprinciperna mappade till den uppdragslogik som beskrevs i 
samband med den praktikteoretiska tolkningen av organiserad verksamhet i avsnitt 3.4. 
 

                                                 
60 Arbetet med att implementera förbättringarna innebär sålunda transformation av t.ex. explicita riktlinjer och metodstöd 
från förbättringsverksamheten till systemutvecklingsverksamheten samt reinstitutionalisering av organisationen som utför 
systemutvecklingsarbetet  för att säkerställa att resultatet från den SFVen används och att därmed de aktuella problemen i 
den NVen hanteras. Målet med reinstitutionaliseringen efter förändringen är att denna process skall stadigvarandegöra 
den utvecklade kunskapen. Härmed är målsättningen att förutsättningar skapas för att de de problem som präglar den 
nuvarande systemutvecklingsverksamheten kan hanteras. Processen att reinstitutionalisera organisationen kan betraktas 
som komplex då förutsättningar för verksamhetsutövandet (såsom kunskap) finns sprid över hela den sociala struktur 
som en organisation utgör (Scott 2001). Enligt Tolbert & Zucker (1996) omfattar reinstitutionaliseringsprocessen fyra 
delprocesser: 1) innovation: själva framtagningen av idéerna till förändring; 2) habitualisering: materialiserandet av 
idéerna till arbetssätt, procedurer och riktlinjer etc.; 3) objektifiering: spridning och förankring av det nya arbetssättet i 
organisationen; 4) sedimentering: spridningen av idéerna över hela organisationen, på djupet samt över tiden. I arbetet 
med att institutionalisera en organisation kan det vara fördelaktigt att använda artefakter för att stimulera förändringar i 
den sociala strukturen (Latour 1992).  
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Figur 3.12: En schematisk bild över separerad förbättringsverksamhet.  

Styrkor och svagheter med separerat förbättringsarbete. Detta koncept stimulerar till att på 
organisatorisk nivå skapa en förbättrad eller t.o.m. förnyad systemutvecklingsverksamhet. 
Ambitionen är inte att stödja den enskilda individen eller det enskilda teamet enbart utan snarare 
skapa förutsättningar för att varje individ och varje team inom ramen för 
systemutvecklingsorganisationen kan på ett bättre sätt än tidigare hantera de problem som 
karaktäriserar det specifika systemutvecklingsuppdraget. Risken som föreligger med det separerade 
förbättringsprojektet är att separationen blir total: dvs. 1) att framtagandet av förändringsåtgärderna 
sker utan förankring i systemutvecklingsverksamheten 2) att implementeringen av åtgärderna görs 
huvudlöst och inte i ömsesidig samverkan med den berörda organisationen. Som berördes i kapitel 1 
avsnitt 1.2 finns det flera exempel på förbättringsprojekt som hamnat i ”vakuum” och ej fått utväxling 
i systemutvecklingsverksamheten pga. av att projektet ej har haft förmågan att säkerställa god 
interaktion mellan de olika arenorna (jmfr Mathiassen et. al. 2002) 
  
Ett sätt att se på relationen mellan IFV och SFV med hjälp av koncepten PSP och TSP är att se det 
separerade förbättringsprojektet som medel för att PSP och TSP skall kunna implementeras i en 
systemutvecklingsorganisation. Användandet av PSP och TSP som medel i förbättringsansträngningar 
blir därefter ett uttryck på hur integrerad förbättringsverksamhet kan stimulera till kontinuerliga 
integrerade förbättringar av systemutvecklingsarbetet. Detta lyfter fram en central slutsats som 
Goldkuhl (2003) drar i sin diskussion om typer av organisatorisk förändring: IFV och SFV bör inte 
betraktas som disparata koncept att använda för att förbättra systemutvecklingsverksamheten. Dessa 
alternativ och deras underklasser (IFV reaktiv adaption samt återkommande förefinning respektive 
SFV partial förbättring och radikal förnyelse) bör ses som alternativ på ett kontinuum som utöver 
dessa konfigurationer bör omfattas av fler möjliga varianter. Ett mellanting mellan SFV och IFV 
menar Goldkuhl (ibid.) utgörs av sk. ”continunuously improvement”, dvs. ständig förbättring (Hart 
et. al. 1996; Johansson 1999) t.ex. Kaizen, Total Quality Management (Bergman & Klefsjö 2001).  
 
Arbetet sker då inte i projekt men omfattar ofta en separat arena där efter varje genomförande av den 
normala verksamheten förändringar, förbättringar och idéer fångas upp och diskuteras. Om den 
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identifierade idén är framgångsrik utgör dessa reflektionsarenor förutsättningar för att omvandla idén 
till en bestående förändring i arbetssättet. Kontinuerlig förbättring sker således inte direkt i den 
normala verksamheten. Aktörerna tar ett ”litet steg” bort från den normala verksamheten (Goldkuhl 
2003). De utvärderar vad som har genomförts och försöker förbättra tillvägagångssättet. 
Angreppssättet liknar det projektbaserade förbättringsarbetet då det omfattar reflektion, medveten 
design och implementering av nya arbetssätt. Dessa nya arbetssätt måste institutionaliseras för att bli 
permanenta. Emellertid skiljer sig det från det projektbaserade arbetssättet då det inte utförs genom 
en separat förändringsorganisation, ett projekt. 
 
Förbättringsarbetet skall bedrivas i stark samverkan med den normala verksamheten (ibid.). I 
systemutvecklingssammanhang finns denna ansats, med en stark dragning åt det projektbaserade 
arbetssättet och förbättringsarbete, beskrivet i Zahran (1998) och i Mathiassen et. al. (2002). Denna 
variant av förbättringsarbete beskriver Nilsson (2003) som en mix av programorganiserade 
förbättringsprogram och kontinuerliga förbättringsansträngningar. Han benämner denna typ som 
”business process evolution”, vilken har som målsättning att generera verksamhetslyft. Jag benämner 
denna tredje variant av förbättringsverksamhet som semiintegrerad förbättringsverksamhet (SIFV) 
med starka kopplingar till framförallt min syn på SFV. I figur 3.13 sammanfattar jag de tre varianterna 
på förbättringsarbete och gör därefter en positionering i förhållande till denna avhandlings inriktning. 
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Figur 3.13: Tre typer av förbättringsverksamhet.  

Berling et. al. (1999) argumenterar för att integrerade ansträngningar (IFV och SIFV) för att hantera 
problem i verksamheten behöver varvas med angrepssätt (SFV) som är mer frigjorda från den 
normala verksamheten. Detta för att dessa meta arenor innebär att man får ”större utrymme och dialog 
mellan olika perspektiv [vilket medför att man] utvecklar förmågan till reflektion och därigenom 
möjligheten att förbättra förbättringsarbetet i den egna verksamheten (ibid.: 223). I denna avhandling 
studerar jag denna separerade form av förbättringsverksamhet. I nästa avsnitt kommer jag med 
utgångspunkt i en kritisk analys av befintliga teorier om hur denna form av verksamhet skall 
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organiseras skapa förutsättningar för att presentera ett praktikteoretiskt perspektiv på på 
projektorgansierat förbättringsarbete. 
 
3.6.2.3 Att etablera och vidmakthålla ett projektorganiserat förbättringsarbete  
 
En rationell teori på hur man i systemutvecklingssammanhang etablerar och vidmakthåller ett 
projektorganiserat förbättringsarbete företräds av t.ex. Sanders & Curran (1994) Cassidy & 
Guggenberger (2001) och Potter & Sakry (2002). Grunden för dessa författares synsätt på 
förbättringsarbete kan spåras till Curtis & Paulk (1993) vilka argumenterar för att implementationen 
av ett förbättringsprojekt genomgår en cykel av fem övergripande faser: 1) förankra idén om 
förbättringsarbetet hos organisationens ledning; 2) designa ett förbättringsprojekt; 3) utvärdera 
befintliga systemutvecklingsprocesser; 4) utveckla en förbättringsplan; 5) implementera 
förbättringsplanen. Processen att etablera och vidmakthålla ett förbättringsprojekt enligt detta synsätt 
beskrivs illustrativt genom figur 3.15. 
 
Författarna argumenterar för att inget omfattande förbättringsarbete bör utföras innan 
förbättringsprojektet förankrats hos organisationens ledning (ibid.). Organisationsledningen bör i 
detta förankringsarbete få förståelse för behovet av förbättringsprojektet. De bör också förstå 
innebörden av vad framgångsrik systemutvecklingsverksamhet är för att därigenom kunna skapa 
realistiska förväntningar på förbättringsprojektet (Casidy & Guggenberger 2001). När organisationens 
ledning har accepterat behovet av förbättringsarbete så kan ett projekt designas (Curtis & Paulk 1993). 
 
Designen av projektet inleds med att arbetet planeras väl (Potter & Sakry 2002) (1) en styrgrupp 
”Management Steering Comittee” etableras (Curtis & Paulk 1993), se figur 3.14. När denna styrgrupp 
är organiserad skall den utforma och fastställa de verksamhetsmål som förbättringsprojektet skall 
uppnå. Denna grupp upprättar därefter (2) en sk. Software Process Improvement Group, en ”SPIG”, 
som består av ett antal seniora systemutvecklare och projektledare. Kravet på dessa är att de skall vara 
dedikerade att driva förbättringsarbetet. Denna grupp skall i första hand genomföra utvärderingen av 
de befintliga systemutvecklingsprocesserna, utforma förbättringsplanen samt styra det därpå följande 
förbättringsarbetet (ibid.). Enligt Curtis & Paulk (ibid.) utför aktörerna i SPIGen inte förbättrings-
arbetet utan har för denna verksamhet knutet till sig ett antal (3) Techncal Working Groups (TWGs) 
som arbetar med specifika förbättrings-uppgifter. Dessa arbetsgrupper utformas med utgångspunkt i 
innehållet i förbättringsplanen och består av personal hämtade från systemutvecklingsorganisationen. 
Dessa TWGs skall ha lämpliga resurser för att bedriva förbättringsarbetet (ibid.). Idén som Curtis & 
Paulk (ibid) argumenterar för är att om deltagarna i TWGen utgörs av personal från den operativa 
systemutvecklingsorganisationen så kan resultatet av förbättringsaktiviteterna enkelt och effektivt 
inordnas i det organisatoriska verksamhetsmönstret genom att några av mottagarna är delaktiga i 
förbättringsprocessen. 
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Figur 3.14: Relationen mellan systemutvecklings- och förbättringsorganisationen (Curtis & Paulk 1993) 

När den projektorganiserade förbättringsverksamheten är upprättad initierar SPIGen utvärderingen 
av systemutvecklingsprocesserna, se figur 3.15, punkt 3 (’assessment’ Potter & Sakry 2002; Caisdy & 
Guggenberger 2002). Utvärderingen av den nuvarande systemut-vecklingsverksamheten har enligt 
Curtis & Paulk (ibid.) tre syften: 1) rådande processituation skall förstås; 2) konsensus i 
organisationen om den nuvarande processituationen skall etableras; 3) den skall motivera 
förbättringsorganisationen att genomföra förbättringsverksamheten.  
 
Resultatet av utvärderingen utgör input för planeringen av det fortsatta förbättringsarbetet (ibid.). 
Denna planering skall ske med ett systematiskt arbetssätt och börja från verksamhetsledningen och 
därefter sprida sig nedåt i organisationen allt. Avsikten med planeringsarbetet är att förbereda ett 
antal TGWs, vilka genom projektarbetsformen skall genomföra och implementera förbättrings-
planerna. Dessa planer skall matcha de övergripande förbättringsmål som SPIG satt upp.  
 
Arbetet kan TGWen utföra på olika sätt genom; t.ex. genom ett pilotförfarande som innebär att 
förbättringarna prövas mot ett pilotprojekt innan de implementeras i den operativa verksamheten 
(Cassidy & Guggenberger 2001). Curtis & Paulk (1993) argumenterar för att genomförandet av 
förbättringsarbetet i grunden emellertid bygger på att två nyckelfaktorer: framgångsrik 
processdefinition och kontinuerlig processmättning (utvärdering). Arbetet sker genom en förbätt-
ringscykel som pågår till dess att de övergripande förbättringsmålen uppnåtts (se figur 3.15). Därefter 
avvecklas förbättringsorganisationen. 
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Figur 3.15: Aktiviteter som utförs vid en SFV (efter Curtis & Paulk 1993). 

Analys av det traditionella perspektivet på SFV. Den ovanstående teorin för hur ett separerat 
förbättringsprojekt (SFV) etableras och vidmakthålls benämner jag det traditionella synsättet. Detta 
synsätt har enligt min mening flera förtjänster. Exempelvis framhäver det: 
 
• …centrala och övergripande faser för organisering och genomförande av förbättringsarbetet. 
• …vikten av att förankra förbättringsarbetet i organisationsledning. 
• …behovet av att medvetet planera och förbereda arbetet. 
• …styrkan i att låta systemutvecklingsorganisationen vara delaktig i arbetet. 
• …betydelsen av att validera resultatet av förbättringsprojektet gentemot en referenspunkt. 
• …fördelen med att förbättringsarbetet baseras på en utvärdering av nuvarande arbetssätt.  
• …en tydlig vertikal ansvarsfördelning. 
• …kontinuerlig utvärdering av förbättringsarbetet för att bedöma arbetets effekter.  
 
Om jag emellertid analyserar detta synsätt utifrån den verksamhetssyn grundad i praktikteori 
framträder emellertid ett antal frågetecken rörande detta traditionella synsätt. Teorin problematiserar 
t.ex. inte nämntvärt hur förbättringsuppdraget skapas och accepteras av förbättringsorganisationen 
och systemutvecklingsorganisationen i samförstånd. Istället tolkar jag det som att traditionella 
synsättet inte ser förbättringsorganisationen och systemutvecklingsorganisationen som interagerande 
parter med olika roller (t.ex. producent och klient) utan snarare som statiska uppdragsgivare och 
uppdragstagare. Detta innebär att den dynamiska och komplexa uppdragsprocess som ofta föregår 
organiserad verksamhet missas i den traditionella teoribildningen.  
 
Ledningslogiken verkar därutöver synnerligen vertikal och hierarkisk i sin logik. Den horisontella 
dimensionen av ledning, dvs. vidareförandet av förbättringsuppdraget samt utformandet av normer 
för hur arbetsgrupperna skall bedriva sitt arbete beskrivs inte nämnvärt i det traditionella synsättet. 
Troligtvis är detta en konsekvens av att man beskriver etableringen och vidmakthållandet av 
förbättringsprojektet som en hierarkisk och i grunden mekanisk organisering från där toppens 
planering enbart sprids genom de övergripande nivåerna till botten.  
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Teorin tenderar dessutom inte betrakta systemutveckling som en verksamhet som starkt involverar 
kunden vid systemutvecklingsarbetet. Jag grundar denna slutsats på att teorierna endast framhåller 
vikten av att förankra förbättringsarbetet i organisationens ledning; detta trots att man beskriver 
behovet av att validera resultatet av förbättringsarbetet med ett referensobjekt (t.ex. referensprojekt, 
referensgrupp). Detta arbete kan då involvera systemutvecklingsorganisationens kunder. Figur 3.8 
anser jag beskriver denna miljö mer illustrativt och min reflektion blir att genom ett anläggande av ett 
praktikteoriperspektiv så framkommer behovet av att fler kategorier som måste beaktas vid 
förbättringsarbete än det som lyfts i traditionell förbättringsteori; t.ex. förankring av intentionerna 
bakom förbättringsarbetet hos fler aktörsroller än organisationsledningen som kommer påverkas av 
förbättringshandlingarna.  
 
Den traditionella beskrvningen av om hur förbättringsprojekt etableras och vidmakthållas tenderar 
dessutom att ta fokus på att förbättringar endast handlar om att förbättra processernas effektivitet. 
Man problematiserar därmed inte förbättringsprojektets produkter och hur dessa produkter är 
grunden för att kunna påverka processerna vad gäller t.ex. kvalitet och effektivitet. Utövandet av 
processens handlingar baseras enligt ett praktikteoretiskt synsätt på organisatorisk handlingsförmåga 
och det är således denna förmåga som bör utvecklas genom förbättringsverksamheten. Att endast ha 
som nyckelfaktorer att definiera och mäta processerna torde därmed ge fel signaler då dessa 
handlingar endast är en av flera centrala komponenter i förbättringsarbetet. Mot bakgrund av denna 
kritiska analys anser jag att det föreligger:  
 
• …behov av att tydliggöra att förbättringsprojektet inte bara handlar om transformation utan att 

det är koordinerad och organiserad verksamhet som skall etableras och vidmakthållas, vilket 
förutsätter ett uppdragsorienterat perspektiv;  

• …behov av att lyfta fram att förbättringsprojektet inte bara behöver besitta förmåga att bedriva 
förbättringsarbete utan även bör besitta förmåga om hur arbetet koordineras.  

• …behov att lyfta fram att förbättringsprojektet bör vara sammankopplad med systemutvecklings-
praktiken; 

• …behov av att se förbättringsprojektet och systemutvecklingsverksamheten som organisatoriska 
”aktörer” vilka genom en ömsesidig interaktion genomför förbättringsarbetet. 

• …behov att framhäva att förbättringspraktiken har fler intressenter än organisationens ledning;  
• …behov att tydliggöra att förbättringsprojektet behöver underlag för att kunna producera resultat.  
• …behov att problematisera resultatet av förbättringsarbetet: förbättringsresultatet/åtgärden.  
• …behov att tydligare visualisera och tydliggöra hur resultatet av förbättringsprojektet kan 

överföras till systemutvecklingsverksamheten;  
• …behov av att lyfta fram behovet av att projektet behöver finansieras.  
 
Ovanstående behov baseras på att projektorganiserat förbättringsarbete i denna avhandling definieras 
utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv (Goldkuhl & Röstlinger 1998). Detta får som konsekvens att 
förbättringsarbete ses som en projektorganiserad verksamhet som med grund i ett 
förbättringsuppdrag från en uppdragsgivare utför förbättringshandlingar, vilka underbyggs och 
samordnas av koordinationshandlingar, vilket resulterar i förbättringsåtgärder som främjar att 
systemutveckling kan bedrivas mer generativt, organiserat och framgångsrikt än tidigare. Utövandet 
av handlingarna i verksamheten baseras på underlag, värden, regler samt möjliggörs av en etablerad 
organisatorisk handlingsförmåga innefattande infrastruktur, kunskaper och kompetenser vilka 
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successivt kan förändras i ett led att uppnå den överenskommelse som förbättringsuppdraget utgör. 
Den teori som Curtis & Paulk (1993) samt Cassidy & Guggenberger (2001) föreskriver enligt min 
mening främst skapandet en temporär styrbar men isolerad förbättringsorganisation och mindre om 
hur man etablerar en generativ förbättringsverksamhet. Ur ett praktikperspektiv blir denna teoribild 
bristande för att förstå hur en interaktiv och koordinerad förbättringsverksamhet enligt ovanstående 
definition etableras och vidmakthålls.  
 
I ett led att presentera ett kompletterande perspektiv på projektorganiserad förbättringsverksamhet 
(avsnitt 3.9) som kan ligga till grund för en idé till vision hur verksamheten kan etableras och 
vidmakthållas (kapitel 4) kommer jag i nästa två avsnitt fortsätta min perspektivanalys genom att 
analysera begreppen interaktion (avsnitt 3.7) och koordination (avsnitt 3.8). 
 
3.7 Om interaktion i verksamhet 
 
Introduktion. Som bland annat kan uttolkas ur den avslutande behovsanalysen i avsnitt 3.6.2.3 så 
borde fungerande interaktion mellan systemutvecklingsverksamheten och den separerade förbätt-
ringsverksamheten vara centralt för att förbättringsverksamheten inte skall hamna i vakuum. Vad 
betyder då begreppet interaktion? 
 
Begreppspositionering. Meeriam-Webster’s Dictionary61 preciserar interaktion som: ”mutual 
[gemensam] or reciprocal [ömsesidig] action or influence”. Jag anser att denna begreppsprecisering är en 
passande utgångspunkt för att förstå innebörden i begreppet interaktion. Denna precisering lyfter 
framförallt fram gemensam och ömsesidig handling [mutual and reciprocal action] som viktiga 
aspekter vid interaktion. Detta tyder på att flera parter är delaktiga i en handling och att handlingen 
skall resultera i värde för alla parter, inte bara en. I Cambridge International Dictionary of English62 
fann jag en passande precisering av denna form av handling: “A reciprocal action or arrangement involves 
two people or groups of people who behave in the same way or agree to help each other and give each other 
advantages.” 

Denna definition präglar det synsätt på interaktion som jag antagit i detta arbete; dvs. att interaktion 
står för ett ömsesidigt medvetet samspel som involverar två eller flera aktörer (parter) med 
målsättningen att agerandet skall resultera i reciprok (gemensam) uppfyllning av uppsatta 
förväntningar. En aktör kan här utgöras av en individ eller en organisation som bedriver verksamhet. 
Poängen med detta synsätt är att den ena aktören genom den ingångna överenskommelsen med den 
andra aktören genom det egna verksamhetsutövandet genererar värde inte bara för sig själv utan även 
för den andra aktören och vice versa. Detta förutsätter, enligt Sjöstrand (1997), att den interaktiva 
aktören måste beakta inte bara sina egna handlingar utan även måste beakta handlingar som är 
utförda, utförs och kommer att utföras av andra aktörer. Enligt honom blir interaktionen ofta en 
kontinuerlig process där aktörerna strävar efter ett effektivt samspel genom att ömsesidigt anpassa sig 
mot den andra aktörens handlande. Interaktionen präglar relationen mellan de inblandade aktörerna i 
och med att relationens innehåll formas av samspelet (Lundgren & Snehota 1998), enligt min mening 
påverkar relationen i sin tur interaktionen mellan parterna och det kontinuerliga anpassande som där 
sker; under samspelet eller motspelet.  

                                                 
61 Meeriam-Webster’s Dictionary (2003). 
62 Cambridge International Dictionary of English (2003). 
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Vid förbättringsarbete innebär detta att mottagande aktörer i systemutvecklingsverksamheten erhåller 
förbättrade förutsättningar av en producent genom ett givande och tagande, så att aktörerna i 
systemutvecklingsverksamheten på ett bättre sätt än tidigare kan generera nytta till sina kunder 
genom annan interaktion. Interaktionen mellan aktörerna i förbättringsprocessen arbetar då i ett 
samspel med målet att utveckla en generativ och framgångsrik systemutvecklingsverksamhet. I detta 
arbete kan motprestationen från systemutvecklingsorganisationen vara 1) stöd i arbetet, 2) 
finansiering etc. Således är inte enbart förbättringsverksamhetens agerande mot systemutvecklings-
verksamheten relevant att betona när interaktion mellan klienten och producenten utförs. Lika stort 
intresse bör riktas mot klientens handlingar gentemot producenten under arbetet för att uppdragets 
intentioner skall uppnås (Lind 2001).  
 
Interaktion i affärsaktsteori. Att lika stort intresse riktas mot både producentens och klientens 
handlingar vid interaktion har starka beröringspunkter med det synsätt som den affärsgeneriska 
modellen, den sk. ”BAT-modellen” besitter (Goldkuhl 1998c). Denna teori bygger på 
talhandlingsbaserad kommunikationsteori (t.ex. Austin 1963; Habermas 1984; Searle 1965) och olika 
relationsteorier. Med relationsteorier menar Goldkuhl (1998c) (Melin 2002) teorier som orienterar sig 
mot affärsrelationer mellan säljare och köpare; t.ex. nätverksteori (t.ex. Håkansson & Snehota 1995) 
samt tjänste- och relationsmarknadsföringsteorier (t.ex. Axelsson 1996).  
 
Enligt affärsaktsteori (Goldkuhl 1998c) sker affärsinteraktion mellan kund (klient) och leverantör 
(producent) genom sex generiska faser: 1) Affärsförutsättningsfas, i vilken förutsättningar för 
samverkan hos båda parterna skapas. I denna fas identifieras t.ex. affärsmöjligheter hos producenten. 
Hos klienten identifieras avsaknaden och behovet av sådant som kan tillfredställas genom den 
potentiella producenten och dess produkter; 2) Exponerings- och kontaktsökande fas, under denna 
fas exponerar klienten sina behov och producenten erbjuder sina produkter. Båda parter söker enligt 
denna teori kontakt med varandra; 3) Kontaktetablerings- och förslagsfas, under denna fas etableras 
kontakt mellan klienten och producenten och en förhandling, en uppdragsskapande process, inleds; 4) 
Kontraktsfas, under denna fas fastställs det ömsesidiga åtagandet som kommer att styra den fortsatta 
interaktionen. Kontraktet innebär att parterna har nått en överenskommelse om framtida handlingar; 
5) Fullföljandefas, i denna fas levererar producenten överenskommen produkt inom överenskomna 
tidsramar och kunden betalar utför de motprestationer som överenskommelsen anger; 6) 
Avslutningsfas, under denna fas uttrycker klieneten och producenten den tillfredsställelse som man 
har för resultatet av interaktionen.  
 
Målet med den affärsgeneriska modellen är att säkerställa ömsesidig framgång mellan affärsaktörer 
baserat på de goda överenskommelser som har etablerats inför utövandet av den verksamhet som den 
etablerade relationen omfattar (ibid.). De sex faserna har en betoning på utbyte av värde mellan kund 
och leverantör, där varje fas innebär utbyte av någonting (Lind 2001). Endera parten riktar handlingar 
mot varandra i varje fas. I den andra fasen signalerar respektive part möjliga intressen för att göra 
affärer, dvs. intressen utbyts. I den tredje fasen uttrycker respektive part preferenser och försöker att 
påverka den andra parten för att nå en acceptabel överenskommelse. Erbjudanden och 
moterbjudanden riktas mot parterna, där respektive part utbyter förslag om åtaganden. I kontaktfasen 
utbyter respektive part åtaganden. Kund och leverantör åtar sig framtida handlingar, dvs varje part 
åtar sig att utföra fullföljande fasen. I fullföljandefasen utbyts värde där leverantören levererar 
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överenskommen produkt och kunden betalar. Den sista fasen innehåller utbyte av acceptans eller 
missnöje (jmfr Lind 2001).  
 
Den affärsgeneriska teorin kan menar jag ses som en modell som strukturerar upp kommunikationen 
mellan två aktörer under en interaktion. Den interaktion som jag studerar är en 
förbättringsinteraktion och denna teori borde på övergripande nivå kunna fungera som en teoretisk 
utgångspunkt tillsammans med praktikteori för att förstå det samspel som bör ske mellan 
systemutvecklingsorganisationen (klienten) och förbättringsorganisationen (producenten) under 
separerad förbättringsverksamhet. En kritik som kan riktas mot denna modell är att det torde vara 
centralt att inte bara se till en viss dyadisk relation när en verksamhetsinteraktion skall förstås utan att 
relationer mellan andra aktörer även är relevanta att modellera (Easton 1992; Melin 2002); t.ex. i mitt 
fall förbättringskonsulter och systemutvecklingsorganisationens kunder. Jag återkommer till 
interaktion i avsnitt 3.8.2, 3.8.3 och 3.8.4. 
 
3.8 Om koordination av verksamhet 
 
Introduktion. I tidigare avsnitt (t.ex. 3.6.2.3) har jag angett att fungerande koordination bör vara en 
viktig komponent om man skall undvika att projektorganiserad verksamhet hamnar i vakuum. Detta 
då den interaktion som måste ske mellan aktörerna i förbättringsverksamheten inte ”uppstår” och 
”fullföljs” av sig självt. Behov av koordination föreligger när arbetet delas upp mellan olika aktörer i en 
organisation (Mintzberg 1993). När arbetsuppgifterna är definierade fördelas de genom ansvars- och 
arbetsfördelning till Aktör A och B osv. Genom att olika aktörer gör olika saker måste arbetet 
samordnas enligt en viss lednings(koordinations)metodik. Det som därtill sker när 
förbättringsverksamheten separeras från systemutvecklingsverksamheten är att förbättringsarbetet 
förläggs till en annan, separat arena. Det sker således en fördelning av totala den verksamheten på två 
övergripande arenor; dvs. systemutvecklingsarbetet bedrivs på systemutvecklingsarenan och 
förbättringsarbetet bedrivs på förbättringsarenan. Behovet av koordination ligger således då dels  på 
att samordna interaktionen mellan de två arenorna, dels att samordna det arbete som sker i 
förbättringsprojektet. Jag illustrerar detta genom figur 3.16. 
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Figur 3.16: Möjliga behov av koordination vid separerad förbättringsverksamhet. 

3.8.1 En positionering av koordinationsbegreppet  
 
Koordination ur ett handlingsperspektiv. I avsnitt 3.4 och 3.5.4 har jag tidigare diskuterat 
koordination i relation till bland annat horisontell och vertikal ledning. Detta avsnitt har till syfte att 
ytterligare utveckla den diskussion som i dessa avsnitt inleddes. Avsnittet omfattar ej en historisk 
analys av koordinationsbegreppet63. Jag inleder istället diskussionen med att positionera begreppet 
mot Cambridge International Dictionary of English64. Enligt detta lexicon utgörs koordination av:”the 
acts through which all the people involved in a plan or activity work together in an organized way”.   

Med utgångspunkt i denna tilltalande definition av begreppet kan koordination preciseras ytterligare 
som de medvetna koordinationshandlingar som utförs för att påverka verksamheten så att dess mål 
uppnås (Melin 2002). Enligt Sjöstrand (1987) kan dessa koordinerande handlingar utgöras av 1) urval 
av aktörer som skall utöva verksamheten, 2) utvecklingen av förutsättningarna för verksamhetens 
bedrivande (t.ex. programmering, standardisering, normskapande, instrumentskapande, 
uppdragsskapande och planering) samt direkt påverkan av verksamhetsutövandet (t.ex. samtal, 
intervention, tillsyn, uppdragsskapande), 3) uppföljning av verksamhetens utfall och återmatning av 
detta resultat till verksamheten (t.ex. återkoppling mot resultatmål, kvalitetsmål, tid, plan, uppdrag).  

Mintzberg (1993) har en annan beskrivning av möjliga koordinationshandlingar. Han delar in dem i 
fem typer 1) påverkan genom direkt styrning av verksamhetsutövandet, 2) påverkan genom ömsesidig 
anpassning i verksamhetsutövandet, 3) standardisering av resultatet av verksamhetsutövandet, 4) 
standardisering av instruktioner för verksamhetsutövandet, 5) standardisering av kunskap för 
verksamhetsutövandet.  

                                                 
63 Se istället t.ex. Hatchuel (2002). 
64 Cambridge International Dictionary of English (2003). 
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Kim & Mauborgne (2003) har studerat hur ledningsaktörer kan arbeta i en turbulent verksamhets-
miljön65. Kim & Mauborgne (ibid.) beskriver ledningsarbetet utifrån ett direkt påverkande perspektiv 
(Sjöstrand 1987) på koordination och skildrar detta som en cirkulär ”hinderbana” som måste 
bemästras för att koordinationen skall kunna utföras framgångsrikt. Hinderbanan består av fyra 
”hinder” som den ledaren måste hantera.  Det kognitiva hindret handlar om att man som ledare måste 
ställa berörda aktörer ansikte mot ansikte med de problem som präglar verksamheten. I detta arbete 
är det viktigt att relatera problemlösningen till det uppdrag som verksamheten har gentemot klienten 
(ibid.). För att bemästra detta hinder är det ledarens ansvar att exempelvis 1) finna nya vägar för 
kommunikation, 2) designa och initiera kompletterande handlingar samt 3) skapa förändrade 
förutsättningar för genomförandet. Det kognitiva hindret kan anses bemästrat om förutsättningar för 
förändring har skapats och om en vilja hos projektmedlemmarna att hantera problemet har anlagts. 
Det andra hindret handlar om att bemästra resurshindret vilket ofta ställer sig ivägen för 
verksamheten (ibid.). Det råd som Kim & Mauborgne (ibid.) ger ledaren är att denne bör inrikta sig på 
att hantera de problem som är mest kritiska för att uppfylla det åtagande som gjorts gentemot kunden. 
Det tredje hindret är motivationshindret. Detta kan hanteras genom kontinuerlig motivation av 
organisationen. Här förordas ett växelspel mellan att aktiv interaktion och passiv reflektion i arbetet 
att motivera organisationen; lyssna och tala om vartannat (ibid.). Det sista hindret, det politiska 
hindret, motiverar en förståelse för att vid ett genomförande så finns det ofta aktörer som arbetar 
enligt en egen agenda som kan syfta till att motverka verksamheten (ibid.). Det gäller att få dessa 
aktörer att bidra till uppfyllandet av verksamhetens uppdrag och motverka att deras agerande 
hämmar verksamheten. Hur får man då aktörer i verksamheten att koordineras?  
 
Enligt Melins (2002) perspektiv är koordination enligt ovanstående beskrivning ett exempel på mer 
reflekterad koordination och som intersubjektiv i sin karaktär. Koordination kan dock även vara 
intrasubjektiv samt vara spontan (ibid.). Syftet enligt Melin med koordination är att skapa 
förutsättningarna för ett koordinerat resultat (och därmed att ge effekter i verksamheten). Ett resultat 
kan här vara en föreskrift, ett uppdrag, en order eller en plan. Detta resultat kan vara framställt 
antingen intrasubjektivt av t.ex. en projektledare eller genom samverkan mellan två eller flera aktörer 
för att uppnå ett interaktivt och samdesignat koordinationsresultat/koordinationsmedel (Melin 
ibid.:377). Orsaken till koordinationshandlingen kan vara att verksamheten inte bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt och då måste styras om eller att verksamheten planmässigt måste omriktas, 
preciseras eller utvecklas för att uppfylla det bakomliggande målet med verksamheten. Att 
koordination har koppling till handlingar som ger effekter i verksamhetens utövande innebär att 
koordination är kopplat till kommunikation (Goldkuhl & Röstlinger 1998), något jag återkommer till 
nedan. 
 
Utövandet av koordinationshandlingar utkristalliserar sig i ett mönster som präglas av den 
koordinationsmetodik används. Enligt Melin (ibid.) så bildas här en koorindationslogik som utgör 
den uppfattning som en specifik aktör har om hur koordination bör genomföras, med vilka 
koordinationsmedel och vad som skall uppnås genom verksamheten. Baserat på Melin (ibid.) synsätt 
så ser jag ledningsaktören som utföraren av olika koordinationshandlingar – uppdragsskapande, 
normskapande, instrumentskapande etc. (se figur 3.17). Dessa handlingar riktas mot en aktör i 

                                                 
65 Dessa karaktäristika är enligt Glass (2003) inte ovanliga för systemutvecklingsprojekt. 



 85

koordinationshandlingen som kan utgöras exempelvis av ledningsaktören själv, projektdeltagare, 
styrgruppsmedlem mfl. Melin (ibid.) benämner denna aktör koordinerad aktör.  

Koordinationshandlingen understöds av olika koordinationsmedel, men resulterar samtidigt i denna 
typ av medel som därigenom påverkar den aktör mot vilket koordinationshandlingen riktas mot. 
Målsättningen med koordinationshandlingens effekt är att med aktören kan utföra andra handlingar, 
t.ex. producerande handlingar. Dessa handlingar skall bidra till att ett koordinerat, samproducerat, 
resultat produceras vilket är kopplat till att någon form av mål. Således genomförs både 
koordinationshandlingen och den koordinerande handlingen i syfte att uppnå målet. En skillnad i 
nedanstående figur gentemot den vy som Melin (ibid.) har är att jag därtill knyter 
koordinationsmetodik och andra förutsättningar, samt återmatning som förutsättningar för 
ledningsaktörens utövande av koordinationshandlingar. Jag vill här visa på att återkoppling av 
genomförandet av den koordinerade handling är ett viktigt inslag i koordinationsutövandet samt att 
olika förutsättningar såsom kunskap, underlag, normer, instrument etc. bör påverka ledningsaktören 
och i viss grad även den aktör som koordinationen riktas mot. 

Ledningsaktör

aktör

Exempel på medel:
- uppdrag
- planer
- regler och normer (råd)
- rutiner, strukturer processer
- IT-system och artefakter
- andra sociala artefakter
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stödjer
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Figur 3.17: Handlingsorienterat perspektiv på koordination (efter Melin 2002). 

Koordination utifrån ett kommunikativt perspektiv. I Web Dictionary of Cybernetics and Systems66 
beskrivs koordination som sammankopplat med kommunikation: “Coordination is the act of organizing 

                                                 
66 Dictionary of Cybernetics and Systems (2003). 
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something; a process of communication from one source to two or more coterminous receivers which makes the 
receivers act in concert regardless of or in addition to any communication that may exist among them.”  

Denna definition av koordination framhäver koordinatören är en auktoritär ”sändare” vilken styr 
utövarna av verksamheten genom kommunikation så att dessa oavsett eget handlande eller 
kommunikation agerar med ”samklang”; ett perspektiv som får en att tänka på den intensiva och den i 
fullt kontroll utövande dirigenten Ferenc Fricsay. Den fråga som givet denna definition uppkommer 
är huruvida ledningsaktören i alla sammanhang alltid utgör denna form av auktoritära kraft eller kan 
koordination vara ett samspel i det kommunikativa handlande som verksamhetsutövarna bedriver? 
Och vilken syn på kommunikation bör man då ha?  
 
I studierna av dessa frågor har jag noterat att flera företrädare inom koordinationsforskningen menar 
att ”kommunikation” utgör en central aspekt vid koordination (t.ex. March & Simon 1958; Ramström 
1972). Ramström (1972) beskriver samordning genom vertikal och horisontell kommunikation; där 
den vertikala kommunikationen följer den vertikala beslutsordningen i organisationen medan 
horisontell kommunikation löper mellan olika enheter och följer verksamhetens processuella flöde. 
Ett liknande men mer utvecklat resonemang för Lind & Goldkuhl (2002a) samt Lind et. al. (2003) när 
de argumenterar för att det som sker i en verksamhet regleras genom vertikal och horisontell 
kommunikation baserat på uppdragsgivande och uppdragstagande. Ramström (1972) utgår från en 
klassisk syn på kommunikation bestående av informering; dvs. genom att aktör A informerar aktör B 
så koordineras verksamheten.  
 
Att kommunicera menar författare som Lind & Goldkuhl (2002a) och Lind et. al. (2003) är mer än att 
en aktör enbart informerar en annan aktör. Kommunikation är mer dynamiskt och flerfunktionellt. 
Att kommunicera betraktas av dessa författare som att handla; dvs. att utföra kommunikations-
handlingar är inte bara att informera utan även att t.ex. uppmana, begära, beordra (t.ex. Austin 1963; 
Habermas 1984; Searle 1965). Kommunikation på dessa premisser innebär att Aktör A genom att 
kommunicera ett visst meddelande till Aktör B vill uppnå viss effekt i Aktör B handlande. 
Kommunikation innebär därtill att en relation mellan de två aktörerna etableras (Habermas 1984; 
Sjöström & Goldkuhl 2003). Ett meddelande har alltid enligt detta perspektiv en viss form, ett visst 
innehåll och en viss funktion (Goldkuhl 1993a). Med utgångspunkt i detta synsätt på kommunikation 
kan koordinationshandlingar ses som kommunicerandet och uppföljandet av olika ”uppdrag” inom 
ramen för ett organisatoriskt sammanhang (Lind & Goldkuhl 2002a). Konsekvensen av att se 
koordination utifrån ett kommunikativt perspektiv på dessa grunder innebär ett mer fördjupat 
perspektiv på koordination utan att för den skull förkasta ett mer traditionellt synsätt på olika 
koordinationshandlingar. I avsnitt 3.5.4 beskrev jag ledning som utövandet av framåt och 
efterkontrollerande handlingar. Framåtriktade handlingar delade jag in i två typer, 
förutsättningsskapande och direkt påverkande. Att rikta uppdrag som en del i utövandet av 
koordination kan både vara i anslutning till förutsättningsskapande handlingar och direkt påverkande 
handlingar.   
 
3.8.2 Koordination genom tre typer av uppdrag 
 
Introduktion. Som en utvidgning av det kommunikativa perspektivet på koordination så har man 
som ovanstående resonemang mynnar ut i utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv börjat studera 
koordination med bas i uppdrag (t.ex. Lind & Goldkuhl 2002a; Lind et. al. 2003). Inom ramen för 
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denna teoribildning omnämns ofta tre typer av uppdrag: produktuppdrag, resursuppdrag och 
rolluppdrag (t.ex. Lind & Goldkuhl 2002a; Goldkuhl 2000; 2001a). 
 
Produktuppdrag. En kund som önskar något från en verksamhet behöver uttrycka detta som någon 
form av begäran. Kunden riktar en beställning till verksamheten och detta kan om beställningen 
accepteras att initiera någon av transformation. Om kunden har en komplex verksamhet med många 
problem så kan han ta dessa erfarenheter till en verksamhet och anmoda att få en lösning som kan 
hantera verksamhetens problem. Kundens anmodan/beställning är ett uppdrag som riktas till 
producenten. Det uppdrag som riktas mot den producerande verksamheten kallas produktuppdrag 
(Goldkuhl & Röstlinger 1998; 2003ab; Goldkuhl 2000; 2001a). Grundtesen är att det alltid finns någon 
styrning av verksamheten utifrån vad som skall produceras (Goldkuhl 2001a). Ett produktuppdrag, 
ofta externt från klienter eller ibland internt skapat inom verksamheten, initierar och styr 
framställningen av produkter. Produktuppdraget är specifikt i sin karaktär då detta är knutet till ett 
visst resultat och viss transformation (Goldkuhl 2000). Produktuppdraget anmodar att en viss produkt 
skall framställas. I en affärssituation med klara kund-leverantörsrelationer, t.ex. mellan 
systemutvecklings-organisationen och kundorganisationen, så kan en kund vara både 
produktuppdragsgivare och klient (dvs mottagare och brukare av produkten). I andra situationer så är 
dessa relationer något oklara. Vid förbättringsverksamhet har klienterna (dvs systemutvecklarna) inte 
någon produktuppdragsgivande roll. Det finns då andra produktuppdragsgivare som formulerar 
uppdragen till producenterna. I förbättringsexemplet kan det vara en överordnad ledningsgrupp som 
ansvarar för den normala verksamheten. 
 
Rolluppdrag. En organisationsledning ger uppdrag till de aktörer som arbetar i verksamheten 
(Goldkuhl 2001a). Normalt är detta emellertid inte i form av produktuppdrag som uttrycker en 
begäran om framställning av vissa specifika produkter. Ledningens uppdrag till aktörer i 
verksamheten, dvs producenterna, kallas i praktikteori för rolluppdrag (Goldkuhl & Röstlinger 1998; 
2003ab; Goldkuhl 2000; 2001a). Rolluppdraget kan tala om för producenter vilka typer av aktiviteter 
som skall utföras och vilka typer av produkter som skall framställas (Goldkuhl 2001). Rolluppdraget 
specificerar producentens arbetsroll. Rolluppdraget är generellt i sin karaktär då det ofta täcker in 
genomförande av flera produktuppdrag (Goldkuhl 2000). Härvidlag ligger en viktig skillnad mot 
produktuppdraget. När rolluppdrag omtalas så menas alltså ett uppdrag som riktas från 
rolluppdragsgivare (t.ex ledningen i projektet) till rolluppdragstagare (t.ex. utförarna i projektet).  
 
Enligt praktikteori är detta inte en enkelriktad ordergivning (Goldkuhl 2001a). Producenter kan 
mycket väl vara aktiva i framställningen av rolluppdraget; såväl i idéstadium som vid fastsällande. 
Rolluppdraget bör därmed enligt min mening ses som en dialogbaserad överenskommelse mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare. Ett rolluppdrag kan vara formulerat i skrift. Men den behöver 
inte vara detta utan kan vara en muntlig överenskommelse om arbetsuppgifter. Den kan därmed vara 
resultatet av en evolutionär och inte explicitgjord praxis. Praktikteori bygger på en kombinerad 
uppdragssyn (ibid.). Detta innebär att produktionen i en verksamhet både styrs av rolluppdrag (t.ex 
befattningsbeskrivning) och produktuppdrag (t.ex förbättringsuppdrag).  
 
Resursuppdrag. När arbete utförs i verksamheten av aktörer som egentligen till hör en annan 
organisation så kan det vara aktuellt med ytterligare ett uppdrag, resursuppdraget (Goldkuhl & 
Röstlinger 1997; 2003ab; Goldkuhl 2000; 2001a). I resursuppdraget så fastställs det hur stor 
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tillgänglighet producenten har av de aktörer som tillhör en annan enhet; t.ex. linjeorganisationen. Vid 
temporär verksamhet där organisationen tillfälligt bemannas av aktörer från andra organisatoriska 
enheter så behövs överenskommelser som anger hur stor del av den totala arbetstiden som aktörerna 
för dessa andra enheter kan ägna sig åt den temporära verksamheten. Detta regleras i praktikteori av 
resursuppdraget. Resursuppdraget är relaterat till produktuppdraget och rolluppdraget och är således 
förmodligen därmed en del i ett flerpartsavtal mellan beställare (organisationsledning), utförare 
(förbättringsorganisationen) och resurstillförare (t.ex. linje-organisation eller extern leverantör). 
 
3.8.3 Interaktion regleras av uppdrag 
 
Introduktion. I avsnitt 3.7 beskrevs interaktion som överenskomna och ömsesidiga handlingar av 
och mellan aktörer. Jag behandlade där bland annat den affärsgeneriska modellen som ett 
övergripande raster för att förstå interaktion mellan två parter. Ortman & Flink (1999) har bland 
annat analyserat vilka roller som ingår i ett projekt och hur man genom olika reglerar den interaktion 
som sker mellan de aktörer som har koppling till förbättringsarbetet. I detta avsnitt skall vi studera 
hur interaktion kan regleras av uppdrag, vilket således enligt detta perspektiv utgör grund för 
koordineringen av arbetet i projektet.  
 
Ortman & Flink (ibid.) identifierar tre centrala kontrakt som måste finnas vid ett förbättringsarbete. 
Dessa är 1) uppdragskontraktet, ett kontakt som föreskriver vad som skall skapas med vilka 
förutsättningar; 2) resursavtalet som bekräftar resursers tillgänglighet; 3) affärsavtal som bekräftar en 
upphandling från en extern leverantör av tjänster. Om vi låter Ortman& Flinks (ibid.) indelning av 
kontrakt möta den uppdragslogik som ovan är presenterad utifrån praktikteori (Goldkuhl & 
Röstlinger 1998) så kan vi notera att Ortman & Flinks (1999) affärsavtal och uppdragskontraktet har 
relationer till det som i praktikteorin beskrivs som externa produktuppdrag (Goldkuhl 2000; 2001a). 
Resursavtal torde kunna relateras till resursuppdraget i praktikteori (Goldkuhl & Röstlinger 03ab). 
Ortman & Flink (1999) har emellertid inget avtal eller kontrakt som motsvarar praktikteorins 
rolluppdrag. Enligt Goldkuhl (2001a) så utgör rolluppdraget riktlinjer för producenten om vilka typer 
av aktiviteter som skall utföras och vilka typer av produkter som skall framställas. Rolluppdraget 
specificerar således producentens arbetsroll samt ger indikation till vilken metodik som skall 
användas. Om vi illustrativt jämför Ortmans syn på avtal med praktikteorins uppdragsbegrepp kan vi 
se följande exempel på uppdrag och avtal vid ett förbättringsarbete (se figur 3.18) 
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Figur 3.18: Möjliga uppdrag och avtal vid separerad förbättringsverksamhet 

 
Vid flera tillfällen har jag betonat vikten av interaktion vid koordination av förbättringsverksamhet. 
De uppdragsrelationer och kontrakt som illustrerats i figur 3.18 utgör exempel på koordination av 
förbättringsverksamhet genom uppdrag och kontrakt, dvs. olika överenskommelser. Olika 
kommunikativa handlingar är nödvändiga för att koordinera producerande handlingar så att avsett 
resultat kan framställas. Grunden för detta ledningsutövande baseras på olika uppdrag som ställs till 
verksamhetens aktörer baserade på det övergripande externa förbättringsuppdraget samt 
uppföljningen av uppdragsutförandets utfall. 
 
3.8.4 Att komma överens om ett uppdrag ur ett praktikteoretiskt perspektiv 
 
Introduktion. Att ge någon något av de uppdrag som berördes i avsnitt 3.8.2 och 3.8.4 kan ses som 
slutpunkten (resultatet) av en dialogbaserad process som innebär att ett uppdrag skapas. Att etablera 
ett uppdrag kan ske på olika sätt, på olika nivåer och vid olika tidpunkter vid ett genomförande. Bland 
annat kan dialogen omfatta olika grader av ömsesidighet mellan uppdragsgivare och producent 
(uppdragstagare) (Goldkuhl & Röstlinger 1998).  
 
Uppdragsprocessen enligt den praktikteoretiska modellen. Goldkuhl & Röstlinger (1998) har 
identifierat ett antal generiska faser i processen att utforma och acceptera uppdrag: 1) föreslå; 2) 
designa/formulera 3) granska/värdera 4) fastställa/besluta. I dessa olika faser kan både uppdragsgivare 
och producent ömsesidigt vara aktiva och utföra handlingar. Förslag till uppdrag kan t.ex. komma 
från producent och/eller från uppdragsgivaren. Producenten kan därmed medverka också i 
formuleringen av uppdraget. Detta är således enligt denna teori inte bara en uppgift för 
uppdragsgivaren. I de tre första faserna så är det att aktuellt med denna interaktion. I vissa fall kan det 
vara så att initiativet att formulera uppdraget ligger hos uppdragsgivaren och då är producenten 
tämligen passiv och ibland rollerna och initiativet vara ombytt. I ett tredje typfall kan båda parterna 
tillsammans i de tre första faserna genom en aktiv dialog arbeta för att skapa ett gemensamt uppdrag.  
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Det kan även finnas iterationer mellan de olika faserna (ibid.); t.ex. kan värderingen av förslaget ge 
upphov till omformulering av uppdragsförslaget. Motivering av uppdraget ses inte heller i denna 
uppdragsteori som en separat fas. Motivering ses istället som en integrerad del i varje fas; det initiala 
förslaget behöver motiveras liksom uppdragsformulering, det fastställda uppdraget samt designen av 
verksamheten i ett led att förankra uppdraget och verksamhetens potential hos berörda intressenter. I 
den fjärde fasen (beslutsfasen) så är rollerna skilda. Uppdragsgivarens beslut innebär att uppdraget 
tilldelas och producentens beslut innebär att uppdraget accepteras. Detta innebär att uppdraget utgör 
en överenskommelse mellan parterna att bedriva verksamhet mot en övergripande målsättning, se 
figur 3.19. Under genomförandet av verksamheten kan saker ske som innebär ett behov av att anpassa 
eller helt förändra uppdraget. Denna variant beskrivs inte närmare i uppdragsteorin utan man 
framhäver endast behovet av detta (ibid.) 
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Figur 3.19: En interaktiv modell över en uppdragsskapande process (efter Goldkuhl & Röstlinger 1998). 

Jag tolkar denna modell som en precisering av vad som sker i den tredje och fjärde fasen i den 
affärsgeneriska modellen (se avsnitt 3.7). I dessa två faser preciseras och kontrakteras den 
överenskommelse som skall realiseras genom affärsinteraktionen. Jag ser följaktligen de två modeller 
vad gäller interaktion och uppdragsskapande som kompatibla att anlägga. 
 
Följa upp uppdragsgenomförandet. Ett viktigt moment när en verksamhet koordineras är upp-
följning av verksamhetens fullföljande av uppdraget (Sjöstrand 1987). Praktikteori accentuerar starkt 
uppdragsställandet, men noterar som ovan indikerats betydelsen av att följa upp och förändra 
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uppdragsgenomförandet (Goldkuhl & Röstlinger 1998). Genom att följa upp verksamheten skapas 
förutsättningar för nya koordineringshandlingar (Sjöstrand 1987) vilka har som målsättning påverka 
förbättringshandlingarna så att de uppfyller det aktuella förbättringsuppdragets intentioner. Sjöstrand 
(ibid.) lyfter fram att koordination underbyggs under genomförandet genom att man följer upp 
resultat och utfall från verksamheten ställt i relation till de mål som finns med verksamheten. Utfallet 
kan innebära att även målen med behöver verksamheten revideras, och således att produktuppdraget 
behöver förändras. 
 
3.8.5 Sumering av avsnittet – koordinationsbehov vid förbättringsverksamhet 
 
Jag började detta avsnitt om koordination med att beröra det tudelade koordinationsbehov som 
uppstår när förbättringsverksamheten separeras från den normala verksamheten. Detta rörde dels 
behovet av att koordinera det som sker mellan den normala verksamheten 
(systemutvecklingsorganisationen) och den temporära verksamheten (förbättringsprojektet); dels 
problemet att koordinera handlingarna inom förbättringsprojektet. Hur hanteras 
koordinerasbehovet?  
 
Det förslag som jag har med bakgrund i ovanstående utredning kommit fram till menar att uppdrag 
av olika slag måste upprättas dels mellan de två verksamhetssystemen; dels intern inom 
förbättringsverksamheten; dvs. produktuppdrag, rolluppdrag och resursuppdrag. Fullföljandet av 
dessa uppdrag bör därtill följas upp i syfte att skapa förutsättningar för förändringar av befintliga 
uppdrag/förutsättningar och/eller formuleringen av nya uppdrag och/eller designen av nya 
förutsättningar. Den fråga som uppstår så här i slutet av analysen av koordinationsbegreppet blir vem 
koordinerar den separerade förbättringsverksamheten? Tesen lyder att förbättringsverksamheten 
koordineras genom medvetet ledningsarbete(praktik) som innebär att koordinationshandlingar utförs 
av olika ansvariga ledningsaktörer i samverkan med andra intressenter inom och utanför 
förbättringsprojektet baserat på organisatorisk ledningsförmåga.  
 
3.9 Projektorganiserad förbättringsverksamhet ur ett praktikteoretiskt perspektiv 
 
Inledning. I detta avsnitt har jag med utgångspunkt i egna idéer och teorigrundad kunskap analyserat 
organisation (avsnitt 3.2); verksamhet (avsnitt 3.3); systemutveckling (avsnitt 3.5); 
förbättringsverksamhet (avsnitt 3.6); interaktion (avsnitt 3.7) och koordination (avsnitt 3.8). De 
centrala ställningstaganden som jag utifrån en socioinstrumentell och pragmatismisk grund har gjort 
rörande dessa begrepp är att:  
 
□ Organisation ses i denna avhandling som en medveten sammanslutning av aktörer, vilken 

bedriver verksamhet i enlighet uppsatta intentioner. Organisationen omfattar därmed aktörer vilka 
sinsemellan är organiserade genom en viss organiseringsform. Organiseringsformen reglerar de 
relationer som finns mellan aktörerna i organisationen. Centrala begrepp för att förstå en 
organisation blir härmed aktör, relation, intention samt tillgångar/infrastruktur. 
Organisationsform ses som hur relationerna mellan de sammanslutna aktörerna är beskaffade. 
Relationerna utgör de bindningar som existerar mellan de olika aktörerna; dvs. skiljelinjer mellan 
över- och underordnade rollnivåer som finns för att legitimera och underlätta koordination. 
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□ Verksamhet ses i denna avhandling som att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – 
gör något för någon/några vilket resulterar i en produkt. Detta görande handlande baseras på 
underlag, värden, regler samt möjliggörs av organisatorisk handlingsförmåga såsom, infrastruktur, 
kunskaper och kompetenser vilka är etablerade men som successivt kan förändras. 

□ Systemutveckling ses i denna avhandling som som en projektorganiserad verksamhet där 
någon/några med grund i ett systemutvecklingsuppdrag utför systemutvecklingshandlingar och 
koordinationshandlingar vilket resulterar i att systemutvecklingsprodukter produceras för en 
mottagare. Utövandet av handlingarna i verksamheten baseras på underlag, värden, regler samt 
möjliggörs av en etablerad organisatorisk handlingsförmåga innefattande infrastruktur, kunskaper 
och kompetenser vilka successivt kan förändras i ett led att uppnå den överenskommelse som 
systemutvecklingsuppdraget utgör. 

□ Förbättringsverksamhet ses i denna avhandling som en projektorganiserad verksamhet inom 
vilken någon/några utför förbättringshandlingar och koordinationshandlingar baserade på ett 
styrande förbättringsuppdrag. Förbättringsarbetet resulterar i förbättringsåtgärder som främjar den 
normala verksamhet som förbättringsverksamheten har som mål att utveckla. Utövandet av 
handlingarna i förbättringsverksamheten baseras på underlag, normer, regler samt möjliggörs av en 
etablerad organisatorisk handlingsförmåga innefattande instrument, kunskaper och kompetenser 
vilka successivt kan förändras så att förbättringsuppdraget kan uppnås. 

□ Interaktion ses i denna avhandling som det medvetna samspel som sker mellan två eller flera 
aktörer där målsättningen är att handlandet skall resultera i ömsesidig framgång. Interaktion 
mellan förbättringsverksamhet och systemutvecklingsverksamhet innebär det medvetna samspel 
som sker mellan förbättringsverksamheten och systemutvecklingsverksamheten med målsättningen 
att det gemensamma handlandet skall resultera i att intentionerna i förbättringsuppdraget uppnås. 

□ Koordination ses i denna avhandling som de medvetna handlingar (förutsättningsskapande, 
direkt påverkande och uppföljande) som utförs för att påverka den organiserade verksamheten så 
att målen med verksamheten kan uppnås. Förbättringsverksamheten koordineras genom medvetet 
ledningsarbete(praktik) som innebär att olika koordinationshandlingar (förutsättningsskapande, 
direkt påverkande och uppföljande handlingar) utförs av olika ledningsaktörer i samverkan med 
andra aktörer inom och utanför förbättringsprojektet. Koordinationsarbetet är baserat på 
organisatorisk ledningsförmåga där koordinationsmetodik ses som en central komponent.  

 
I figur 3.20 presenterar jag en övergripande bild över den domän som jag genom detta kapitel har 
försökt fastställa ett perspektiv på. Figuren är en dels en precisering, då av de arenor, aktörer och 
relationer som inledningsvis illustrerades genom figur 1.2, dels en övergripande sammanfattning. De 
aktörer, handlingsobjekt och relationer som på övergripande nivå finns inom ramen för det röda fältet 
finns preciserade genom texten i avsnitt 3.5 samt genom figur 3.8. De aktörer, handlingsobjekt och de 
relationer som på övergripande nivå finns inom ramen för det blå fältet presenteras som en avslutning 
på detta avsnitt och är en sammanställning av det perspektiv på projektorganiserad förbättrings-
verksamhet som detta kapitel är avsett att precisera. 
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Figur 3.20: Relationer mellan olika verksamhetsdomäner i separerad förbättringsverksamhet. 

Sammanställning av perspektivanalys på projektorganiserad förbättringsverksamhet. Figur 3.21 
(se nedan) sammanfattar illustrativt det svar som jag genom perspektivanalysen formulerat på frågan: 
Vad innebär projektorganiserad förbättringsverksamhet sett ur ett praktikorienterat perspektiv? 
Arbetet i detta kapitel har medfört att jag kunnat omarbeta figur 3.8 enligt avsikten att sätta 
förbättringsverksamhet i förgrunden istället för systemutvecklingsverksamheten67. På grund av 
platsbrist har jag i figur 3.21 tvingats tona ned det jag lyfter fram i figur 3.868. 
 

                                                 
67 I figur 3.8 sätter jag systemutvecklingsverksamheten och dess relation till kundverksamheten i förgrunden. I figur 3.21 
sätter jag förbättringsverksamheten och dess relation till kundverksamheten i förgrunden. 
68 Dvs. den del i bilden som visar systemutvecklingsverksamheten och dess relation till kundverksamheten .Jag ser därav 
ett behov av figur 3.20 som länkar samman figur 3.8 och 3.21 till en helhet på övergripande nivå. 
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Figur 3.21: Projektorganiserat förbättringsarbete utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv. 

Jag börjar den deskriptiva analysen av figur 3.21 genom att utgå från figurens högra hörn. Figuren 
illustrerar tre relevanta verksamheter: kundverksamheten, systemutvecklingsverksamheten och 
förbättringsverksamheten. Kundverksamheten är enligt detta perspektiv konsekvenstagare av de 
förbättringsåtgärder som produceras och implementeras i genomförandet av förbättrings-
verksamheten. Som beskrivs i figur 3.8 så bedrivs kundverksamheten på en arena där handlingar 
utförs vilka skall stödjas av de resultat (systemutvecklingsprodukter) som produceras av 
systemutvecklingsverksamheten. På denna konsekvensarena finns således brukare och mottagare av 
systemutvecklingsprodukterna, även betalare (finansiär) och beställare (uppdragsgivare) av 
produkterna.  
  
Vid systemutveckling som utgår från ett specifikt kunduppdrag69 är det inte ovanligt att aktörer från 
kundverksamheten blir aktiva aktörer den temporära systemutvecklingsverksamheten (se avsnitt 

                                                 
69 I denna avhandling studerar jag endast systemutvecklingsverksamhet riktad mot en specifik kund; dvs. systemutveckling 
med utgångspunkt i ett specifikt kunduppdrag (jmfr. Lind (2001) och dennes syn specifika respektive potentiella 
kunduppdrag). Ett annat betraktelsesätt hade varit att betrakta systemutveckling som en praktik vilken utvecklar 
informationssystem gentemot potentiella kunder, eller en kombination av de två varianterna. Jag väljer emellertid att inom 
ramen för denna avhandling enbart studera fenomenet utifrån det förstnämnda perspektivet då mitt empiriska 
studieobjekt endast bedriver denna form av verksamhet. Se avsnitt 1.7 om studiens avgränsningar samt avsnitt 9.4 om 
fortsatt forskning i kapitel. 
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3.5.2); i t.ex. ledningsarbetet och produktionsarbetet. Målet är att genom samverkan realisera 
intentionerna i systemutvecklingsuppdraget (se avsnitt 3.7). Sålunda innebär denna samverkan ett 
överenskommet och ömsesidigt handlingsutövande på objektarenan (systemutvecklings-
verksamheten) samt mellan objektarenan och konsekvensarenan under genomförandet (se avsnitt 
3.5.3-3.5.5). Som primära utgångspunkter för systemutvecklingsarbetet är i detta fall 
systemutvecklingsuppdraget samt bland annat underlag från exempelvis kundens representanter 
vilket försörjer systemutvecklingsverksamheten med förutsättningar i ett led att realisera 
systemutvecklingsuppdraget.  
 
I avsnitt 3.6.1 beskrev jag ett antal problem som kan påverka genomförandet av systemutveckling 
negativt. Dessa problem kan ge upphov till att en aktör i systemutvecklingsverksamheten (se figur 4.1) 
ikläder sig rollen som initiativtagare för att hantera dessa problem genom att förutsättningar för 
framgångsrik systemutvecklingsverksamhet. I figur 3.21 benämner jag denna roll som beställare. 
Beställaren är synonymt med uppdragsgivare som tillsammans med en lämplig uppdragstagare 
utarbetar det förbättringsuppdrag som skall styra förbättringsverksamheten. Denna avhandling är 
avgränsad till att enbart studera projektorganiserat förbättringsarbete vilket innebär att 
förbättringsverksamheten inte är integrerad i systemutvecklingsverksamheten utan är separerad från 
densamma till ett individuellt projekt; se avsnitt 3.6.2. Detta arbete styrs av förbättringsuppdraget som 
utformas i samråd mellan uppdragstagare och uppdragsgivare genom en uppdragsprocess vilken 
avslutas med att förbättringsuppdraget riktas till uppdragstagaren. Detta sker under den första fasen 
(att komma överens) i förbättringsprocessen. Ett praktikteoretiskt perspektiv på uppdrag och hur 
uppdrag utformas diskuterades i avsnitt 3.8.  
 
I avsnitt 3.5.3 beskrivs översiktlig en ide om hur en generativ systemutvecklingsverksamhet designas i 
anslutning till uppdragsprocessen som leder fram till systemutvecklingsuppdrag. Ett liknande 
angreppssätt kan anläggas för att förstå hur förbättringsverksamheten designas: steg 1) precisering av 
vilka förväntningar/värde som förbättringsverksamheten skall uppnå; steg 2) klargörande av vad som 
skall produceras genom förbättringsverksamheten; steg 3) fastställande av vilken kompetens som 
behövs för SU-arbetet och vem som skall engageras i arbetet; steg 4) fördelning av vem som skall göra 
vad i projektet; steg 5) utformning och konfiguration av hur arbetet skall bedrivas och ledas 
(ledningsmetodik och förbättringsmetodik), iordningställandet av en lämplig infrastruktur samt 
säkerställandet av en samstämmig och generativ organisatorisk handlingsförmåga; steg 6) förankring 
av arbetsfördelning och tänkt genomförande i den upprättade organisationen och bland berörda 
intressenter; steg 7) budgetering av tid och resurser, analys av risker, upprättandet av en beredskap för 
hantera olika problem i projektgenomförandet samt utförandet av eventuell prioritering i 
genomförandet; steg 8) sammanställning av verksamhetsdesignen i ett projektdokument ett dvs. ett 
”organisatoriskt minne”; jmfr. avsnitt 3.5.3 och se figur 3.22. 
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Figur 3.22: Ett förslag till process för att designa en projektorganiserad förbättringsverksamhet. 
 
I förbättringsuppdraget som riktas från systemutvecklingsverksamheten till förbättringsverksamheten 
(se figur 3.21) bör skapa förutsättningar för att ytterligare tre typer av projektinterna uppdrag kan 
formuleras: dels interna produktuppdrag som har fokus på resultatet och genomförandet, dels 
resursuppdrag som anger förutsättningar för medverkan av olika individer i förbättringsprojektet 
samt rolluppdrag (se avsnitt 3.8.2-3.8.3, och figur 3.21). Aktörerna i förbättringsverksamheten 
grupperas övergripande i figur 3.21 som producenter (ledningsaktörer och förbättringsaktörer) och 
aktörerna i systemutvecklingsverksamheten grupperas övergripande som klienter; dvs. beställare, 
finansiärer, mottagare (ägare) och brukare av förbättringsåtgärderna.  
 
Under genomförandet av förbättringsuppdraget sker enligt detta perspektiv förbättringshandlingar 
och koordinationshandlingar som ett led att fullfölja förbättringsuppdraget. Dessa handlingar är 
uppdelade i två subpraktiker70. Dessa subpraktiker betraktas i detta perspektiv som överlappande men 
jag ser poänger av att särskilja dem i denna beskrivning för att visa på dess särart samt för 
uppfattningen att båda måste fungera för att förbättringsverksamheten framgångsrikt skall kunna 
uppnå förbättringsuppdraget. I figur 3.21 delas således förbättringsverksamheten in i två 
subpraktiker: produktionspraktiken och ledningspraktiken. I produktionspraktiken produceras 
förbättringsåtgärder och i ledningspraktiken utförs koordinationshandlingar med syftet att säkerställa 
att förbättringsverksamhetens mål uppnås; se avsnitt 3.8.2.  
 
                                                 
70 Se även uppdelningen av systemutvecklingsverksamheten i två praktiker i avsnitt 3.5.2 samt delen där subpraktiker och 
arenor beskrivs i avsnittet 3.4. 
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Produktionspraktik utgörs av att olika typer av metahandlingar som jag sammanfattar under 
benämningen förbättringshandlingar (se avsnitt 3.6.2.2; utrednings-, design-, verifierings-, 
transformations- och institutionaliseringshandlingar).  Förbättringshandlingar syftar i olika 
avseenden till att realisera förbättringsuppdraget och arbetet att genomföra dessa detta uppdrag 
understöds av olika förutsättningar. Dessa förutsättningar benämner jag genom en tolkning av 
praktikteori (se avsnitt 3.3) som kunskap (t.ex. kunskap om förbättringsarbete), dokument och 
artefakter (t.ex. metodbeskrivningar respektive informationsteknologi) samt normer och regler för 
genomförandet (t.ex. inställningar till förbättringsarbete respektive kvalitetskrav). I figur 3.21 är 
pilarna mellan dessa förutsättningar är dubbelriktade. Detta markerar att genomförandet av 
produktionsarbetet kan innebära att dessa förutsättningar kan utvecklas under utövandet av 
förbättringshandlingarna. I figuren så anges dessutom att normer och regler för produktionspraktiken 
även kan ses som ett resultat av de koordinationshandlingar som sker inom ramen för 
ledningspraktiken.  
 
Ledningspraktik utgörs inte av förbättringshandlingar utan av att olika typer av koordinations-
handlingar; se avsnitt 3.8.171.  Koordinationshandlingar avser att resultera i att produktionspraktiken 
påverkas så att förbättringsverksamhetens övergripande mål kan uppnås. Produktionspraktiken styrs 
därmed av det övergripande förbättringsuppdraget. Dock inte direkt utan genom interna 
produktionsuppdrag (se avsnitt 3.8.2) som är nedbrytningar av det övergripande förbättrings-
uppdraget i olika styrande uppdrag och normer (se avsnittet om ”vertikal respektive horisontell 
ledning” i avsnitt 3.4). Denna indirekta och/eller direkta påverkan kan således utgöras av t.ex. interna 
produktionsuppdrag men också av att rolluppdrag (vem som skall göra vad) formuleras och 
kommuniceras till förbättringsaktörerna eller av att standardiserade förutsättningar för 
genomförandet har utformats och kommunicerats till förbättringsaktörerna. I 
koordinationsutövandet så stöds detta arbete av liknande förutsättningar som produktionspraktiken, 
dock av annan art (t.ex. kunskap om hur förbättringsprojekt leds, metodik för projektledning etc.). 
Genom att följa upp utfallet av produktionsverksamheten skapas förutsättningar för nya 
koordinationshandlingar som medför ny påverkan på produktionsverksamheten så att 
förbättringsprojektet kan uppfylla det övergripande mål som angivits i förbättringsuppdraget. 
 
Två andra viktiga förutsättningar för förbättringsverksamheten är finansiering av verksamheten och 
underlaget för verksamhetens bedrivande. Primär försörjare av underlag samt finansiering av 
förbättringsprojektet ses i detta perspektiv som systemutvecklingsverksamheten. Dock har 
placeringen av dessa förutsättningar i figur 3.21 gjorts på sådant sätt att externa försörjare av underlag 
samt externa finansiärer av verksamheten möjliggörs. 
 
Under fullföljandefasen levererar förbättringsverksamheten överenskommen förbättringsåtgärd inom 
överenskomna tidsramar. Enligt detta perspektiv så innebär detta konkret att förbättringsåtgärden har 
utvecklats i samråd med systemutvecklingsverksamheten och/eller verifierats gentemot ett 
referensgrupp (t.ex. ett systemutvecklingsprojekt) beträffande kriterier som funktionalitet, relevans 
och värde. Förbättringsåtgärden och ansvaret för densamma överlämnas efter designen till en 

                                                 
71 T.ex. urval av aktörer som skall utöva verksamheten, påverkan av förutsättningarna för verksamhetens bedrivande (t.ex. 
programmering, standardisering), påverkan av bedrivandet av verksamheten (t.ex. samtal, intervention, tillsyn), påverkan 
genom uppföljning och återkoppling av verksamhetens utfall (t.ex. resultatmål, kvalitetsmål); påverkan genom ömsesidig 
anpassning i verksamhetsutövandet (se avsnitt 3.8.1).    
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mottagare i systemutvecklingsverksamheten som ansvarar för den fortsatta implementeringen av 
förbättringsåtgärden i systemutvecklingsverksamheten72. Under avslutningsfasen fas uttrycker 
uppdragsgivaren (klienten) och uppdragstagaren (producenten) den tillfredsställelse som man har för 
resultatet av interaktionen. Vid avslutandet av förbättringsuppdraget utvärderas således 
genomförandet. En viktig aspekt att beakta vid avslutandet av ett förbättringsuppdrag är att de åsikter 
som de inblandade intressenterna har rörande genomförandet; se avsnitt 3.3.  
 
Som omnämnts ovan så koordineras förbättringsverksamheten genom ledningsarbete som utförs av 
olika ansvariga ledningsaktörer i samverkan med intressenter inom och utanför förbättringsprojektet. 
Detta ledningsarbete vill jag argumentera för är en viktig komponent i etableringen och 
vidmakthållandet av förbättringsverksamheten. Arbetet med att koordinera verksamheten syftar till att 
säkerställa att verksamheten uppnår de övergripande målen och därmed att inte verksamheten 
hamnar i vakuum. I detta kapitel har syftet varit att arbeta fram ett perspektiv på förbättringsarbete 
baserat på ett praktikteoretiskt perspektiv. Detta perspektiv kommer i nästa avsnitt ligga till grund för 
formuleringen av en idé till vision och idéer för mål som stödjer arbetet att etablera och vidmakthålla 
ett väl fungerande förbättringsprojekt. 
 

                                                 
72 Implementationen av förbättringsåtgärden genom transformation och institutionalisering behöver således inte 
inrymmas under ett specifikt förbättringsuppdrag. Man kan tänka sig flera varianter av förbättringsuppdrag som omfattar 
ett mer eller mindre antal utredningshandlingar, designhandlingar, transformationshandlingar och 
institutionaliseringshandlingar. Man kan t.ex. tänka sig en förbättringsverksamhet som enbart omfattar målsättningen att 
utreda behovet av förbättringsåtgärder, design av förbättringsåtgärderna, verifieringen av förbättringsåtgärderna mot ett 
referensprojekt samt överlämning av verifierade förbättringsåtgärder till en mottagare i systemutvecklingsverksamheten. 
Denne mottagare har i sin tur ansvaret att genom kompletterande arbete transformera och institutionalisera 
förbättringsåtgärderna i systemutvecklingsverksamheten. 
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Kapitel 4 – Idéer till vision och mål 
 
4.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. I detta kapitel avser jag att introducera idéer till vision och mål för projektorganiserad 
förbättringsverksamhet. Den strategi jag använt innebär att jag går från att utgår från perspektivet i 
kapitel 3 utformar ett förslag till vision och från visionen konkretiserar jag idéer till mål att beakta vid 
utövande av ledningsarbete i förbättringsverksamhet. I detta läge är visionen och målen preliminära 
(tentativa) i den mening att jag genom resultatet av empiriska och teoretiska studier avser att pröva 
och vidareutveckla visionen och målen gentemot de empiriska erfarenheter jag samlat genom studien 
på Webbyrån73. Både vision och mål kan man emellertid redan nu argumentera för i detta läge i viss 
grad är teorigrundade. I den mening att perspektivanalysen inte enbart är utformad på basis av eget 
tyckande utan är baserad vad andra företrädare och forskare har kring de begrepp som behandlats. 
Utgångspunkt är det perspektiv jag redovisade i kapitel 3.  
 
Disposition. I avsnitt 4.2 presenterar jag en idé till vision för projektorganiserad förbättrings-
verksamhet. Detta förslag kopplar jag tillbaka till perspektivanalysen i kapitel 3. I samma avsnitt 
presenterar jag även idéer till mål med vars hjälp den tentativa visionen konkretiseras. Jag grupperar 
även målen i fem övergripande målkluster samt relaterar jag dem till den uppdragslogik som 
presenterades i avsnitt 1.4 och särskilt behandlades i avsnitt 3.474. Kapitlet avslutas med en 
argumentation för relevans av vision och mål till stöd för medveten etablering och medvetet 
vidmakthållande av projektorganiserat förbättringsarbete (avsnitt 4.3).  
 
4.2 Idéer till vision och mål vid ledning av projektorganiserat förbättringsarbete 
 
Introduktion. Med mål menar jag hur jag vill att något skall vara. Mål ser jag därmed som en typ av 
konkret värdeangivelse som anger vad man vill uppnå. Målet anger därmed ett resultat eller ett önskat 
tillstånd (Goldkuhl & Röstlinger 1998); dvs. en önskvärd effekt. Med vision menar jag också hur jag 
vill att något skall vara men på en övergripande nivå; det verksamheten ytterst eftersträvar. Thompson 
(2001) beskriver vision i denna andemening som något som beskriver en organisations ideala läge. 
Visionen bör enligt honom innefatta grundläggande normer vilka organisationen skall följa. De bör 
materialiseras genom de mål, strategier, program och handlingsplaner (ibid.).   
 
Idé till vision. Den vision som jag formulerat med grund i resultatet av perspektivanalysen lyder ”det 
goda förbättringsprojektet etableras och vidmakthålls genom ett medvetet förhållningssätt”. En 
projektorganiserad förbättringsverksamhet som medvetet är etablerad innehar enligt min mening 
goda förutsättningar att bli generativ75 och ej hamna i vakuum. Grunden för verksamhetens generativa 
förmåga är att interaktion sker mellan och medvetet vidmakthålls av de inblandade intressenterna. 

                                                 
73 Genom att låta visionen möta resultatet av empiriska erfarenheter skapas förutsättningar för att vidareutveckla och 
precisera visionen (kapitel 6 & 7) samt utveckla råd som kan stödja arbetet att följa visionen (kapitel 8).  
74 Uppdragslogiken består av tre faser: Fas1: komma överens om och fastställa uppdrag; Fas 2: genomföra uppdrag; Fas 3: 
avsluta uppdraget och ställa genomförandet i relation till överenskommelsen. 
75 Se avsnitt 3.3 och 3.4 där jag beskriver detta begrepp mer utförligare. 
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Tanken är att fungerande interaktion mellan inblandade intressenter innebär att förutsättningar för 
förbättrad systemutveckling kan produceras. 
 
Genom att använda begreppet medvetet vill jag i visionen lyfta fram vikten av att förbättringsarbetet 
startas upp, fullföljs och avslutas med ett målinriktat, reflekterande och avsiktligt förhållningssätt. 
Detta förlopp bör enligt min mening präglas av medvetenhet från intressenternas sida i ett sätt att 
kontinuerligt under det projektbaserade förbättringsarbetet eftersträva att undvika att projektet 
hamnar i vakuum.  
 
Det finns en koppling mellan begreppet medvetenhet och begreppet koordination. Koordination utgör 
handlingar vilka skall stödja att verksamhetens mål uppfylls. Att avsiktligt utföra 
koordinationshandlingar är enligt mitt perspektiv således ett uttryck för att medvetet försöka 
manövrera förbättringsarbetet mot ett uppfyllande av det övergripande förbättringsuppdraget. De 
idéer till mål som jag presenterar i detta kapitel kan således ses som en inledande konstruktion av ett 
medel för att understödja ledningsarbetet i den projektorganiserade förbättringsverksamheten. Målen 
är således primärt relevanta för ledningsaktörerna i förbättringsprojektet; dock anser jag att även 
övriga inblandade aktörer i förbättringsarbetet har nytta av målen då koordination enligt mig är något 
som bygger på att olika aktörer med koppling till projektet samverkar i ledningen av arbetet76.  
 
Idéer till mål. Med ledning av visionen och perspektivanalysen har jag formulerat ett antal idéer till 
mål som konkretiserar visionens intentioner. Målen är i detta läge formulerade på en övergripande 
nivå och är således inte lämpliga att direkt tillämpa i praktik utan utgör istället en utgångspunkt för 
vidareutveckling och precisering. De olika målen är kopplade till de tre grundläggande faser som 
enligt mitt perspektiv förbättringsverksamheten genomlöper. Jag har således valt att gruppera målen i 
enlighet med dessa faser. Denna indelning kommer jag att följa genom avhandlingen. Kopplingen 
mellan vision och mål samt mellan mål och verksamhetens tre faser illustreras genom figur 4.1. 
Idéerna till mål utgörs av: 
 
• M1 Ett välgrundat förslag till förbättringsuppdrag. 
• M2 Ett fastställt och beslutat förbättringsuppdrag 
• M3 Ett väl designat förbättringsprojekt. 
• M4 Ett framgångsrikt fullföljande av förbättringsuppdraget. 
• M5 Medveten avslutning av förbättringsverksamheten. 

                                                 
76 Ett synsätt på ledning som jag beskrev i avsnitt 3.7. 
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M2 Ett fastställt och beslutat förbättringsuppdrag. För att ett välgrundat förbättringsuppdrag skall 
kunna fastställas och beslutas krävs det att det är accepterat och förankrat hos berörda intressenter (se 
avsnitt 3.8.3, 3.8.4 samt avsnitt 3.9). Berörda intressenter är de som på något sätt berörs och/eller 
påverkas av förbättringsarbetet. Detta är potentiella aktörer som skall medverka i 
förbättringsprojektet, men även t.ex. finansiärer, klienter och beställare (se avsnitt 3.4 och 3.9). Inför 
beslutet om förbättringsuppdraget skall därtill 1) finansieringen av verksamheten vara säkerställd (se 
avsnitt 3.4 och 3.9), 2) referensobjekt (pilot/referensprojekt, referensgrupp etc.) i 
systemutvecklingsverksamheten vara fastställt (se avsnitt 3.6 och 3.9) 3) potentiella mottagare (ägare) 
av förbättringsåtgärderna vara identifierade (se avsnitt 3.6). Om referensobjektet utgörs av ett 
referensprojekt, t.ex. ett skarpt systemutvecklingsprojekt i vilket resultatet av förbättringsarbetet kan 
prövas så bör man ha kommit överens med ansvariga i systemutvecklingsprojektet att inom ramen för 
sina uppdrag ömsesidigt verka för att anpassa planeringen av de två projekten så att förutsättningar är 
goda för att samarbetet mellan projekten kan fungera (se avsnitt 3.8.3). 
  
M3 Ett väl designat förbättringsprojekt. Det fastställda och beslutade förbättringsuppdraget ligger till 
grund för att designa ett väl fungerande förbättringsprojekt. Uppfyllandet av detta mål innebär att 
förbättringsverksamheten är etablerad och därefter kan igångsättas. Ett väl utformat 
förbättringsprojekt innebär att verksamheten dels präglas av god organisatorisk handlingsförmåga att 
både bedriva och leda projektorganiserat förbättringsarbete (se avsnitt 3.3, 3.4 och 3.9); dels att 
arbetsfördelning, arbetsuppgifter och arbetsplaner för verksamheten är utarbetade, kommunicerade 
och accepterade (se avsnitt 3.8.2, 3.8.3 och 3.9); samt att projektet är sammanlänkat med 
systemutvecklingsverksamheten så att interaktion mellan dessa verksamhetssystem möjliggörs (se 
avsnitt 3.9). Designen av förbättringsprojektet innebär också att förtroendet för projektets möjlighet 
att förverkliga förbättringsuppdraget bland berörda intressenter säkerställs (se avsnitt 3.8.4). 
 
M4 Ett framgångsrikt fullföljande av förbättringsuppdraget. Denna idé till mål innebär att arbetet i 
förbättringsprojektet styrs mot ett uppfyllande av förbättringsuppdragets intentioner och att goda 
förbättringsåtgärder utvecklas (se avsnitt 3.9). Detta förutsätter enligt detta perspektiv dels ett 
vidmakthållande av en väl fungerande förbättringsverksamhet; dels ett vidmakthållande av 
förtroendet hos intressenterna för att förbättringsprojektets förmåga att förverkliga 
förbättringsuppdraget; samt att interaktionen mellan förbättringsprojektet och systemutvecklings-
verksamheten vidmakthålls. Detta vidmakthållande av verksamheten underbyggs av olika 
koordinationshandlingar (se avsnitt 3.8 och 3.9). 
 
M5 Medveten avslutning av förbättringsverksamheten. Motivet till att bedriva förbättringsarbete är att 
systemutvecklingsverksamheten skall förbättras (se avsnitt 3.6). Framgångsrikt systemutvecklings-
arbete befrämjas genom de resultat som förbättringsprojektet producerar (se avsnitt 3.6.2.2). För att 
målet skall kunna uppfyllas krävs således ett framgångsrikt fullföljande av förbättringsuppdraget. När 
uppdraget är fullföljt så behöver förbättringsprojektet avslutas vilket innebär att arbetet utvärderas i 
relation till de mål som det styrande förbättringsuppdraget innehöll (se avsnitt 3.4 och 3.9). För att 
stimulera framgångsrik systemutvecklingsverksamhet krävs därtill ett medvetet upprätthållande av 
förbättringsåtgärdernas effekter inom ramen för den normala verksamheten (se avsnitt 3.6). Detta 
upprätthållande kan således inte belastas ett enskilt projekt utan kräver engagemang och arbetet från 
den normala verksamhetens sida att institutionalisera förändringsåtgärderna. Detta långsiktiga arbete 
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kräver att förbättringsprojektet överlämnar ansvaret för förbättringsåtgärderna till en ansvarig aktör i 
systemutvecklingsverksamheten. Denne aktör fortsätter institutionaliseringen av åtgärderna (se 
avsnitt 3.6.2.2). Framgångsrik systemutvecklingsverksamhet förutsätter även att förbättringsarbete 
blir ett återkommande inslag då nya problem kan uppkomma i systemutvecklingsverksamheten och 
behöva hanteras (se avsnitt 3.6). Grunden för regelbundet förbättringsarbete vill jag mena ligger i att 
ett långsiktigt förtroende för projektorganiserad förbättringsverksamhet etablerats hos berörda 
intressenter på olika organisatoriska nivåer i verksamheten. Detta förtroende etableras genom att 
förbättringsprojektet är framgångsrikt. 
 
Omklassificering av målen till målkluster. Ovan har jag beskrivit fem idéer till mål som 
konkretiserar den vision på projektorganiserat förbättringsarbete som jag inledde detta avsnitt med 
att presentera. Jag har uttryckt dem på övergripande nivå samt kopplat samman dem med den utförda 
perspektivanalysen. Jag ser således dessa mål inte som ogrundade idéer och påfund utan de har vuxit 
fram genom det analys arbete av olika källor som har varit en del av perspektivanalysen. Genom att 
låta dessa idéer till vision och mål i kommande kapitel möta resultatet av framförallt empiriska men 
även teoretiska studier är avsikten att vidareutveckla och precisera målen och visionen ytterligare. 
Detta innebär precisering av visionen samt benämningarna av målen, innehållet i målen samt 
formulering av delmål samt en noggrannare sambandsanalys av målen.  
 
Redan i detta idéstadium drar jag två övergripande slutsatser kring de idéer till mål som jag 
presenterat: 1) att målen utgörs av abstrakta målkluster; 2) att dessa målkluster bör följa den 
uppdragslogik som jag presenterade i avsnitt 3.4. Med målkluster menar jag att dessa övergripande 
mål har ett antal underliggande mål knutna till sig (kluster av mål). Om dessa underliggande delmål 
uppnås så medför detta att det övergripande målet uppnås. Ur de allmänna beskrivningarna ovan av 
de olika målen så kan man urskilja delmål på en abstrakt nivå. Genom fortsatta studier avser jag att 
precisera dem ytterligare.  
 
Den andra slutsatsen är att de dessa målkluster följer den uppdragslogik anlagts i denna studie. 
Målkluster 1, 2 och 3 har att göra med att etablera förbättringsverksamheten och borde därmed kunna 
kopplas samman med den första av de tre grundläggande faser som utgör den anlagda 
uppdragslogiken. Målkluster 4 omfattar mål som främjar att förbättringsuppdraget framgångsrikt kan 
fullföljas och är således kopplade till den andra fasen i uppdragslogiken. Till den tredje fasen hör det 
femte målklustret som innefattar mål som främjar att förbättringsprojektet kan avslutas på 
tillfredsställande och förtroendeingivande sätt. Det är således möjligt att här göra en inledande 
sambandsanalys över målen; vilken visualiseras i figur 4.2. I denna figur utgör målkluster 1, ett 
välgrundat förslag till förbättringsuppdrag, förutsättningar för målkluster 2, ett fastställt och beslutat 
förbättringsuppdrag. Detta målkluster ligger i sin tur till grund för målkluster 3, ett väl designat 
förbättringsprojekt, 4, ett framgångsrikt fullföljande av förbättringsuppdraget och 5 framgångsrik 
systemutvecklingsverksamhet.  
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som konkretiseras i detta kapitel har utformats enligt tanken att dessa kan utgöra medel i 
ledningsarbetet. De syftar till att främja man undviker att förbättringsverksamheten frånkopplas och 
isoleras från systemutvecklingsverksamheten. Jag har sammanställt fyra argument som lyfter fram 
relevansen i vision och mål. Dessa argument är bland annat kopplade till den kritik av det traditionella 
synsätt på projektorganiserat förbättringsarbete som presenterades i kapitel 3, avsnitt 3.6.2.3. 
 
Argument 1. Den tentativa visionen har konkretiserats idéer till mål vilka främjar att en generativ 
förbättringsverksamhet etableras och vidmakthålls. Detta sker genom att förbättringsverksamheten 
designas på goda grunder och att förbättringsuppdraget vidareförs i förbättringsverksamheten. 
Idéerna till mål främjar att förbättringsverksamheten kan koordineras så att de övergripande målen 
med förbättringsarbetet kan uppnås. 
 
Argument 2. Den tentativa visionen betonar att förbättringsverksamhet vidmakthålls genom ett 
ömsesidigt samspel mellan olika intressenter. Detta borgar för att förbättringsverksamheten inte 
isoleras utan att förbättringsarbetet blir en fungerande del i det system av verksamheter som finns och 
utspelar sig på olika arenor i ett systemutvecklingssammanhang. 
 
Argument 3. Den tentativa visionen har även konkretiserats idéer till mål vilka innebär att 
förbättringsverksamheten kan avslutas på sådant sätt att förutsättningar skapas för återkommande 
förbättringsarbete. Detta kan ske genom att målen försöker främja att kunskap om förbättringsarbete 
utvecklas samt att effekterna av förbättringsverksamhetens resultat kontinuerligt upprätthålls inom 
ramen för systemutvecklingsverksamheten. 
 
Argument 4. Den tentativa visionen och dess konkretisering i idéer till mål är inte lösa påfund och 
ogrundade förslag, utan de baseras på en medveten och systematiskt utförd perspektivanalys; vilken är 
därtill är förankrad i väletablerade och grundade teoribildningar.  
 
I forskning om informationssystemsutveckling fokuseras ofta studier av utvecklings-och 
förändringssituationer i ett led att utveckla teorier som medför att dessa handlingar kan förbättras 
Goldkuhl (1999). Att inom ramen för detta ämne utveckla teorier som medför att framgångsrik 
systemutvecklingsverksamhet kan bedrivas ser jag som mycket motiverad. Företrädare för Software 
Process Improvement (t.ex. Conradi & Fugetta 2002) har dessutom efterlyst en vidgad teoretisk 
plattform som medför att utövandet av förbättringsverksamhet kan förbättras. Den tentativa vision 
och de idéer till mål som jag här presenterat vill jag mena ligger i linje med detta önskemål.  
 
Önskemålet gäller emellertid empiriskt förankrade teorier. Det är min mening att det först vid 
interaktion med verkligheten som teorier för denna typ av process verifieras, värderas och utvecklas 
till praktisk användbar kunskap. Därmed har jag sett det som viktigt att i ett vidareutvecklande syfte 
grunda dessa tentativa mål genom empiriska studier. Genom de empiriska studierna kan jag kritiskt 
pröva relevans och innebörd i målen. Jag kan även identifiera andra lämpliga mål. Detta 
förhållningssätt präglas således såväl av ett kritiskt och vidareutvecklande angreppssätt och skapar 
förutsättningar för att vidareutveckla och förfina målen. I nästkommande kapitel redovisar jag det 
empiriska förbättringsprogram mot vilket jag grundar den tentativa visionen.  
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Kapitel 5 – Fallstudieföretaget och förändringsprogrammet 
 
5.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. Detta kapitel syftar till att presentera och övergripande beskriva den empiri som har använts för 
att pröva och utveckla det förslag till vision och de idéer till mål beträffande projektorganiserat 
förbättringsverksamhet som presenterades i kapitel 4. Avsikten med kapitlet är att: 
 
□ presentera Webbyrån AB, som har varit fallstudieföretag i studien; 
□ beskriva förändringsprogrammet som utgjort empiriskt studieobjekt; 
□ övergripande beskriva förloppet i de tre delprojekt som utgjorde förändringsprogrammet; 
□ skapa grund för den analys som presenteras i kapitel 6 och 7. 
 
Disposition. Inledningsvis beskriver jag tillvägagångssättet för det empiriska arbetet. Detta avsnitt 
(avsnitt 5.2) omfattar beskrivningar av insamlingsmetoder och angreppssätt. Avsnittet är 
sammankopplat med kapitel 2 och är en precisering av det vetenskapliga angreppssättet. Därefter 
presenterar jag översiktligt det empiriska objekt som datainsamlingen har bedrivits på. Jag gör detta 
för att redovisa det sammanhang inom vilket forskningen bedrivits (avsnitt 5.3). Därefter presenterar 
jag det förändringsprogram som bedrivits på Webbyrån. Förändringsprogrammet har utgjort primär 
empirisk datakälla i studien avhandling (avsnitt 5.4). Jag beskriver förändringsprogrammet dels på en 
övergripande nivå dels genom avsnitten 5.4.1 - 5.4.3 mer i detalj; då i form av de tre delprojekt som 
har utgjort förändringsarbetet i programmet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning (avsnitt 5.5). 
 
5.2 Angreppssätt och tillvägagångssätt i datainsamlingen 
 
Angreppssätt. Detta avsnitt är förankrat i kapitel 2. För att samla in empiriska data har jag genomfört 
kvalitativa datainsamlingar på en Webbyrå. Denna typ av datainsamlingar karaktäriseras av närhet, 
triangulering av metodtekniker och interaktion. Det kvalitativa angreppssättet78 har medfört att jag har 
kunnat genomföra en forskningsprocess som inneburit att jag på ett flexibelt manér har kunnat 
medverka i förändringsarbeten och genom denna närhet explorativt kunnat fånga data om hur 
projektorganiserat förändringsarbete bedrivs i ett systemutvecklingssammanhang. Metodmässigt har 
detta angreppssätt även inneburit att jag har kunnat kombinera olika intervjutekniker med olika 
observationstekniker (triangulering) och interagerande kunnat samla in material om 
förbättringsverksamheten.  
 
Tillvägagångssätt. Urvalet av Webbyrån som studieobjekt är grundat på möjligheten att genom detta 
studieobjekt erhålla access79 till projektorganiserat förändringsarbete. Att få tillgång till denna form av 
förbättringsverksamhet var det kritiska kriteriet för urvalet av detta studieobjekt. Utan denna öppna 
access hade det blivit svårt att på djupet och under lång tid kunna studera förbättringsarbetet enligt 
det praktikteoretiska perspektiv som jag har anlagt i denna studie. Då access möjliggör att jag som 

                                                 
78 Se avsnitt 2.3.3 om det vetenskapliga förhållningssättet i denna studie. 
79 Se avsnitt 2.4.1 om empirins roll och access kriteriets betydelse för valet av Webbyrån som studieobjekt. 



 107

forskare kan följa arbetet på nära hand så innebär detta att jag fått mycket data att utgå från vilket 
främjar förutsättningarna för att kunna göra en djupgående analys över problemställningen, samtidigt 
som detta medfört att analysarbetet blivit komplext. Möjligheten att göra kvalitativa tolkningar av 
materialet tycker jag emellertid har stärkts av att jag medverkat i de olika delprojekten samt därmed 
följt Webbyråns verksamhet på nära håll i tre år. Detta menar jag är en fördel i då jag ofta direkt har 
kunnat följa och studera de diskussioner som lett fram till olika handlingar och resultat.  
 
Jag har primärt observerat och följt arbetet i förändringsprogrammet genom de arbetssessioner som 
projektet innefattar80. Detta har inneburit växelverkan mellan intervention och deltagande aktiv 
observation. Det finns emellertid en förskjutning i fokus mellan dessa två observationstekniker om 
man jämför mellan de olika delprojekten. Förskjutningen innebar att jag i delprojekt 1 genomförde 
högre grad av intervention under arbetssessionerna; efterhand övergick jag emellertid till ett mer 
passivt observationsarbete där jag genom reflekterande konversation emellertid fortsatte att vara aktiv 
på de arbetssessioner som jag deltog på. Därmed ökade jag under arbetets senare del användandet av 
olika intervjutekniker, då jag kände ett behov av att i kompletterande hänseende diskutera olika 
händelser som inträffade med de iblandade aktörerna81. Beträffande min roll som forskare så har jag 
således gradvis skiftat fokus i min aktionsorienterade datainsamlingsstrategi från katalysator82 som 
”intervenerande projektledare” till en ”reflekterande deltagare” som genom kritiska frågor försökt 
väcka förståelse och eftertanke under arbetet. 
 
En viktig teknik för dokumentering av datainsamlingen har varit loggboksanteckningar. Detta arbete 
har inneburit att aktiviteterna i förändringsprojektets arbetssessioner har samlats i loggböcker. Efter 
varje projektvecka har en sammanfattande värdering/analys genomförts på det som inträffat under 
veckans arbete i en loggbok. Till dessa noteringar har material från bandupptagningar, noteringar och 
minnet samlats och sammanställts till de helheter (en sammanställning av loggböcker) som 
datamaterialet för respektive delprojekt utgör. Erfarenheten har visat att detta loggboksförfattande har 
varit ett stort stöd vid organiserandet av den data insamlad inför analysarbetet. Att kunna ta 
utgångspunkt i grundligt utarbetade loggboksanteckningar har medfört att det omfattande materialet 
har kunnat underlättas genom den goda överblick som loggböckerna medför. Dock har jag även sett 
det som viktigt att kunna gå bortom loggböckernas noteringar och även kunna studera vad som exakt 
sagts vid olika tillfällen under processen; då sammanställningen av materialet till loggboken innebär 
reduktion och avgränsning. Därför har det varit viktigt att kunna komplettera loggböckerna med 
bandupptagningar, anteckningar, grafer samt de rapporter som framställts i de olika delprojekten.  
 
Arbetssessionerna är näst intill samtliga bandade83. Därtill finns det stödjande noteringar och olika 
projektdokument. Endast fyra semistrukturerade intervjuer har utförts under samtliga tre delprojekt. 
Dessa är samtliga bandade. Därtill har det utförts en stor mängd öppna informella samtal. 
Dokumenteringen av dessa skett samtal har skett genom noteringar och genom minnet. Denna 
                                                 
80 De observationstekniker jag har använt mig av är den öppna observationstekniken, intervenerande observation samt 
deltagande observation (se avsnitt 2.5.1). 
81 De intervjutekniker som jag använt var dels det öppna samtalet, dels den semistrukturerade intervjun (se avsnitt 2.5.1). 
82 Med begreppet katalysator vill jag framhäva den ambition jag hade att som direkt eller indirekt stimulera till 
problemlösning i arbetssessionerna.  
83 Tre bandade tre arbetssessioner saknas tillföljd av att dessa bandupptagningar stals från mig vid ett hotellinbrott i 
Montreal. Detta frånfall av empiri kompletterades genom att de aktuella sessionerna disktuerades i storgrupp vilken i sin 
tur bandades. 
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dokumentation har därefter överförts i loggbok (se nedan). Angreppssättet vid intervjuerna och 
samtalen har varit ett öppet. Frågorna som jag ställt under intervjuerna är av typen ”vad tror du om 
arbetet/händelsen/resultatet/morgondagen?”, ”vad tror du att detta får för konsekvenser?”, ”varför 
tror du att denna situation har uppstått?”, ”vad har du/vi som projektorganisation lärt oss av 
situationen/processen?”. Jag har under dokumentationen av datainsamlingen försökt tydliggöra de 
inlägg och förändringar som mina interventioner har medfört på projektet. Jag lät kriteriet mättnad 
(Strauss & Corbin 1998) vara kriterium för att reglera antalet insamlingar. Målet med 
datainsamlingen har varit att skaffa en så rik datakälla som möjligt med vars hjälp studiens 
problemställning och studiedomän har kunnat belysas. 
 
5.3 En presentation av Webbyrån AB och dess verksamhet 
 
Introduktion. För att strukturera upp beskrivningen av den datainsamling som jag genomfört så har 
jag använt mig av det verksamhetsorienterade perspektiv som presenterade i kapitel 3. Jag har dock 
inte genomfört en fullständig verksamhetsdefinition (se t.ex. Goldkuhl & Röstlinger 1998; 2003ab) då 
mitt syfte med detta avsnitt har varit att ge en övergripande presentation av företaget och dess 
verksamhet. Praktikteori visade sig emellertid vara ett bra stöd i arbetet, vilket enligt mig pekar på att 
verksamhetsdefinition kan genomföras med olika grad av detaljrikedom beroende på syfte, ambition 
och målsättning.  
 
Företaget84. Webbyrån AB producerar Internetbaserade informationssystem på uppdrag från primärt 
externa kunder. Företaget drevs under tiden för studien av nio delägare och är ett ungt företag. 
Företaget grundades 1996 och under hösten 1998 slogs den dåvarande verksamheten samman med 
två andra företag inom media branschen nuvarande företag bildades. Företaget finns representerat på 
två orter i Sverige; men studien har enbart genomförts på ett av dessa kontor - huvudkontoret. 
Omsättningen för Webbyrån låg 1999-2002 på mellan 10-15 miljoner kronor per år85. Företaget 
finansierar sin verksamhet genom kundorienterad systemutveckling och ägarkapital. Under den 
tidsperiod som jag bedrev forskning på företaget så genomgick Webbyrån en mognadsprocess. Denna 
process kan karaktäriseras som att man utvecklades från en entreprenörsverksamhet till en mer 
mogen affärsverksamhet. För att lyckas i denna förändring knöt man under år 2000 två personer med 
industriell erfarenhet till företagets styrelse86. Dessförinnan hade styrelsen och företagets 
ledningsgrupp endast bestått av de nio delägarna. Genom att man tillförde industriell kompetens till 
företaget så menade man att man skapade förutsättningar för att mer medvetet arbeta fram olika 
strategier, målbilder och ett kvalitetssystem i rörelsen. Under denna tidsperiod stärkte man även den 
övriga organisationen genom att personer med gedigen erfarenhet av systemutveckling och 
projektledning anställdes.  
 
Verksamheten87. Företaget levererar informationssystem som kopplar samman databaser med 
Webbsidor. Denna affärsidé preciserar företagets övergripande målsättning att genom personlig 
service och hög kvalitet utveckla och implementera Internetbaserade informationssystem som 

                                                 
84 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
85 Hämtat från loggböcker daterade i juni 2002. 
86 Hämtat från loggböcker daterade i augusti och september 2000. 
87 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
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förbättrar kundens verksamhet. I enlighet med denna affärsidé utvecklar företaget systemlösningar 
under produktkategorierna Intranet, Extranet, Internetbutiker och Webbplatser. Webbyrån 
tillhandahåller därtill ett Webbhotell. Med utgångspunkt i kundernas behov utvecklas kompletta 
lösningar inom dessa fyra produktkategorier. Ny- och vidareutveckling präglar de handlingar som 
sker inom ramen för systemutvecklingsverksamheten  
 
Förutom fullföljandet av kunduppdrag bedrivs även i företaget mindre grad av produktutveckling. 
Detta sker oftast som en integrerad del i det kunduppdragsdrivna arbetet. Detta produktutvecklande 
utförs följaktligen inte av en separat avdelning utan är starkt integrerad med 
systemutvecklingsverksamheten. Man försöker i så hög grad som möjligt utnyttja arbetet med 
kunduppdragen för att utveckla nya standardiserade produkter inom ramen för kunduppdragen. 
Företaget strävar efter att utveckla nya systemkomponenter (s.k. ”gråmoduler”), vilka utgör 
byggstenar för framtida utvecklingsarbeten. 
 
Webbyråns verksamhet kan delas in i olika subpraktiker. Uppdragen som Webbyrån realiserar är i 
huvudsak kundspecifika. Kunduppdrag genereras genom försäljnings- och marknadsföringsenhetens 
(säljavdelningen) verksamhet. I denna verksamhet arbetar i huvudsak tre personer med att 
marknadsföra och sälja Webbyråns produkter. Subpraktiken nätverk och teknik ombesörjer den 
tekniska infrastrukturen som företaget använder. Verksamheten understödjer därmed bland annat 
systemutvecklingsverksamheten med tekniska förutsättningar för produktionsarbetet samt driver 
Webbhotellet. En person arbetar i huvudsak i denna verksamhet.  
 
Systemutvecklingsverksamheten är den enhet som realiserar systemutvecklingsuppdragen. Således 
präglas denna verksamhet av den mer tekniskt orienterade subpraktiken ”produktion”. I 
systemutvecklingsverksamheten finns även praktiken ”grafiskdesign” där arbetet sker med att 
utforma och producera systemlösningarnas grafiska användargränssitt. Inom ramen för 
systemutvecklingsverksamheten finns därtill ytterligare en subpraktik ”projektledning” som omfattar 
ledning av systemutvecklingsprojekten. Inom ramen för dessa tre verksamhetsområden engageras 
huvuddelen av Webbyråns medarbetare. Utöver dessa verksamheter finns även ett 
verksamhetsområde som fokuserar ”implementation”. Inom ramen för denna verksamhet sker dels 
teknisk implementation av det system som utvecklats, dels utbildning i systemet; om 
systemutvecklingsuppdraget omfattar detta. Olika aktörer från övriga verksamheter knyts då till 
denna verksamhet utefter de behov som finns vid varje specifik implementation.  
 
Samtliga enheter lyder under det verksamhetsansvar som VD och företagets ledningsgrupp innehar. 
Denna övergripande ledningsverksamhet har knutet till sig en administrativ enhet stödjer samtliga 
enheter i vardagliga rutiner. Denna enhet ombesörjer även företagets ekonomiska uppföljning och 
planering av verksamheten i Webbyrån på kort och lång sikt.  
 
Organisation88. Webbyrån har en organisationsstruktur som man själv beskriver som platt och 
flexibel. Företaget har ett tjugo tal anställda. Delägarna utgör tillsammans med två externa 
representanterna företagets styrelse och ledningsgrupp. Företaget har medvetet valt en flexibel 
organisation. Detta för att kontinuerligt kunna förändra organisationen beroende på vilka projekt som 

                                                 
88 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
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genomförs. Huvuddelen av allt arbete sker i projektgrupper som är kopplade till specifika 
kunduppdrag. Personalen är organiserad kring de ovannämnda verksamhetsenheterna. Roller finns 
artikulerade, men organisationen är i hög grad ej formellt organiserad. Arbetsfördelningen är 
tämligen flexibel vilket får som konsekvens att de olika verksamhetsområdena i flera fall omfattar 
samma individer. Företaget drivs enligt devisen att individerna i organisationen skall inneha ett flertal 
olika formella och informella roller. En aktör som är projektledare i ett projekt kan också vara 
webdesigner i ett annat projekt samt därtill hjälpa till att sköta de ekonomiska rutinerna i den 
administrativa enheten.  Arbetet i systemutvecklingsprojekten är organiserat på sådant sätt att den 
kompetens som behövs för det specifika projektet knyts till detta projekt. En person kan därigenom 
ingå i flera olika projekt samtidigt. Han eller hon kan då samtidigt agera i flera olika roller.  
 
Systemutvecklingsprojekt89. Ett kundspecifikt systemutvecklingsprojekt innebär att säljavdelningen i 
interaktion med potentiella kunder erbjuder Webbyråns produkter med utgångspunkt i dennes 
behov. Kunden ger Webbyrån i uppdrag att utveckla ett Internetbaserat informationssystem av något 
slag. I försäljningsprocessen genereras en kravspecifikation som tillsammans med kundavtalet utgör 
primär utgångspunkt för systemutvecklingsarbetet. En projektledare från Webbyråns sida får ansvaret 
att driva projektet. En projektorganisation utformas med personer från de olika enheterna. Strukturen 
för projektet är ofta tämligen fri och odefinierad. Logiken för systemutvecklingsarbetet bygger på att 
webdesignern inledningsvis utformar ett förslag till användargränssnitt för systemet. När detta 
godkänts av kunden utvecklas systemets funktionalitet och tekniska arkitektur. Testning av systemet 
sker innan slutlig leverans. Leverans innebär att systemet installeras hos kunden enligt den 
överenskommelse som systemutvecklingsuppdraget omfattar. Utbildning av kunden kan då även ske 
om detta är överenskommet. Webbyrån tillhandahåller ett Webbhotell vilket innebär att företaget kan 
husera kundens system. Kunderna behöver därmed inte köra systemet från egen server utan kan köpa 
denna tjänst från Webbyrån.  
 
Den utvecklingsplattform som används hävdar man prägla den systemutvecklingsfilosofi som präglar 
systemutvecklingsarbetet. Systemutvecklingsarbetet beskrivs som mycket teknikdriven i den mening 
att utvecklingsmiljön och erfarenheter i programutveckling styr arbetet. Denna teknikfokusering är 
dominerande och genomsyrar Webbyrån med undantag i två hänseenden. Som kontrast till detta 
perspektiv är Det första är den grafiska designen som präglas av normer och värderingar som inte är 
hämtade från ett teknikperspektiv. De individer som arbetar med dessa uppgifter är utbildade i 
Webbdesign och hämtar sin inspiration från marknadsföring, design, bild och form samt 
beteendevetenskap90. Det andra undantaget är säljavdelningen som anger att försäljning är en speciell 
yrkesform som har vissa specifika karaktäristika; frihet, att kunna närma sig kunden på lämpligt sätt, 
flexibilitet, skapa förtroende och relation91. Utifrån detta perspektiv ser man även utvecklingsarbetet 
som kunddrivet92. Kunddrivet innebär för Webbyrån att kunden i hög grad involveras under hela 
utvecklingsprocessen93. I figur 5.1 har jag illustrativt och övergripande försökt återge de 
verksamhetsområden som Webbyrån omfattar: 
 

                                                 
89 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
90 Hämtat från ett samtal med Webbdesigner; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
91 Hämtat från ett samtal med Säljare; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
92 Hämtat från ett samtal med VD; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
93 Hämtat från ett samtal med VD; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
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5.4 Beskrivning av studieobjektet: förändringsprogrammet WWoW 
 
Inledning. I detta avsnitt avser jag att genom att följa den tre programmet under tre år ge en bild av 
vad som hände under programmets olika delprojekt. Jag börjar med att återge hur 
förändringsprogrammet etablerades och hur ur detta förändringsprogram tre separata delprojekt 
designades och genomfördes för att uppnås programmets målsättning: att utveckla ett nytt 
strukturerat arbetssätt för Webbyrån.  
 
5.4.1 Beskrivning av förändringsprogram WWoW: förstudien 
 
Introduktion. Upprinnelsen till förändringsprogram WWoW ”Webbyråns Way of Working94” är att 
företaget under 1999 påverkades av ett antal verksamhetsproblem. Problemen fick som effekt brister i 
kvalitet, problem med att hålla leveranstider, svåra interna diskussioner om arbetssätt. Problemen var 
primärt kopplade till systemutvecklingsprocessen och därmed Webbyrån kärnverksamhet. Problemen 
i verksamheten medförde att VD vintern 1999 initierade en studie med uppgiften att utreda och 
fastställa vilka problem som Webbyrån brottades med i sin systemutvecklingsverksamhet. Syftet med 
denna studie var att klargöra orsakerna till problemen och komma med förslag till 
förändringsåtgärder.  
 
Vid denna tidsperiod arbetade jag med komma igång med min forskning. Internetbaserad 
systemutveckling var något som jag specifikt intresserade mig för. Jag var framförallt intresserad av 
att förstå denna variant av systemutveckling i syfte att metodgöra ett arbetssätt för hur man borde 
bedriva sådant arbete. Av en tillfällighet sammanstrålade min forskningsprocess och Webbyrån’s 
ambition av att göra ovan nämnda verksamhetsstudie. Jag fick av Webbyrån i uppdrag att som 
oberoende part titta närmare på verksamheten för att klargöra de problem som verksamheten 
brottades med och komma med förslag till hur dessa problem skulle hanteras. Jag såg detta som ett 
intressant uppdrag i och med att jag under denna arbetsprocess kunde skapa förutsättningar för att 
förstå Internetbaserad systemutveckling. 
 
Angreppssättet i förstudien. Förstudien genomfördes som en explorativ utredning. Utredningens 
ansats innebar att jag på nära håll följde utvecklingsprocessen som en deltagande observatör. Under 
genomförandet talade jag med olika representanter för att få insikt i verksamheten och hur 
systemutvecklingsprojekt bedrevs. Under förstudien följde jag två olika systemutvecklingsprojekt. 
Datainsamlingen bedrevs genom observation samt samtalsbaserad intervju både projektdeltagare 
samt aktörer från Webbyråns övriga organisation. Förstudiearbetet utövades och dokumenterades 
med inspiration från förändringsanalysmetoden FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 1989)95.  
                                                 
94 Namnet ”Webbyråns Way of Working” (WWoW) formulerades under delprojekt 1 och finns dokumenterat för första 
gången i det första delprojektets slutrapport (se nedan); vilken är upprättad under juli 2000. 
95 FA/SIMM är en metod för att bedriva förändringsanalys. Med förändringsanalys (FA) avses det inledande steget vid 
verksamhetsutveckling där beslut om eventuella förändringar analyseras och fattas (Goldkuhl & Röstlinger 1989). 
Metoden framhäver ett kontextuellt synsätt och poängterar bland annat situationsanpassning som en viktig möjlighet vid 
metodanvändning. Metoden framhåller flera förhållningssätt som handlar om att metodanvändare skall befrämja kvalitet,  
låta beslut vara genomskinliga, vara ifrågasättande, vara kreativa i utvecklandet av idéer, vara reflekterande,  uppmuntra 
till genuina dialoger. FA/SIMM består av ett antal primära analysområden vilka är: problem-, mål-, verksamhets-, styrke-, 
behovs- och åtgärdsanalys. För varje analysområde finns ett antal resultat utformade med tillhörande notationsformer. 
Dessa resultat är av varierande dokumenttyper. T ex så dokumenteras problem i problemlistor och samband mellan 
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Förstudiearbetet innebar att de två systemutvecklingsprojekten analyserades genom 
metodkomponenterna verksamhetsanalys, problemanalys, målanalys och styrkeanalys. 
Problemanalysen och verksamhetsanalys sågs i detta arbete som de viktigaste analyskomponenterna 
då användandet av dessa komponenter innebar att verksamhetens logik och problem kunde 
identifieras och artikuleras (”få upp problemen på bordet och relatera dem till processen”). Genom att 
identifiera problem och knyta dem till den process som verksamhetsanalysen genererade kunde 
problemen kunna visualiseras, relateras och orsaksförklaras. Styrkeanalys och målanalys utgjorde 
kompletterande medel för att kunna precisera välgrundade och väldimensionerade förslag till 
förändringsåtgärder. Figur 5.2 beskriver schematiskt hur förstudiearbetet utfördes. Förstudien 
avrapporterades våren 2000 för Webbyråns ledningsgrupp och organisation. 
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Figur 5.2: En schematisk beskrivning över förstudien96  

 
5.4.1.1 En sammanställning av resultatet av den problemanalys som utfördes i förstudien 
 
Introduktion. Detta avsnitt är en sammanställning av den problemanalys som genomfördes i 
förstudien. Problemanalysen innebar en kartläggning av verksamhetens problem samt en analys av 
vilka orsaker dessa problem hade. I denna kartläggning kunde problemen delas in i två 

                                                                                                                                                         
problem visualiseras i problemgrafer. För mål- och styrkeanalys finns motsvarande dokument som för problemanalys. En 
annan dokumenttyp är den som finns knuten till verksamhetsanalysen - handlingsgrafer. Handlingsgrafer syftar till att 
beskriva verksamhetens logik i termer av processer i organisationen. Notationen i handlingsgrafer omfattar bland annat 
aktiviteter, informations- och materialobjekt samt informations- och materialsamband. 
96 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
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kategorier/klusters av problem: 1) Sviktande lönsamhet; 2) Personalen på webbyrån var missnöjda 
med arbetsförhållandena. 
 
Sviktande och instabil lönsamhet97. Analysen av detta övergripande problem visualiserade ett antal 
underliggande problem. Ett av dessa problem var att systemutvecklingsprojekten drog ut på tiden. 
Definierade tidsramar för projekten hölls inte utan överskreds ofta; ibland med dagar och ibland med 
veckor. Detta medförde att man från Webbyråns sida ibland var tvungen att reducera uppgjort pris 
som en kompensation till detta överskridande av tidsbudgeten. En annan konsekvens var att 
överskridelserna innebar att resurser bands upp längre tid än planerat, vilket medförde att andra 
projekt i ej erhöll de resurser som behövdes för att de skulle bli realiserade i tid. En tredje konsekvens 
blev att kundernas förtroende för Webbyrån allvarligt påverkades tillföljd av att man inte lyckades 
hålla uppsatta tidsplaner. Orsaker till dessa problem vissa kartläggningen fanns att finna i ett antal 
underliggande problem: 1) Översiktliga såväl som detaljerade tidsplaner för projekten saknades ofta; 
2) Det var inte ovanligt att uppföljning under genomförandet uteblev; 3) Delresultat från olika tidiga 
aktiviteter försenades och var ofta bristfälliga, vilket hämmade senare delar i projektet. 3) Om resultat 
testades så skedde detta sent i utvecklingsprocessen vilket förde med sig att förseningar aktualiserades 
sent i projektgenomförandet; 4) systematisk förändringshantering saknades, förändringar utfördes ad 
hoc; 5) arbetet i projekten var allmänt ostrukturerat och spontant utan egentlig styrning. 
 
Det sista problemet kommenterades särskilt i avrapporteringen av förstudierapporten. Arbetet i 
verksamheten präglades av oordning. Denna karaktärisering har en negativ klang över sig. En 
omskrivning av detta skulle kunna vara av att arbetet präglades av förutsättningar för hög grad av 
flexibilitet. Okonventionella arbetsformer och sätt att lösa problem var vanligt i arbetsprocessen, 
något som påkallade en känsla av kreativitet i organisationen; denna förmåga utgör artikulerade 
styrkor i verksamhetsanalysen. Myntets baksida var emellertid att detta karaktärsdrag medförde att 
utvecklingsarbetet präglades av att i nuet uppkomna idéer, vilka inte alltid var förankrade i den 
kravspecifikation som kunden hade godkänt, kunde styra arbetet. Det oorganiserade arbetssättet 
medförde således att kreativa lösningar på löpande band producerades i projekten men att de bara i 
vissa fall implementerades. ”Det som var roligt, kodnära problemlösning” sattes i förgrunden av 
organisationen medan ”tråkiga saker” såsom projektuppföljning, systemering, systematisk 
förändringshantering samt uppdragsfokuserad systemutveckling kom i bakgrunden.  
 
Detta något ostrukturerade och framförallt ofokuserade arbetssätt innebar att tid förbrukades på 
ineffektivt arbete. Arbetssättet medförde även att nyskapandet blev dominerande; nya idéer och 
lösningar producerades men användes bara ibland. I de fall som de inte användes så bevarades ej 
lösningarna utan tenderade att bara försvinna. Företaget arbetade inte systematiskt att samla upp och 
bevara de producerade idéerna utan hjulet uppfanns ofta på nytt vid något annat tillfälle; något som 
också konsumerade tid och resurser.  
 
Ett annat övergripande problem var att andelen missnöjda kunder hade börjat öka. Missnöjda kunder 
resulterade i att kunderna försvann och därmed att lönsamheten i verksamheten stundtals blev 
instabil. Orsaken till detta relaterades i analysen framförallt till problemet att Webbyrån ej levererade 
systemen i tid. Detta resulterade i att kunden ibland ersatte Webbyrån som systemleverantör med en 

                                                 
97 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
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annan leverantör vid eventuella fortsättningsprojekt. Andra kunder accepterade förseningarna genom 
att de fick utökade systemlösningar som överträffade deras förväntningar.  
 
Ett annat problem som framkom i analysen av varför kunderna var missnöjda var att det 
ostrukturerade arbetssätt som präglade Webbyrån AB påverkade kundernas förtroende för Webbyrån. 
Från Webbyråns ledning hade man noterat att ett ostrukturerat arbetssätt gynnade kreativitet, men 
kunde vara direkt förödande vid andra tillfällen i utvecklingsprocessen som involverade kunden. 
Effekten av att arbeta ostrukturerat kunde bli att kunden uppfattade Webbyrån som oprofessionell 
och så att säga ”ej mogen” för uppgiften. Detta kunde förklaras med att Webbyrån var ung och att 
arbetssättet inte var tillräckligt samordnat och institutionaliserat i organisationen. Webbyrån erbjöd 
emellertid konsulttjänster, där kunden förväntade sig professionellt agerande från organisationens 
sida.  
 
En annan konsekvens av att arbetet brevs ostrukturerat var att kundens behov och önskemål inte 
tillfullo lyckades fångas upp i kravspecifikationen. Då kravspecifikationen utgjorde primärt underlag 
för systemutvecklingsarbetet så kunde ostrukturerat analysarbete innebära att systemutvecklings-
arbetet styrdes av bristfälliga och/eller felaktiga utgångspunkter. Att kundens krav inte fullt ut 
fångades förde med sig att Webbyrån ibland inte lyckades realisera ett system enligt de förväntningar 
som kunden hade. Detta innebar att kunden blev missnöjd, vilket resulterade att ett fortsatt 
affärssamarbete hämmades. 
 
Ett tredje problem som identifierades rörande lönsamheten hade sin koppling till arbetet med 
förstudier. Det hade hänt att Webbyrån ej fått kontraktet men att Webbyråns förstudie hade använts 
av kunden som underlag till den leverantör som slutligen fick kunden. Det problem som detta innebar 
var att förstudiearbetet utfördes till ett lågt pris. Detta innebar att förstudiearbetet utfördes genom 
resurser från Webbyråns sida. Om man ej erhöll uppdraget försvann alla möjligheter till finansiering 
av det utförda arbetet. Om man tog ut för stor kostnad för förstudien så bjöds man inte in till 
anbudsförfarandet. Man hade emellertid noterat att andra leverantörer som hade mer strukturerade 
processer för förstudiearbete tenderade att få uppdraget av kunden. En strukturerad process utgjorde 
argument för att lyckas motivera för kunden att finansiera arbetet. 
 
Missnöje avseende arbets- och ansvarsföhållande98. Parallellt med att lönsamheten sviktade på 
Webbyrån så hade det brett ut sig ett missnöje bland personalen rörande arbetsförhållandena. 
Problemen med att hålla tidsplanerna medförde att personalen, framförallt i utvecklingsteamen, mer 
eller mindre konstant arbetade övertid. Detta då projekten ofta inte avslutades utan levde vidare 
tillföljd av att exempelvis justeringar, implementationsproblem och tilläggskrav pga. av förseningarna. 
Genom att därtill nya projekt startades upp så förde detta att produktionspersonalen rycktes mellan 
nya och gamla åtaganden utan att egentligen ha en övergripande bild av vad som skedde i 
systemutvecklingsverksamheten. Personalen vände sig mot att en övergripande verksamhetsplan 
saknades för kärnverksamheten. Man ansåg att arbetet präglades av en kortsiktighet som försvårade 
framförhållning och styrning. 
 

                                                 
98 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
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Produktionspersonalen ansåg också att det underlag som kom från försäljningsavdelningen ej 
motsvarade det som utvecklingsteamen behövde för att realisera Webbyråns åtagande gentemot kund. 
Problemet ansågs vara att teknisk kompetens saknades vid försäljningen. Denna typ av kompetens 
behövdes vid kundmötena så att de behov som utvecklingsteamen hade vad gällde information om 
kundens behov, önskemål, teknisk miljö, befintliga plattformar och liknande kunde fångas upp. De 
nuvarande kravspecifikationerna från säljavdelningen till utvecklingsteamen ansågs ofta undermåliga 
vilket medförde att utvecklingsteamen ibland var tvungna att som man uttryckte det antingen ”anta 
och gissa sig till vad som menades” eller ”börja om från början” och försöka utarbeta en mer realistisk 
och användbar kravspecifikation ur utvecklingsteamens synvinkel. Detta fick ibland som konsekvens 
att Webbyrån AB upptäckte att det avtal som tecknats med kunden rörande tid och ersättning inte var 
realistisk och att tidsbudgeten och kostnaderna skulle överskridas. Ett missnöje över 
arbetsförhållandena från produktionspersonalen tog sig formen av kritik mot att säljavdelningen inte 
levererade realistiska förutsättningar för produktionen99. Säljarna å sin sida menade att 
utvecklingsteamen och produktionspersonalen inte värnade om kunderna. Ingångna avtal följdes inte 
och produktionsarbetet utfördes inte inom angivna tidsramar. För mycket tid ägnades enligt dem av 
”kreativ, ineffektiv och kodnära problemlösning” 100 istället för att realisera kravspecifikationen på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Att utvecklingsteamen tog direkt kontakt med kunden menade 
säljavdelningen medförde att ingångna avtal inte överensstämde med de överenskommelser vid dessa 
kontakter ingicks; detta då odokumenterade och osystematiskt genomförda förändringar överspelade 
det ursprungliga men ändå gällande avtalet101. 
 
Genom problemanalysen i förstudiearbetet konstaterades det att i Webbyråns verksamhet fanns 
brister i början, under och i avslutningen av systemutvecklingsprojekten vilket primärt utgjordes av att 
kravspecifikationerna ofta var ofullständiga och knapphändiga samt att produktionsprocessen präglades 
av organisatoriska brister och ineffektiva arbetsmoment. Detta problem var den sammanstrålande 
bristen konstaterade man som medförde att lönsamheten sviktade och att personalen var missnöjd, se 
figur 5.3. 

                                                 
99 Hämtat från ett samtal med en systemutvecklare och en teknisk projektledare; vilket är dokumenterat i en loggbok från 
november 1999. 
100 Hämtat från ett samtal med en säljare; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
101 Hämtat från ett samtal med en säljare; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
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Figur 5.3: Sammanställning av problemanalysen baserat på de tre övergripande problemen. 

Problemtyngda systemutvecklingsprojekt102. Analysen av verksamheten resulterade i en insikt om 
att systemutvecklingsprojekten präglades av problem. Studien medförde att tre primära 
problemorsaker identifierades. En av dessa problemorsaker var att Webbyrån saknade artikulerade 
processer. Verksamheten bedrevs i projekt och i termer av processer men systemutvecklingsprocessens 
olika delprocesser var inte artikulerade. Detta medförde att det fanns inom organisationen olika 
uppfattningar om systemutvecklingsprocessens logik. När man talade om verksamhetens logik så 
fokuserades även processen för att utveckla systemen och processen att styra projekten fokuserades 
nästan inte över huvud taget. Verksamheten hade därmed omedvetet satt i förgrunden produktionen 
av systemen och använde inte alls några styrprocesser eller talade inte strukturerat om hur projekten 
skulle styras. Att styrprocesser saknades medförde att projektledarna inte arbetade med att styra 
projekten utan snarare arbetade med systemutvecklingsaktiviteter. I analysen drogs här ett samband 
mellan att styrningsprocessen för projekten inte fanns till att detaljplaneringen av projekttid och 
struktur i projektgenomförandet brast.  
 
Den andra primära problemorsaken till varför systemutvecklingsprocessen var bristfällig ansågs vara 
att trots organisationsbefattningar så hade man inte kopplat arbetsuppgiftsbeskrivningar till 
befattningarna. Följaktligen utgjordes Webbyrån av en organisation uppbyggd av befattningar men 
där de arbetsuppgifter som befattningarna skulle omfatta inte var artikulerade och fastslagna. 
Arbetsfördelningen blev därigenom oklar. Oklarheten medförde att personalens arbetsuppgifter var 
otydliga. Att därmed ställa krav verksamhetsutövandet blev under dessa förutsättningar problematiskt 

                                                 
102 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
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då arbetsdelningen var diffus i verksamheten103. Några av medarbetarna kände även en osäkerhet för 
vad man ansvarade för i befattningen och vad som krävdes av dem i olika situationer104. En medveten 
strategi för specialisering av olika individers förmåga samt en överblick över organisationens 
kompetens saknades då en rollstruktur med fastställda arbetsuppgiftsbeskrivningar knuten till 
artikulerade processer inte fanns i Webbyrån. Avsaknaden av artikulerade processer och fastställda 
rollbeskrivningar utgjorde enligt förstudien två primära faktorer som negativt påverkade 
genomförandet systemutvecklingsprojekten. Dessa problem sammanfattar den oklarhet över ”vem 
som skulle göra vad och när” i systemutvecklingsprojektet.  
 
Den tredje problemorsaken som identifierades i analysen var avsaknaden av metodstöd i 
verksamheten; med andra ord föreskrifter om ”hur” olika aktiviteter skulle utföras i projektet. En 
orsak till att projekten uppfattades till oordnade, som har koppling till kunders syn om 
”oprofessionellt” agerande, knöts till avsaknaden av en gemensam och inlärd förmåga kring hur olika 
aktiviteter i projekten borde utföras. Förutom att denna brist kunde medföra att Webbyråns agerande 
ansågs som ”oprofessionellt” så resulterade detta även i att vissa projektaktiviteter utfördes 
ofullständigt. Detta kunde påverka kvaliteten i det resultat som framställdes i projektet; tidiga 
kvalitetsproblem kunde hämma arbetets senare delar samt riskera att kunduppdraget i något avseende 
misslyckades.  
 
Förslag till förändringsåtgärder105. Förstudien avrapporterades i maj våren 2000. Avrapporteringen 
omfattade en genomgång av de utförda analyserna, med tonvikt på en genomgång av resultatet från 
problemanalysen. Syftet med avrapporteringen var att presentera, pröva och acceptansgöra de 
utformade förändringsåtgärder. Förändringsåtgärderna byggde på tesen att om de tre primära 
problemorsakerna hanterades så skulle detta medföra att förutsättningar skapades för att problemen i 
verksamheten skulle kunna hanteras; med konsekvenser som att sviktande och instabil lönsamhet 
omvandlades till ökad lönsamhet samt att missnöjet i organisationen kunde åtgärdas. De 
förändringsåtgärder som presenterades, diskuterades och accepterades var att: 

• Utarbeta, artikulera och fastställa kritiska verksamhetsprocesser. 
• Utarbeta, artikulera och fastställa en rollstruktur för organisationen. 
• Utarbeta, artikulera och fastställa metodstöd för olika aktiviteter i verksamhetsprocesserna. 
 
5.4.2 Beskrivning av förändringsprogram WWoW: initiering och design 
 
En arbetsgrupp bildas106. Webbyrån AB beslöt i samband med avrapporteringen av förstudien att 
hantera de problem som förstudien hade konstaterat. Företaget En arbetsgruppen formades av aktörer 
från såväl den interna organisationen på olika organisatoriska nivåer i Webbyrån tillsammans med 
mig som extern aktör. Den tillsatta arbetsgruppen organiserade om sin verksamhet till ett projekt 
vilket medförde att arbetsgruppen omvandlades till en projektgrupp. Till denna projektgrupp 
kopplades en referensgrupp som definierades som Webbyråns organisation. Som projektansvarig 
definierades VD i egenskap det var han som hade utformat och gett projektgruppen uppgiften. 

                                                 
103 Hämtat från ett samtal med en teknisk projektledare; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
104 Hämtat från ett samtal med en grupp systemutvecklare; vilket är dokumenterat i en loggbok från november 1999. 
105 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
106 Hämtat från loggbok, vilken är daterad den 3 mars 2000. 



 119

 
Det första och andra arbetsmötet107. Under det första mötet konstaterade projektgruppen att den 
uppgift som erhållits från VD’s sida var för stor och komplex att hanteras i ett och samma projekt och 
istället så beslöt man att utarbeta en plan för hur förändringsarbetet skulle organiseras. VD hade 
uttalat en önskan att med ett ”verksamhetsövergripande perspektiv” utreda och fastställa 1) kritiska 
verksamhetsprocesser; 2) utreda och fastställa en rollstruktur för organisationen; samt 3) utarbeta och 
fastställa metodstöd för kritiska aktiviteter i verksamheten.  
 
Projektgruppen tolkade detta som att uppgiften omfattade utveckling av ett strukturerat arbetssätt för 
Webbyråns verksamhet. Detta arbetssätt skulle innefattade tre komponenter: processer, 
rollbeskrivningar och metoder. Förstudien och problemanalysen användes i dessa diskussioner som 
medel för att precisera vilka verksamhetsområden som det strukturerade arbetssättet i ett inledande 
skede skulle omfatta. Projektgruppen noterade även att uppgiften som erhållits var omfattande; dels 
vad som skulle genereras, dels att det rörde hela verksamheten. Genom att granska problemanalysen 
och tillhörande projektdokument så fastställde projektgruppen att problemen var koncentrerade till 
primärt tre verksamhetsområden:  
 
• försäljningen av system [marknadsföring och försäljning] 
• produktionen av systemet [systemutveckling: produktion] 
• styrningen av arbetet i projekten [systemutveckling: projektledning] 
 
Genom denna granskning avgränsade projektgruppen projektuppgiften. Uppgiften tolkades nu som 
att utveckla ett strukturerat arbetssätt (innefattande process, rollstruktur och metod) för ovan 
nämnda verksamhetsområden. Som en fjärde kompletterande deluppgift fastställde projektgruppen 
även att uppgiften skulle inkludera utvecklandet av ett strukturerat arbetssätt för verksamheten intern 
verksamhetsutveckling [förbättringsarbete]. Denna deluppgift var förankrad i tanken att 
projektgruppens förestående arbete skulle dokumenteras, värderas och omskapas till ytterligare en 
subpraktik i Webbyrån. Denna subpraktik skulle syfta till att i framtiden bedriva förbättring av den 
egna verksamheten.  
 
Sammantaget blev resultatet av de två första mötena i projektgruppen att VDs uppgift omtolkades och 
avgränsades till att utveckla ett strukturerat arbetssätt för Webbyrån AB innefattande deluppgifterna: 
1) utveckla en modell för försäljning av system [förstudiemodell]; 2) utveckla en modell för 
produktion av system [produktionsmodell]; 3) Utveckla ett för styrning av arbetet i projekt 
[projektstyrningsmodell]; 4 utveckla ett strukturerat arbetssätt för intern verksamhetsutveckling 
[förbättringsmodell]108. Tillika ansåg arbetsgruppen att denna hade förankrat uppgifterna i de 
problem som hade fastställts i förstudiens problemanalys. Uppdraget presenterades för VD som gav 
sitt godkännande till det preciserade uppdraget. Nästa steg vara att organisera själva arbetet för att 
kunna uppnå det nu fastställda och beslutade uppdraget.  
 
Det tredje arbetsmötet109. Under det tredje arbetsmötet konstaterade projektgruppen att samtliga 
deluppgifter inte kunde realiseras under samma projekt. Idén som väcktes var att respektive 
                                                 
107 Hämtat från loggböcker, vilka är daterad den 3 och 6 mars 2000. 
108 Hämtat från slutrapport av delprojekt 1 som är upprättad i juli 2000. 
109 Hämtat från loggbok; vilken är daterad den 12 mars 2000. 
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deluppgift skulle motsvaras av ett avgränsat delprojekt. Planen som upprättades kom därmed att 
omfatta fyra olika delprojekt vilka skulle utföras sekventiellt. Projekten utgjorde i sin tur delar i en 
helhet som omnämndes program. Projektgruppen organiserade sålunda arbetet under det tredje 
mötet i fyra sekventiellt efterföljande delprojekt som bedrevs under ett och samma övergripande 
förändringsprogram. Programmet fungerade som ram för den verksamhet som temporärt skulle 
bedrivas separerat och parallellt med den normala systemutvecklingsverksamheten. Ett av de stora 
problemen i Webbyråns SU-projekt var att man inte följde tidsramarna för projekten och att det i 
vissa projekt överhuvudtaget inte fanns uppsatta tidsramar och/eller detaljerade tidsplaner. 
Projektgruppen bestämde sig därför att arbeta mot att respektive delprojekt i förändringsprogrammet 
skulle bli föredömen i detta hänseende. 
 
Förändringsprogrammets struktur110 & 111. En ”hypotes” för strukturen i förändringsprogrammet 
utformades. Denna struktur för delprojekten betraktade projektgruppen som en generisk struktur 
som inför varje delprojektgenomförande skulle värderas och situationsanpassas. Varje delprojekt 
kunde omfatta sex projektetapper från delprojektstart till delprojektslut, se figur 5.4.  
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Figur 5.4: Förändringsprogrammets struktur och relation till systemutvecklingsverksamheten. 

 

                                                 
110 Hämtat från projektplanen till delprojekt 1; vilken är upprättad i mars 2000. 
111 Hämtat från loggbok; vilken är daterad den 12 mars 2000. 
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• Etapp 1a. ”Diagnos av verksamheten”. Under detta moment skulle en diagnos ske av den 
fokuserade verksamheten. Metoden FA/SIMM skulle användas (se avsnitt 5.4.1) Resultatet från 
detta moment var fastställda och beslutade förändringsåtgärder. Diagnosen innebar att den 
aktuella verksamheten definierades och analyserades för att förändringsagenterna (de deltagande 
aktörerna i projektet) skulle få en förståelse för verksamhetens problem, styrkor och mål. Dessa 
problem skulle vara sprungna ur den förståelse som genererats genom verksamhetsdefinition och 
verksamhetsanalys.  

• Etapp 1b. ”Benchmarking”. Parallellt med diagnosen skulle även en analys av externa 
verksamheter och modeller genomföras. Syftet var att inventera befintliga externa samt hur andra 
verksamheter arbetade med Internetbaserad systemutveckling. Motivet var med momentet att 
etablera förutsättningar för att snabba upp arbetet i det förestående förbättringsarbetet. ”Allt 
behöver inte vara nyutveckling. Hjulet kan vara uppfunnit i andra företag och deras metoder kan vi 
kanske använda oss av” ansåg en av deltagarna i projektgruppen112.   

• Etapp 2. ”Utveckling av prototyp”.  Med utgångspunkt i de förändringsåtgärder som 
identifierats genom diagnosen av verksamheten samt beaktandet av resultatet av benchmarkingen 
så skulle etapp 2 utgöras av arbetet att utveckla delprojektets resultat – ett strukturerat arbetssätt 
innefattande process, metod och rollstruktur. Arbetet organiserades i två utvecklingsfaser. Den 
första fasen innebar att en ”prototyp” av den aktuella modellen (förstudie-, produktions-, 
projektstyrningsmodellen) utvecklades. Prototypbegreppet användes för att beteckna det resultat 
som utvecklingsverksamheten skulle generera i detta skede. Prototypbegreppet var vedertaget 
inom Webbyrån och är ett begrepp som ofta användes för att karaktärisera delresultat i 
systemutvecklingsprocessen. Det föll sig därför naturligt att karaktärisera även resultatet från 
utvecklingsverksamheten i termer av ”prototyper”. Den ”färdiga” prototypen skulle anses ha 
uppnått kriteriet ”testbart skick” för att etapp 2 skulle ses som färdig. Prototypen skulle därmed 
vara så färdig etapp att det kunde testas i ett skarpt systemutvecklingsprojekt (SU-projekt).  

• Etapp 3. ”Test och utvärdering av prototyp”. I detta moment skulle prototypen testas genom att 
den användes i ett skarpt SU-projekt. Målet med testet var att identifiera reaktioner och 
erfarenheter från användandet av modellen, vilka kunde användas för vidareutveckling av 
prototypen. Efter SU-projektets slut skulle arbetet ”utvärderas”. Detta för att skapa utgångspunk 
för vidareutveckling av det som redan innefattades i prototypen eller för att nya 
utvecklingsåtgärder skulle kunna identifieras.  

• Etapp 4. ”Vidareutveckling av prototyp”. Utvecklingsåtgärderna skulle realiseras i en andra 
utvecklingsetapp. Arbetet skulle här ha målsättningen att på basis av resultatet från testet skapa en 
förädlad andra prototyp. Etappen skulle avslutas när samtliga identifierade utvecklingsåtgärder 
var implementerade i den nya prototypen. Resultatet från denna vidareutveckling skulle därefter 
genomgå ett andra test med en tillhörande utvärdering för att på så sätt utvärdera den 
vidareutvecklade prototypen innan resultatet från delprojektet överlämnades till 
systemutvecklingsverksamheten. 

• Etapp 5. ”Test och utvärdering av vidareutvecklad prototyp”. Genom att testa den 
vidareutvecklade prototypen var målsättningen att kunna samla in ytterligare åsikter och 
erfarenheter om den modell som utvecklats. Dessa insikter kunde ligga till grund för ytterligare 
vidareutvecklingsarbete av prototypen samt utgöra kunskap till stöd för det fortsatta 
implementeringsarbetet av modellen i organisationen. 

                                                 
112 Ett citat från systemarkitekten i projektet, hämtat från loggbok; vilken är daterad den 12 mars 2000. 
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Förloppet att initiera ett delprojekt började med ett beslut om att genomföra delprojektet. Den 
efterföljande uppstarten skulle utgöras av ett uppstartsmöte. På detta möte skulle planering av 
genomförandet i delprojektet ske. Varje etapp i delprojektet skulle vid detta möte designas i sessioner; 
där varje session motsvarade ett arbetsmöte. Varje etapp indelades därmed i en uppstartsession, ett 
antal genomförandesessioner samt en avslutningssession. Resultatet från uppstartsmötet skulle 
sammanställas i en delprojektplan som därefter skulle godkännas av programansvarig innan projektet 
igångsattes. I och med detta godkännande skulle projektgenomförandet påbörjas.  
 
När delprojektet avslutats skulle resultatet i form av en utvecklad och vidareutvecklad modell 
överlämnas till projektbeställaren tillsammans med en slutrapport från delprojektet.  Varje delprojekt 
skulle således efter genomförandet avslutas med ett projektavslut där arbetsprestationen utvärderades 
och relaterades tillbaka till den uppgift som initierat delprojektet.  
 
I mars 2000, efter en förstudie och tre planeringsmöten, igångsattes förändringsprogrammet ”Nytt 
Strukturerat Arbetssätt vid Webbyrån AB” vid Webbyrån AB. Programmet kom från och med 
delprojekt 2 drivas under akronymen WWoW ”Webyråns Way of Working”. I nästkommande avsnitt 
kommer jag att övergripande beskriva genomförandet i de tre delprojekten. Denna beskrivning 
tillsammans med den nu avslutande beskrivningen av förändringsprogrammet ligger till grund för 
den problem- och styrkeinriktade analys av programmets delprojekt som finns presenterad i kapitel 6. 
 
5.4.3 Beskrivning av delprojekt 1: utveckling av en förstudiemodell 
 
Uppstarten av delprojektet113. Arbetet i delprojekt 1 inleddes med att arbetet planerades enligt den 
projektstruktur som utvecklats inför ingångssättandet av programmet. Syftet och målsättningen med 
projektet var att utarbeta, testa och leverera en modell för förstudiearbete. Arbetsprocessen 
situationsanpassades inte nämntvärt under denna planering, utan projektgruppen beslöt att följa den 
process som strukturen omfattade. Detta medförde att projektet inledningsvis skulle innefatta en 
verksamhetsdiagnos för att förstå den verksamhet som försäljnings- och marknadsföringsarbetet 
innebar. Man såg från projektets sida denna verksamhetsdiagnos som en kompletterande diagnos, då 
god insikt om verksamheten hade utvecklats genom förstudien.  
 
Den projektorganisation som tog ansvar för det första delprojektet var identisk med den projektgrupp 
som utformat strukturen för förändringsprogrammet. Den innefattade således mig själv som 
biträdande projektledare, en projektledare från Webbyråns organisation som i linjeverksamheten 
även innehade befattningen projektledare, en systemutvecklare, en systemarkitekt (senior 
systemutvecklare), en säljare och en av två produktionsansvariga (teknisk projektledare/teamledare).  
 
Uppstarten av delprojektet utgjordes av ett uppstartsmöte. Arbetet i detta möte dokumenterades och 
sammanställdes i en projektplan. Då projektet var en direkt konsekvens av igångsättandet av 
förändringsprogrammet så föredrogs inte planen i detalj för ledningsgrupp eller VD. Man utgick från 
projektgruppens sida att verksamhetsledningen var överens med projektgruppen om planeringen av 

                                                 
113 Hämtat från projektplanen till delprojekt 1 som är upprättad i mars 2000, slutrapporten av delprojekt 1 upprättad juli 
2000, samt ett antal loggböcker upprättade mellan mars 2000 och augusti 2000. 
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projektet. VD utsågs som projektansvarig och en referensgrupp utsågs till projektet. Referensgruppen 
bestod återigen av hela Webbyråns övriga organisation. Uppstartsmötet avslutades efter dessa beslut 
och vid ett ordinarie organisationsmöte på Webbyrån presenterades projektets upplägg. Vid detta 
möte framkom ingen opposition kring upplägget utan organisationen utstrålade snarare en förväntan 
av vad projektorganisationen skulle åstadkomma.  
 
Genomförandet av delprojektet114. Arbetet inleddes med att en verksamhetsdiagnos utfördes. Denna 
diagnos genomfördes under ledning av mig som seminarieledare. Diagnosarbetet präglades av svåra 
och arbetsamma diskussioner. Arbetet inleddes med att försöka genomföra en verksamhetsdefinition 
dels över hela verksamheten dels över den subpraktik, marknadsföring & försäljning, som detta första 
delprojekt fokuserade. Arbetet med verksamhetsdefinitionen blev komplicerad då det olika synsätt 
bland projektets deltagare över t.ex. vilka produkter som verksamheten producerade och vilka resultat 
som respektive subpraktik skulle generera och andra behövde för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Arbetet med verksamhetsdefinitionen orienterades efter ett tag enbart mot verksamhetsanalys och 
problemanalys av hur försäljning av system gick till. Arbetet avgränsades sålunda från att omfatta en 
övergripande definition av Webbyråns hela verksamhet. Förstudiens definition användes istället utan 
förändringar.  
 
Genom denna fokuserade analys av försäljningsprocessen kunde gruppen snart konstatera att arbetet 
mellan olika säljare bedrevs genom olika informella arbetssätt. ”Mycket av det vi gör är likartat, men 
på vissa punkter så skiljer vi oss åt.” (Säljare, Webbyrån, April 2000). Säljarna använde sinsemellan 
t.ex. olikartade mallar vid offertframställning och vid upprättandet av avtal samt hade olika 
förhållningssätt till hur man närmade sig kunden och hur man försökte förstå kundens behov. En av 
säljarna var mån om att kunden fick beskriva sin verksamhet, medan den andra säljaren mer tog 
utgångspunkt i att tala med kunden om Webbyråns olika produkter. Gemensamt hade man emellertid 
önskan att förändringsprojektet skulle resultera i en checklista som man skulle kunna använda för få 
fram nödvändig information från kunden. ”Både jag och X vill ha något att luta oss mot i 
diskussionerna med kunden. En checklista som ger oss något att ta utgångspunkt i vore bra… […] 
…listan skulle vi kunna använda för att stämma av att vi få fram allt som behövs av kunden.” (Säljare, 
Webbyrån, April 2000) 
 
Under dessa diskussioner kom den bakomliggande konflikt som fanns mellan olika verksamhets-
områden fram. Som ovan berörts så ansåg t.ex. produktionsverksamheten att de inte erhöll goda 
utgångspunkter för systemutveckling från säljarna. Avtalen ansågs av dem vara orealistiska och 
kravspecifikationerna som skulle ligga till grund för systemutveckling ansågs vara otillräckliga att 
bygga system utifrån. Det som säljaren berättade blev sålunda ”bevis” för den kritik som produktions-
verksamheten hade och underbyggde ny kritik, något som kom att hämma diagnosarbetet.  
 
Verksamhetsdiagnosen som pågick under tre veckor innefattade sju arbetsmöten. Konsekvensen av 
denna diagnos blev att målet att utveckla en formaliserad arbetsmodell för förstudiearbete slutligen 
fastställdes. Målet med denna modell var att säljarna under arbetet skulle kunna generera goda 
förutsättningar för systemutvecklingsprojekten. Modellen skulle omfatta en process, ett metodstöd 

                                                 
114 Hämtat från projektplanen till delprojekt 1 som är upprättad i mars 2000, slutrapporten av delprojekt 1 upprättad juli 
2000, samt ett antal loggböcker upprättade mellan mars 2000 och augusti 2000. 
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och en rollstruktur för verksamheten. Projektgruppen beslöt också att göra ett omtag på hela 
försäljningsprocessen. Givet det förväntade resultatet av ”benchmarkingprocessen” skulle en helt ny 
samstämmig process för att sälja in system utformas och implementeras. 
 
Parallellt med etapp 1a genomfördes etapp 1b - ”benchmarking”. Arbetet syftade till att identifiera 
viktiga erfarenheter och modeller som kunde användas i utveckling av en förstudiemodell och 
samtidigt utveckla insikt om hur system av den aktuella typen lämpligen skulle säljas. Arbetet inleddes 
med att en kriteriemodell genererades av två av projektdeltagarna, systemarkitekten och säljaren. 
Valet på dessa aktörer baserades på att arkitekten hade erfarenheter av denna typ av 
utvärderingsarbete och att säljaren var insatt i nuvarande försäljningsprocess. Två modeller för 
förstudie identifierades, men värderades endast i ringa omfattning. Orsaken till att arbetet inte 
utfördes var att detta arbete bortprioriterades främst på grund av att den ordinarie 
systemutvecklingsverksamheten var tvungen att prioriteras.  Men bortprioriteringen var också en 
konsekvens av att arbetet med verksamhetsdiagnosen blev så krävande och ansträngd att samverkan 
mellan dessa två aktörer blev ansträngd. ”Vi har tyvärr inte hunnit med att göra så mycket arbete, dels 
för att det tar lång tid och Y [säljaren]har ju aldrig tid, dels att vi har så mycket att göra nu i det projekt 
som jag nu är med i.. …jag tror inte att vi hinner bli klara med detta…” (Systemarkitekten, Webbyrån, 
april 2000). Resultatet av denna etapp blev att modellerna FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 1989) 
och Business Modeling Workflow enligt utvecklingsprocessen Rational Unified Process (Kruchten 
1998) fastställdes utan fullständig utvärdering till underlag för utformandet av en prototyp till 
förstudiemodell. Några erfarenheter rörande införsäljning av internet baserade system 
sammanställdes inte. 
 
Vid den här tiden i delprojektet var arbetsbördan på Webbyrån mycket stor för de anställda. Många 
systemutvecklingsuppdrag behandlades på en och samma gång. Vid denna tid flyttade man även 
verksamheten till nya lokaler. Detta innebar att projektorganisationen i förbättringsprojektet valde att 
inte fullt ut delta i det förändringsprojektets arbete. Mötesdisciplinen blev som en konsekvens allt 
sämre och sämre från flera av projektdeltagarna. Tillika varierade graden av engagemang mycket 
mellan de projektdeltagare som verkligen deltog i arbetet.  
 
Merparten av designarbetet i etapp 2 utfördes endast av projektledaren och av mig själv i egenskap av 
biträdande projektledare. Arbetet blev omfattande och den färdigställda prototypen till 
förstudiemodell bestod av en övergripande process, metodkomponenter som understödde processens 
aktiviteter samt en rollstruktur som omfattade de aktörsroller som skulle medverka i aktiviteterna. 
Resultatet sammanställdes i en manual som skulle fungera som reellt stöd i försäljningsarbetet. Av de 
två modeller som benchmarkingruppen rekommenderade användes uteslutande FA/SIMM som 
utgångspunkt för modellutvecklingen. 
 
När manualen var färdigställd identifierades ett testprojekt där manualen skulle testas. Projektledaren 
för systemutvecklingsprojektet informerades och accepterade testet då förändringsprogrammet från 
VD och ledningsgruppen var prioriterad verksamhet för Webbyrån. Deltagarna från Webbyråns sida i 
SU-projektet sida utbildades under en dag i förstudiemodellen och därefter genomfördes testet på ett 
arbetsmöte där kundens representanter deltog. Testet innebar att en process i kundens verksamhet 
skulle modelleras genom handlingsgrafer. Arbetsformen var att Webbyråns representanter skulle 
genomföra modelleringsarbetet i samverkan med kunden.  
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Erfarenheterna från testet gav viktiga lärdomar för förändringsprogrammet. Den viktigaste lärdomen 
var att arbetet att utveckla och implementera en fullständig förstudiemodell var ett mycket 
omfattande och komplicerat projekt. I testet började Webbyråns representanter använda 
handlingsgrafen men de kände sig obekväma med att använda ett nytt arbetssättet och avbröt under 
mötet analysen. Den andra lärdomen rörde själva testet i skarp miljö. Testet innebar att en modell 
skulle användas som stöd för ett förstudiearbete som skulle leda fram till ett avtal mellan kunden och 
Webbyrån. Kunden hade inte tillräckligt informerats om att det nya arbetssättet skulle prövas. 
Fullständig informationen fick kunden vid mötet. Kunden blev då negativt inställd, något som 
påverkade både själva genomförandet och sedermera även relationen mellan Webbyrån och kunden. 
När sedermera aktörerna från Webbyråns sida inte behärskade modellen så blev situationen verkligen 
besvärande och vid ett läge riskerades hela det framtida systemutvecklingsuppdraget.  
 
Avslutningen av delprojekt 1115. Lärdomarna från testet var viktiga; verkligheten med förbättrings-
arbetet visualiserade sig för både förbättringsgruppen och systemutvecklingsverksamheten. 
Konsekvenserna av förändringsprogrammet klargjordes för Webbyråns organisation av testet: att 
arbetet krävde att i organisationen som helhet skulle förstå och komma överens om hur man skulle 
arbeta i systemutvecklingsprojekten och att detta skulle kräva att man förändrade sitt arbetssätt och 
sina arbetsformer. För delar av organisationen framkom detta först vid genomförandet av testet och 
genom de konsekvenser som det medförde på de som utförde testet och systemutvecklings-
verksamheten som helhet. Förändringsprogrammet fick från flera håll nu kritik. Kritiken var tudelad 
och från två kategorier i organisationen. En kritik rörde att behovet att 1) ett skarpt test måste 
förankras och accepteras av kunden, 2) att utbildningen inför testet måste intensifieras, och 3) att 
ambitionerna med att utveckla en komplett förstudiemodell troligtvis var ett för stort uppdrag att 
klara av under ett delprojekt. Den andra kritiken rörde hela förändringsprogrammets existens, ställt i 
relation vilka konsekvenser som det kunde få på verksamheten (förlorade kunder) och att 
förändringsarbetet tog för mycket av organisationen i anspråk. Personal och resurser som behövdes i 
enligt denna kritik i systemutvecklingsprojekten.  
 
Som resultat av testet utfördes vissa förändringar i manualen. Eftersom semestern nu var i antågande 
och att förbättringsprojekten hade som målsättningen att inte överskrida tidsramarna så utfördes 
inget ytterligare test i delprojekt 1. Delprojektet avslutades enligt tidsbudgeten och genomförandet 
avrapporterades i en slutrapport samt muntligt till VD. Resultatet av arbetet - manualen - 
överlämnades till VD tillsammans med en redogörelse och rekommendation om hur arbetet med att 
implementera modellen borde fortsätta. Ett informationsmöte hölls med organisationen och därefter 
avslutades delprojekt 1 inom ramen för utsatt projektslut. Vid detta informationsmöte framkom kritik 
och försvar gentemot förändringsprogrammet: ”I grunden är jag för förändringsarbetet, men vi måste 
ställa oss frågan om vi i detta läge nu har tid och resurser att lägga på detta arbete… […]…vi kan inte 
på något sätt inte riskera att vi tappar en kund!” (Säljare, Webbyrån, juni 2000; informationsmöte). 
VD för Webbyrån tenderade emellertid inte att tappa förtroendet för förändringsprogrammet. 
”Problemet är att vi riskerar att tappa kunder som X i senare delar av projektet om vi måste göra en 
mängd förändringar i kravspecifikationen tillföljd av vi inte var noggranna i början…” (VD, Webbyrån, 
juni 2000; informationsmöte) 
                                                 
115 Hämtat från projektplanen till delprojekt 1 som är upprättad i mars 2000, slutrapporten av delprojekt 1 upprättad i juli 
2000, samt ett antal loggböcker upprättade mellan mars 2000 och augusti 2000. 
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5.4.4 Beskrivning av delprojekt 2: utveckling av en produktionsmodell 
 
Introduktion. Delprojekt 1 avslutades enligt plan i juni 2000. Delprojekt 2 initierades under senare 
delen av augusti. Delprojekt 2 kom att bestå av två genomföranden. Under hösten genomfördes ett 
arbete med samma projektorganisation. Arbetet kom att fokusera utvecklingen av en 
produktionsmodell för Internetbaserad systemutveckling. Även detta delprojekt var omfattande och 
komplext; framförallt som en konsekvens av erfarenheterna som vunnits genom delprojekt 1. 
Delprojektet kom till och med att avstanna som en följd av att engagemanget i förbättringsarbetet 
sjönk under en kritisk nivå. Förändringsprogrammet pausades därför under några månader, men 
ingångsattes och genomfördes med framgång under våren 2001. 
 
5.4.4.1 Beskrivning av första genomförandet av delprojekt 2  
 
Uppstarten av delprojekt 2; första genomförandet116. Uppstarten av delprojekt 2 ägde rum enligt ett 
liknande förfarande som i delprojekt 1. De erfarenheter som hade utvunnits i planeringsarbetet efter 
förstudien kom att även utgöra detta delprojekts tillvägagångssätt. En erfarenhet som jag var 
övertygad om att vi i projektorganisationen hade lärt oss var att vi var tvungna att än mer engagera oss 
i och prioritera förändringsprojektet arbete. Från projektledningens sida inledde vi uppstarten med att 
införskaffa oss försäkringar från projektdeltagarnas sida att de skulle frigöra tid för arbete med 
förbättringsprojektet. Från ledningens sida arbetade vi också med att försöka avgränsa arbetets 
omfattning i detta delprojekt.  
 
Ett förslag som kom från produktionsverksamhetens sida var att endast fokusera faserna systemering 
och systemtest i detta andra delprojekt. Detta då från produktionsverksamhetens sida man angav att 
problemen var som störst i dessa delprocesser. Vid uppstarten fattades också beslutet att reducera 
omfattningen på verksamhetsdiagnosen då denna hade visat sig vara komplex och problematisk att 
genomföra i det första delprojektet. Från projektledningens sida beslöt man att enbart genomföra en 
begränsad verksamhetsanalys för att härigenom generera en handlingsorienterad bild över hur 
systemeringsarbetet och testarbetet bedrevs. Avsikten med denna insikt var att den skulle utgöra 
grund för design av den arbetsmodell som skulle utvecklas som stöd för dessa processer. Vidare 
utarbetades tydliga förutsättningar (kriterier och utvärderingsprocess) för värdering av externa 
modeller, vilka kunde utgöra input för modellutvecklingen i etapp 2. Projektledningen tog även på sig 
ansvaret att på ett tidigt stadium identifiera ett systemutvecklingsprojekt som kunde utgöra 
referensprojekt för förbättringsarbetet. Det gällde att tidigt i processen förankra hos denna 
projektorganisation och den kund som var inblandad i detta arbete att test av nya arbetsmodeller 
skulle genomföras inom ramen för detta projekt. 
 
Innan projektet initierades föredrog projektledningen planen för delprojekt 2 för VD och den för 
företaget nya ledningsgruppen. I detta läge hade två nya medlemmar rekryterats till företagets 
styrelse. En av dessa personer, styrelseordföranden, var därtill s.k. arbetande styrelse ordförande och 
därmed knuten till Webbyråns ledningsgrupp. Under sommaren hade ledningsgruppen även 

                                                 
116 Hämtat från projektplanen till delprojekt 2 som är upprättad i augusti 2000, rapport till styrgruppen rörande delprojekt 
2 upprättad september 2000, samt ett antal loggböcker upprättade mellan augusti 2000 och november 2000.  
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omorganiserats. Innan förändringen hade den endast bestått av ägare. Förändringen innebar att ett 
antal medarbetare tillsammans med den arbetande styrelseordföranden ersatte några av ägarna i 
ledningsgruppen. Under den föredragning som vi genomförde beskrev vi förutom planen även de 
risker som vi såg i det förestående arbetet. Den centralaste risken som vi diskuterade var bristen av 
delaktigheten i projektet tillföljd av den hårda beläggning av systemutvecklingsuppdrag som 
Webbyrån hade. Det fanns en risk att arbetssituationen skulle bli ohållbar i förbättringsverksamheten 
och att kvaliteten i projektets resultat därav skulle hämmas och att tidsplanen skulle dras över om så 
inträffade. Då programmet hade som prioritet att hålla tidsramarna såg vi detta som ytterst 
bekymmersamt.  Vi begärde att ledningsgruppen skulle bli projektets styrgrupp och att vi gentemot 
denna styrgrupp skulle kunna diskutera eventuella problem som uppstod under arbetet. Detta 
godkändes av ledningsgruppen vid detta möte.  
 
Efter mötet med ledningsgruppen presenterades upplägget för hela organisationen. Detta ägde rum 
vid ett ordinarie informationsmöte. Vid detta möte framkom att förtroendekapitalet hos vissa delar i 
organisationen var lågt beträffande Förändringsprogram WWoW tillföljd av den kritik som hade 
kommit fram i slutet delprojekt 1. Kritiken bemöttes genom en presentation av det upplägg som nu 
var framtaget. Upplägget och det ökade engagemanget för projektet skulle medföra att de problem 
som uppstod i delprojekt 1 inte skulle uppstå i det andra delprojektet. Under mötet framkom återigen 
åsikten hos vissa av medarbetarna att förbättringsarbetet sågs som mycket viktigt och betydelsefullt, 
men att verksamheten nu var inne i sådant skede att man borde skulle vänta med projekt av detta slag 
till dess att den normala verksamheten lugnat ned sig lite. VD och ledningsgruppen framhöll 
emellertid vikten av att genomföra delprojektet och arbetet igångsattes. 
 
Fullföljandet av delprojekt 2; första genomförandet117. Arbetet med verksamhetsdiagnosen kan 
karaktäriseras som kaotiskt; och därmed än mer komplext än vid genomförandet av verksamhets-
diagnosen i delprojekt 1. Då projektdeltagarna arbetade övertid med systemutvecklingsuppdragen i 
kärnverksamheten, prioriterades förbättringsarbetet helt enkelt bort trots deras försäkringar om att de 
skulle medverka med större engagemang än under delprojekt 1. Även identifieringen och värderingen 
av befintliga modeller avstannade tämligen omgående. Styrgruppen kontaktades av projektledningen 
och efter en kort överläggning frös styrgruppen i samförstånd med projektledningen delprojektet.   
 
5.4.4.2 Beskrivning av andra genomförandet av delprojekt 2 
 
Uppstarten av det andra genomförandet av delprojekt 2118. Delprojekt 2 pausades i september 2000. 
Fram till januari 2001 var projektet stillastående. Under denna period anställdes ytterligare personer 
på Webbyrån. Bland annat anställdes en person från ett större konsultföretag som precis hade gått i 
konkurs. Denna person hade bland gedigen kompetens inom system, projektledning och 
förbättringsarbete. Den fram till nu drivande projektledaren från Webbyrån’s sida i 
förändringsprogrammet fick nu andra ansvarsområden och kopplades bort från 
förändringsprogrammet. Han ersattes av den nyanställde personen.  
 
                                                 
117 Hämtat från projektplanen till delprojekt 2 som är upprättad i augusti 2000, rapport till styrgruppen upprättad 
september 2000.  
118 Hämtat från projektplanen till delprojekt 3 som är upprättad i december 2000, slutrapport upprättad juli 2001, samt ett 
antal loggböcker upprättade mellan augusti 2000 och juli 2001. 
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Tillsammans med den nya projektledaren från Webbyrån drog vi upp nya krav för att återstarta 
delprojekt 2. Det första kravet var att finansieringen av projektet skulle bli mer tydlig. Vi såg det som 
tvunget att projektet genom egen budget fick ersätta de som skulle medverka i projektet. Dessförinnan 
hade deltagandet finansierats enligt den normala praxis som användes på Webbyrån. Det andra kravet 
var att arbetssessionerna hölls på annan plats än på Webbyrån. Vi kände oss tvungna att medvetet 
etablera en arbetsro i projektorganisationen för att tillsammans komma fram till resultat som var 
förankrade i hela projektorganisationen. Det tredje kravet var att vi fick tydliga motparter i projektet. 
VD ville vi ha som projektansvarig och finansiär. Kvalitetsansvarig i Webbyrån ville vi ha som 
beställare samt som primär mottagare/ägare av det resultat som förbättringsprojektet skulle generera. 
Övriga intressenter som identifierades såg vi som brukare av de förbättringar som verksamheten 
skulle generera. Som styrgrupp för projektet ville vi ha verksamhetens ledningsgrupp. Det sista kravet 
som vi ställde var att vi på egenhand skulle få välja ut projektets medlemmar. Kraven godkändes rakt 
av med undantag från det sista kravet av ledningsgruppen. Man ville här vara med och styra vem och 
hur mycket aktörer från organisationen engagerade sig i förbättringsarbetet. Vi accepterade detta och 
planeringen av det andra genomförandet igångsattes. 
 
Under planeringen av det andra genomförandet så inträffade tre händelser som kom att påverka 
genomförandet. Den första var att jag tillsammans med den nye projektledaren nära tio månader efter 
avslutningen av delprojekt 1 gjorde en värdering av hur väl den då utvecklade förstudiemodellen hade 
fått genomslag i säljarnas arbete. Vi kom då fram till att endast fyra av femton utformade mallar 
användes och att i princip ingen av den metodteknik som utvecklats användes; förutom föreskrifterna 
problem- och målanalys. Säljarna använde därtill fortfarande två olika förfaranden för hur man 
bedrev försäljning; och endast till viss del motsvarade ena av detta förfarande logiken i den process 
som utformats av förbättringsprojektet. Det första delprojektets genomslag i den normala 
verksamheten kunde således klassificeras som mycket begränsat. Problemet med det bristfälliga 
underlaget från säljavdelningen till systemutvecklingsprojekten samt det sena och komplexa 
förändringsarbetet kvarstod även alltjämt.  
 
Den erfarenhet som den nye projektledaren hade från sin förra arbetsplats var att om man kunde få 
säljarna att förstå vikten av att beakta vissa centrala och relevanta systemutvecklingsaspekter så kunde 
man förbättra kvaliteten i kravspecifikationerna. Lärdomen som han hade var således att om man kan 
få säljarna att förstå systemutvecklarnas arbete och systemutvecklarna att förstå säljarnas så kunde 
olika låsningar i kopplingen mellan dessa grupper hanteras. Gentemot beställaren och finansiären så 
lade vi upp förslaget att vi inte i det andra genomförandet av delprojekt 2 skulle utveckla en 
produktionsmodell som var planerat utan åter fokusera förstudiearbetet. Emellertid skulle denna 
återfokusering på förstudiearbetet inte ensidigt beröra säljarnas arbete utan framförallt fokusera 
relationen mellan försäljning och systemutveckling. Projektvisionen blev ”att utveckla den goda 
kravspecifikationen”. Förväntat resultat från detta arbete sattes till utvecklingen av en föreskrivande 
mall för kravspecifikation samt kunskap om vem som skulle använda den, hur den skulle utformas, 
vem som skulle motta den och till vad den skulle användas till. Målsättningen blev således att genom 
det andra delprojektet endast utveckla en mall och en kunskap om dess roll i systemutvecklings-
verksamheten. Idén var att skapa ett fungerande instrument som kunde medföra att centrala problem 
i verksamheten kunde hanteras och att härigenom förtroendet för förbättringsprojektet kunde åter 
etableras. 
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Merparten av förbättringsarbetet skulle således inte handla om att generera metodstöd, utan att 
generera resultat som medförde att olika aktörsgrupper förstod vad andra aktörsgrupper arbetade 
med och hur man genom ett nytt instrument kunde förbättra samarbetet mellan olika arbetsgrupper. 
Nyckeln att realisera detta såg vi i användandet av verksamhetsdefinition (Goldkuhl & Röstlinger 
1998) som teknik för att etablera denna förståelse. När vi gick igenom de olika tekniker som använts 
under delprojekten så fastnade vi för denna metodik som medel för att visualisera olika 
verksamhetssammanhang. Strategin som vi utformade blev att vi genom att göra två 
verksamhetsdefinitioner, en på produktionspraktiken och en på praktíken försäljning & 
marknadsföring, kunde skapa förutsättningar för att även modellera hur relationen mellan dessa två 
subpraktiker borde te sig. Härigenom såg vi oss kunna visualisera tydligare hur resultatet från en 
verksamhet spelar avgörande roll som underlag i utövandet av en annan verksamhet. Vi beslöt oss 
följaktligen för att utföra en modifierad variant av verksamhetsdefinition. Denna variant uttryckte vi 
som en relationsorienterad verksamhetsdefinition syftande till att modellera praktíkkedjor. Med 
utgångspunkt i denna analys skulle vi sedan kunna klargöra ett antal problem, styrkor och 
förändringsmål/åtgärder i och relationen mellan de aktuella subpraktíkerna.  
 
Den andra händelse som kom att påverka genomförandet var att den nya projektledaren såg sig själv 
som naturlig ledare av denna analys. Hitintills hade jag själv primärt varit seminarieledare vid 
modelleringsarbete. Nu skulle jag träda tillbaka och endast utgöra primärt stöd, kritisk värderare samt 
dokumenterare av analysarbetet. Den tredje händelsen var att den nye arbetande styrelseordföranden 
ansökte om extern finansiering för förbättringsarbete inom Webbyrån från speciella medel från den 
europeiska unionens stödprogram; sk. Växtkraft Mål 3 medel119. Dessa medel ska ge människor chans 
att utveckla sin kompetens för att kunna motsvara de krav som uppstår i arbetslivet. Gemensamt i alla 
insatser i programmet är att individens delaktighet i processen står i centrum. Programmet har ett 
antal insatsområden där ett fokuserar kompetensutveckling, såväl de anställdas kompetens som 
arbetsorganisationen. Det kan bland annat handla om att erhålla stöd till analyser som ska leda till 
utveckling av arbetsorganisationer och därmed relaterade kompetensbehov i små och medelstora 
företag samt generell kompetensutveckling. Detta innebar att incitament skapades för att bedriva 
förbättringsprogram WWoW med delvis särskild extern och öronmärkt finansiering. 
 
Fullföljande och avslutning av det andra genomförandet av delprojekt 2120. Under våren 2001 
fullföljdes det andra genomförandet av delprojekt 2. Arbetet bedrevs i andra lokaler än Webbyråns. 
Strategin realiserades på ett konstruktivt och effektivt sätt av den nya projektorganisationen. 
Förutsättningar för att öka förståelsen för olika verksamhetsområden skapades genom olika tekniker 
och genom dialogbaserad utbildning. En gemensam mall för kravspecificering utvecklades av 
projektet och utsattes för test i ett skarpt systemutvecklingsprojekt med gott resultat som följd. 
Resultatet överlämnades till mottagaren (kvalitetsansvarig) tillsammans med en slutrapport och råd 
för hur det fortsatta implementeringsarbetet borde bedrivas. Ledningsgruppen och VD informerades 
om projektets genomförande och ett informationsmöte genomfördes med hela organisationen som ett 
avslut på delprojektet. I en utvärdering som utfördes parallellt med delprojekt 3 kunde konstateras att 
resultatet från delprojekt 2 hade fått ett tämligen gott genomslag bland framförallt som på något sätt 

                                                 
119 För ytterligare information om detta program se http://www.esf.se/ Växtkraft mål 3 skall bidra till att få fart på 
förändrings- och förnyelsearbetet i svenskt arbetsliv för att främja tillväxt och sysselsättning.  
120 Hämtat från projektplanen till delprojekt 3 som är upprättad i december 2000, slutrapport upprättad juli 2001, samt ett 
antal loggböcker upprättade mellan oktober 2000 och juli 2001. 
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varit med att utveckla och testa kravmallen i delprojektet. Arbetet med att ytterligare implementera 
resultatet hade inte fullt ut lyckats som förväntades vid överlämningen av resultatet från projektet till 
mottagaren. 
 
5.4.5 Beskrivning av delprojekt 3: kartläggning av verksamhetens processer 
 
Uppstarten av delprojekt 3121. Det tredje delprojektet i Förändringsprogrammet genomfördes under 
hösten 2001 och våren 2002. Den ursprungliga tanken som vi inom projektledning hade med 
delprojekt 3 var att detta projekt på liknande sätt som i delprojekt 2 fokusera framtagandet av ett 
instrument som i detta fall kunde stödja projektledning. Arbetet kom istället att fokusera utvecklandet 
av en processmodell över hela systemutvecklingsverksamheten till stöd för styrning av 
systemutvecklingsprojekt. Arbetet initierades återigen av VD. Omriktningen kom till stånd sedan han 
hade engagerat en processkonsult som stöd för förändringsprogrammet. VD såg här betydande 
samverkansmöjligheter mellan honom och programmet, samt en möjlighet att designa en 
övergripande processmodell som kunde visualisera i stort sätt hela verksamheten.   
 
Det tredje delprojektet kom således att fokusera utvecklingen av verksamhetsmodell över Webbyrån. 
Arbetet inleddes med att projektet planerades enligt tidigare använd modell. Processkonsulten blev i 
och med denna planering ytterligare en drivande kraft i projektet. Vi i projektledningen beslöt att låta 
den etappmodell som styrt arbetet hitintills komma bakgrunden i detta delprojekt och vi valde istället 
att delvis följa konsultens modell över hur förbättringsarbete skulle bedrivas. Detta 
arbetssättomfattade bland annat etableringen av ett s.k. processråd. Processrådet var en ansvarsgrupp 
som syftade till att säkerställa att processmodellen över Webbyrån utformades. Rådet arbetade på 
uppdrag av den person som var kvalitetsansvarig inom Webbyrån. Han var således både beställare och 
mottagare av det resultat som rådet ansvarade för att producera. Övergripande ansvar för hela 
verksamheten, uppdragsställare till kvalitetsansvarig samt därtill finansiär av arbetet utgjordes av 
Webbyråns ledningsgrupp, med VD i förgrunden. 
 
Kvalitetsansvarig gav processrådet i uppdrag att ta fram ett antal processbeskrivningar (processkartor) 
som skulle utgöra beskrivningar av hur arbetet i systemutvecklingsprojekt skulle bedrivas. 
Kvalitetsansvarig engagerades även operativt i Processrådet. Idén bakom detta var att han därmed 
skulle kunna följa utvecklingsarbetet på nära håll. Denna närhet skulle medföra att han erhöll kunskap 
om hur han skulle planera och genomföra det efterföljande implementerings- och 
vidareutvecklingsarbete som han ansvarade för. Processrådets verksamhet delades in i två nivåer; dels 
själva rådet  och dess ledningsarbete, dels en nivå där speciella arbetsgrupper verkade med uppgiften 
att utföra olika arbetsuppgifter knutna till det övergripande uppdraget från den kvalitetsansvarige. 
Arbetsgrupperna fick från processrådet uppdrag att till en viss tidpunkt vidareutveckla olika delar av 
det innehåll som fanns i det övergripande uppdraget; framförallt precisera specifika delprocesser i 
processmodellen. En principskiss över verksamheten i delprojekt 3 utgörs av figur 5.5. 

                                                 
121 Hämtat arbetsdokument från delprojekt 3 upprättade mellan hösten 2001 och våren 2002, samt ett antal loggböcker 
upprättade mellan september 2001 och juli 2002. 
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Figur 5.5: Förändringsprogrammets struktur och relation till systemutvecklingsverksamheten. 
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Processkonsulten förestod många av de modelleringssessioner som delprojekt 3 omfattade i projektets 
första etapp (se nedan). Han var även ordförare i processrådet och biträdande projektledare i arbetet. 
Min roll i projektet blev nu rådgivare, medan den för detta projektledaren i delprojekt 2 (andra 
genomförandet) blev medarbetare i projektet. Projektledare för arbetet blev uppdragsgivaren, dvs. den 
kvalitetsansvarige i Webbyrån.  
 
I arbetet använde konsulten en teknik som innebar en växling mellan att återanvända tidigare vunna 
erfarenheter från andra processmodelleringsuppdrag i andra organisationer och förutsättningslöst 
modellera verksamheten genom att ställa frågor till processrådets medlemmar. I det första fallet 
användes befintliga processtrukturer som katalysatorer för att utföra processmodelleringen av 
Webbyråns verksamhet. En återanvändning av ett annat slag var tekniken att använda formella 
kontrakt för att styra och säkerställa att processrådets arbetsgrupper genomförde sina uppdrag. I 
anslutning till varje uppdrag som en arbetsgrupp antog så genomfördes en mindre ”ceremoni” där 
arbetsgruppens ordförande fick skriva under ett kontrakt där han intygade att arbetsgruppen skulle 
utföra uppdraget enligt vissa kvalitetskriterier och till en definierad. 
 
Delprojekt 3 delades upp i tre etapper. Den första etappen innebar att processrådet tillsammans i 
seminariebaserad modelleringssessioner förestådda av processkonsulten modellerade 
produktionsprocessen på en övergripande nivå. Här pendlade arbetet mellan rekonstruktion av 
befintlig verksamhet och design av ny verksamhet. Resultatet blev en idealbild över processen. Den 
innefattade delprocesser såsom försäljning, design, realisering, test och implementation. Efter att 
denna etapp slutförts beskrev processkonsulten en övergripande generell verksamhetsmodell som han 
framställt på basis av erfarenhet som han vunnit under olika process modelleringsarbeten. Detta var 
en modell som på övergripande nivå beskrev alla processer som kunde vara relevanta för en 
verksamhet. Avsikten var således att denna generella modell kunde användas för att gruppera den 
”bottom-up122” framställda processmodellen och därefter identifiera andra kritiska processer vilka 
sedermera kunde rekonstrueras i etapp tre. Verksamhetsmodellen sågs av processkonsulten som ett 
centralt nav i procesmodelleringen samt i den framtida organiseringen av Webbyråns verksamhet.  
 
Projektledaren valde emellertid att inte fokusera rekonstruktionen av några nya processer med 
ledning av denna övergripande verksamhetsmodell. Arbetet i etapp två kom istället att övergå till 
etapp tre genom att projektledaren styrde in projektet på uppgiften att ytterligare bryta ned 
produktionsprocessen i delprocesserna försäljning, design, realisering, test och implementering i 
preciserade processkartor. Uppdragen att göra detta fördelades ut på olika arbetsgrupper enligt det 
uppdragsförfarande som ovan har beskrivits. Deltagande aktörer i dessa aktörer var primärt personer i 
projektet som hade befattningar som helt eller delvis berörde de fem delprocesser som skulle 
modelleras. Resultatet av detta arbete redovisades efter slutförandet i processrådet och för Webbyråns 
ledningsgrupp vid olika informationsmöten.  
 

                                                 
122 ”Bottom-up” innebär att man utgår från delarna i en verksamhet och sammansluter dem till en helhet. Motsatsen är en 
”Top-down” (kompositionell) ansats vilken innebär att man utgår från en helhet som sedan bryts ned i mindre delar, vilka 
i sin tur bryts ned i ännu mindre delar (Lind 2001). En tredje variant är ”Bottom-all” (kontextuell ansats) som innebär att 
man försöker finna och fånga sammanhanget (kontexten) och därför inte bryter ned saker och ting i mindre beståndsdelar 
utan analyserar det som sker på en lägre nivå direkt och horisontellt genom olika verksamhetsområden (ibid.). 
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Min roll i denna tredje etapp blev att stödja processrådet och de olika arbetsgrupperna. Jag hade 
därmed rört mig från aktivt internerande aktör i projekten till mer av en reflekterande och stödjande 
aktör. En input som jag efter förfrågan gjorde var att presentera resultatet av processmodelleringen på 
Intranätet genom dess intranät. Detta skapade förutsättningar att sprida i processrådets resultat till 
organisationen. Det underlättade att hela organisationen kunde få möjlighet granska, värdera och 
vidareutveckla det resultat som de specifika arbetsgrupperna genererade. Ett annat stöd som jag 
utvecklade var ett styrinstrument som processrådet kunde använda för att följa upp arbetsgruppernas 
genomförande. Ett tredje bidrag var utformandet av en schematisk beskrivning över arbetsprocessen i 
delprojekt 3 där även relationen mellan olika aktörer visualiserades (se figur 5.5). 
 
Processerna som genererades genom processrådets arbete hade som målsättning att utgöra en karta 
för systemutvecklingsprojekten. Denna karta var tänkt att användas av primärt projektledaren 
systemutvecklingsprojekten för att lotsa och styra arbetet. För att pröva relevansen och 
användbarheten i denna processkarta identifierades två systemutvecklingsprojekt. Ett projekt var ett 
mindre vidareutvecklingsprojekt medan det andra var ett större nyutvecklingsprojekt. Arbetet i dessa 
projekt organiserades enligt processkartorna och genomfördes med framgång. Resultatet av testet blev 
ett antal förändringsbehov i processkartorna; däribland 1) behovet av metodik till stöd för att 
genomföra aktiviteter i processen, 2) behovet av en konfigurering av processkartan som kunde passa 
mindre systemutvecklingsprojekt, 3) behov av metodik för att efter avslutande följa upp och värdera 
systemutvecklingsprojekten. Arbetet med dessa förändringsbehov utgjordes till grund för ytterligare 
ett delprojekt i processrådet. Detta projekt har jag emellertid inte studerat då jag avslutade min studie 
av förändringsprogrammet i och med avrapporteringen av resultatet av de två testprojekten och 
delprojekt 3 i juli 2002. 
 
5.5 Utgångspunkt för analys av empirin 
 
Arbetet på Webbyrån har enligt min mening jag har givit flera bra lärdomar om projektorganiserad 
förbättringsverksamhet. Tre av fyra uttalade delprojekt genomfördes under den tid som jag studerade 
arbetet. Jag vill mena att detta visar på en organisation som genom utförandet av förändringsarbete 
gradvis har lärde sig och förbättrade sin förmåga att bedriva denna typ av förbättringsarbete. Arbetet 
drogs igång 1999 och genomfördes under min studieperiod i närmare tre år. Arbetet var komplext och 
fyllt av problem och hinder; något som visar att projektorganiserat förändringsarbete inte är en enkel 
uppgift att utföra och att det finns ett behov av att det i den utförande verksamheten finns förmåga att 
koordinera arbetet ur olika aspekter.  
 
Jag anser att jag genom att jag nära och interaktivt har kunnat följa arbetet så anser jag mig skapat 
förutsättningar för att låta relevanta empiriska erfarenheter möta den tentativa vision och idéer till 
mål som jag presenterade i kapitel 4. Syftet är att låta styrkor och problem från erfarenheterna från 
arbetet på Webbyrån möta den teoretiskt förankrade perspektivet på projektbaserat förbättringsarbete 
med intentionen att detta kan stimulera till ytterligare vidareutveckling av detta synsätt. Analysen som 
jag kommer avrapportera i kapitel 6 och 7 har följt en analysprocess i två steg. Det första analyssteget 
omfattar problem- och styrkeanalys (se figur 5.6) rörande de problem och styrkor som kan 
identifieras från det empiriska materialet. Avsikten med denna insikt är att kunna konceptualisera det 
som kan hämma respektive främja etableringen och vidmakthållandet av projektorganiserad 
förbättringsverksamhet. 
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Förbättringsverksamheten

Förändringsprogram WWoW

Delprojekt 1 Delprojekt 2 I Delprojekt 2 II Delprojekt 3

SU-verksamheten

Problem Styrkor

Erfarenheter

Kapitel 5 

Kapitel 6 - analyssteg 1
 

Figur 5.6: Relationen mellan kapitel 5 och kapitel 6. 

Jag kommer i nästa kapitel presentera resultatet av den problem- och styrkeanalys som jag utfört 
utifrån att analysera de erfarenheter som jag vunnit och dokumenterat genom att följa 
förändringsprogrammet under så lång tid. Resultatet av detta första analyssteg ligger till grund för den 
vidareutveckling av mål och vision som det andra analyssteget i studiens analysprocess utgör.  
Resultatet av analyssteg två redovisas i kapitel 7. 
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Kapitel 6 – Det första analyssteget: problem- och styrkeanalys 
 
6.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. Detta kapitel syftar till att presentera det första av två analyssteg i processen att grunda visionen 
och de idéer till mål för hur projektorganiserad förbättring av systemutvecklingsverksamhet bör 
etableras och vidmakthållas. Avsikten med kapitlet är att: 
 
□ hantera studiens andra frågeställning: Vad karaktäriserar genomförandet av projektorganiserad 

förbättringsverksamhet? Hur etableras projektorganiserad förbättringsverksamhet? Vilka problem 
uppstår? Vilka är styrkorna? Hur vidmakthålls projektorganiserad förbättringsverksamhet? Vilka 
problem uppstår? Vilka är styrkorna? 

□ redovisa resultatet från utförd problemanalys på förändringsprogram WWoW; 
□ redovisa resultatet från utförd styrkeanalys på förändringsprogram WWoW; 
□ skapa utgångspunkt för att värdera den vision med tillhörande mål som presenterats (kapitel 4); 
□ skapa utgångspunkt för att empiriskt grunda och vidareutveckla vision och mål (kapitel 7). 
 
Den idé till vision som jag identifierat och i kapitel 4 presenterade löd ”det goda förbättringsprojektet 
etableras och vidmakthålls genom ett medvetet förhållningssätt”. För att kunna pröva rimligheten i 
visionen samt skapa utgångspunkt för vidareutveckling av målidéerna behöver jag förstå vad som 
karaktäriserar projektorganiserad förbättringsverksamhet. Den strategi som har använts innebär at 
kartläggandet av problem och styrkor medför att jag kan karaktärisera (förstå) projektorganiserat 
förbättringsarbete.  
 
Med styrkor menar jag vad som är av fördel att göra när projektorganiserad förbättringsverksamhet 
etableras respektive vidmakthålls; dvs. situationer som man kan bygga vidare på och utgör en 
potential som är värt att ta hänsyn till när visionen och målen skall vidareutvecklas. Med problem 
menar jag vad som inte är av fördel att göra när projektorganiserad förbättringsverksamhet etableras 
respektive vidmakthålls; dvs. situationer som avviker från förväntade eller eftersökta mål och som 
utgör som är värda att ta hänsyn till när visionen och målen skall vidareutvecklas i nästa kapitel.  
 
Disposition. Jag inleder detta kapitel med att beskriva angreppssätt och tillvägagångssätt i detta första 
analyssteg (avsnitt 6.2). Kapitlet omfattar därpå ett avsnitt där jag presenterar resultatet av 
analysarbetet (avsnitt 6.3). I avsnitt 6.4 sammanställer och reflekterar jag över centrala resultat av 
detta första analyssteg.  
 
6.2 Angreppssätt och tillvägagångssätt i det första analyssteget 
 
Angreppssätt. Detta avsnitt är förankrat i kapitel 2. Där anges att angreppssättet i denna studie har 
bedrivits enligt en forskningsansats som har sin grund i en av flera kvalitativa traditioner på 
vetenskapligt arbete (se t.ex. Bryman 2001; Alvesson & Sköldberg 2000)123. Jag har i detta första 
analyssteg arbetat med utgångspunkt i det empirinära angreppssätt som benämns grundad teori (t.ex. 

                                                 
123 Se avsnitt 2.3.3 om det vetenskapliga förhållningssättet i denna studie. 
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Strauss & Corbin 1998) vilken genom Goldkuhl & Cronholm (2002) har vidareutvecklats till ett 
angreppssätt som benämns Multi-grundad teori. Mitt motiv till att använda detta angreppssätt är att 
det har ett antal fördelar som jag anser är värdefulla vid denna typ av nära, interaktiva och 
dataintensiva forskningsarbete124.  
 
Tillvägagångssätt. Tillvägagångssättet i det första analyssteget tar utgångspunkt i de föreskrifter som 
anges för det ovan nämnda angreppssättet; men har utförts på ett sätt som inte fullt ut följer de olika 
riktlinjer som finns för denna metodik (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1998; Hartman 1998; 
Goldkuhl & Cronholm 2002). Den situationsanpassning som jag gjort innebär att jag i analysarbetet 
dels endast har använt två av de tre kodningsfaserna som metoden anger (öppen och axialkodning), 
dels endast så förutsättningslöst som möjligt analyserat material125, samt endast i detta läge genomfört 
empirisk grundning av resultatet från analysarbete. 
 
Analysarbetet har inneburit att jag först organiserade datamaterialet rörande de tre delprojekten i 
förhållande till de tre grundläggande faserna126 som utgör det teoretiska rastret för hur 
förbättringsprocess i denna studie betraktas. Jag har därefter undersökt materialet genom att 
identifiera potentiella situationer och värderat dem för att få fram om de utgör en styrka eller ett 
problem i arbetet att etablera eller vidmakthålla förbättringsverksamhet. Detta arbete innebär att jag 
avgränsat problem- respektive styrkeområden samt identifierat och formulerat problem och styrkor. I 
analysarbetet har jag ställt följande frågor127: 
 
1) när och var utspelar sig den aktuella situationen/erna? 
2) vad handlar denna situation/er om?  
3) utgör situationen ett problem eller en styrka?  
4) hur lyder en lämplig formulering av detta problem/styrka?  
5) finns det liknande exempel på detta problem/styrka i något annat av de olika delprojekten? 
 
Den tredje frågan innebär att har konceptualiserat den identifierade och värderade situationen till en 
problem- respektive styrkekategori. Den fjärde frågan har inneburit att jag genom att studera 
datamaterialet från andra delprojekt successivt har arbetat med att omformulera problem- eller 
styrkeutsagorna så att de blivit mer nyanserade, mindre komplexa, förståliga och mer empirisk 
grundade.  
 
Analysarbetet har även inneburit en axialanalys av problemen och styrkorna med syfte att identifiera 
orsaker respektive effekter. Jag har således arbetat med att utröna varför en styrka respektive problem 

                                                 
124 Se avsnitt 2.5.2 om grundad teori och Multi-grundad teori. 
125 Således har jag inte som rekommenderas i grundad teori (t.ex. Glaser & Strauss 1967) fullt ut arbetat förutsättningslöst. 
I likhet med Goldkuhl & Cronholm (2002) anser jag att det är mycket svårt att arbeta strikt förutsättningslöst. Detta då vi 
alltid präglas av olika subjektiva raster i vår betraktelse av data. Medvetet har jag försökt bortse från de restriktioner som 
de mitt perspektiv innebär och försökt har inriktat mig på att så objektivt som möjligt identifiera problem och styrkor i 
genomförandet av de olika förbättringsprojekten i syfte att kunna bredda mitt perspektiv. 
126 Förbättringsprocessen organiseras utifrån en uppdragslogik som består av tre faser: Fas1: komma överens om och 
fastställa uppdrag; Fas 2: genomföra uppdrag; Fas 3: avsluta uppdraget och ställa genomförandet i relation till 
överenskommelsen (se avsnitt 3.4 och 3.9). 
127 Frågorna härstammar från en anpassning av de aspekter som Goldkuhl & Röstlinger (1988) anger är viktiga att klargöra 
när problem- respektive styrkeanalys utförs. 



 137

har uppstått i situationen för att härigenom försöka förstå vad som karaktäriserar förbättringsarbete. 
Jag har därtill även analyserat datamaterialet för att identifiera vilka konsekvenser problemet 
respektive styrkan medför på förbättringsarbetet. Genomförandet av den axiala kodningsprocessen 
innebär därmed att jag gjort en begränsad128 sambandsanalys mellan problemet och dess orsaker och 
effekter. Detta analysarbete har inneburit att jag ställt ytterligare frågor till materialet: 
 
1) vad har orsakat detta problem/styrka i denna situation?  
2) finns det andra orsaker i de andra delprojekten?  
3) vilken har konsekvensen av problemen/styrkan blivit och varför?  
4) finns det andra konsekvenser i de andra delprojekten? 
 
För att få styrning i analysen har jag arbetat med stöd av de riktlinjer för problemanalys och 
styrkeanalys som finns föreskrivet i Goldkuhl & Röstlinger (1988) och Röstlinger (1997). Jag har 
därtill utformat ett speciellt analysinstrument för detta analyssteg. Analysinstrumentet har jag baserat 
på de ovan angivna frågorna för den öppna och axiala kodningsprocessen. Detta analysinstrument har 
jag använt för att underbygga stöd och systematik i analysarbetet. Analysinstrument beskriver jag 
genom figur 6.1. 
 

Situationen avser: [när och var utspelar sig den aktuella situationen/erna?]  

 
Beskrivning av händelseförloppet: [vad handlar denna situation/er om?] 

 
Avgränsning, identifiering och formulering av problem eller styrka: [utgör situationen ett problem eller en styrka? hur lyder en lämplig formulering 
av detta problem/styrka? finns det liknande exempel på detta problem/styrka i något annat av de olika delprojekten?] 

 
Orsaksanalys: [vad har orsakat detta problem/styrka i denna situation?,  
finns det andra orsaker i de andra delprojekten?] 

Konsekvensanalys: [vilken har konsekvensen av problemen/styrkan 
blivit och varför? finns det andra konsekvenser i de andra delprojekten?] 

  

Figur 6.1: Det analysinstrument som använts vid det första analyssteget. 

6.3 Redovisning av resultatet från det första analyssteget 
 
Redovisningen av analysarbetet har jag organiserat enligt de tre grundläggande faser som jag 
använder som raster för att betrakta förbättringsverksamhet (studiedomänen) (se figur 6.2). Som 
framkommer i figur 6.2 så har jag delat upp den första av de tre faserna i tre delfaser. Detta är en 
konsekvens av att jag i avsnitt 4.2 delade in den första fasen i tre separata målkluster. För att 
underlätta kopplingen till vidareutvecklingen av målen i kapitel 7 i redovisningen av analysen även 
valt att gruppera resultatet enligt dessa tre delar.  
 

                                                 
128 Med begränsad menar jag att jag ej under analysen av problem- respektive styrkesambanden har arbetat med 
ambitionen att få en klar uppfattning om hur den totala problem respektive styrkesituationen ser ut om man relaterar de 
olika kategorierna till varandra. Jag har därmed endast arbetat med att klarlägga sambandet orsak -> problem/styrka -> 
konsekvens för respektive kategori. Detta samband vill jag mena utgör den paradigmmodell (Strauss & Corbin 1998) som 
jag använt för att strukturera upp analysen. 
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problem- respektive styrkeutsagan, ger den därefter en identifikator (ex. [S1.1] och [P1.1]) samt 
kommenterar utsagan baserat på resultatet från analysen av det empiriska materialet. 
 
6.3.1.1.1 Identifierade problem vid utarbetandet av ett förslag till förbättringsuppdrag  
 
Vid analysen av delprojekten har jag identifierat följande problem rörande det första delfasen i fas 1.  
 
P1.1. Det tenderar inte vara fördelaktigt att sent i förbättringsprocessen identifiera ett referensobjekt 
genom vilket resultatet av förbättringsarbetet kan verifieras då kan detta kan hämma möjligheten att 
förbereda samt förankra berörda intressenterna vilket kan riskera att förbättringsarbetet isoleras. 
 
I delprojekt 1 (se avsnitt 5.4.3) identifierades referensobjektet (systemutvecklingsprojektet) sent, dvs. 
under fullföljandet av uppdraget. Detta innebar att systemutvecklingsprojektets organisation samt den 
kundverksamhet som var inblandad i projektet endast översiktligt var förbereda och informerade om  
testet. Denna brist kom att riskera dels samarbetet mellan Webbyrån och kundverksamhet dels 
Webbyråns förhållningssätt till förbättringsprogrammet.  
 
När jag analyserade detta problem framkom ytterligare en underliggande brist. Detta var att man när 
man identifierade och valde ut referensobjekt inte reflekterade över att alla systemutvecklingsprojekt 
inte är lämpliga att använda som referensobjekt. Webbyrån genomförde större och mindre 
systemutvecklingsprojekt. Vid detta fall valdes ett tämligen omfattande projekt ut för att 
förstudiemodellen då ”skulle prövas i en krävande situation” 129. När systemutvecklingsarbetet skulle 
genomföras styrde enbart valet. Emellertid beaktades inte huruvida den kund som var uppdragsgivare 
i systemutvecklingsprojektet var lämplig som kundaktör vid denna form av test. Kunden utgjordes av 
en organisation som Webbyrån inte hade gjort affärer med innan. Relationen var således inte väl 
etablerad vilket medförde att relationen sattes på prov när testet genomfördes (se avsnitt 5.4.3). Detta 
projekt var således inte lämpligt som testarena utan andra projekt var troligtvis mer lämpliga då de 
involverade kunder som Webbyrån hade väl etablerade och stabila relationer med. Projektet valdes 
således inte ut efter medvetna kriterier som berörde samverkansmöjligheter utan valdes enbart ut på 
basis av lämplighet i tid.  
 
P1.2. Det tenderar inte vara fördelaktigt att oreflekterat använda erfarenheter från andra 
förbättringsarbeten vid utformandet förslag till förbättringsuppdrag då konsekvens kan bli att för det 
organisatoriska sammanhanget olämpliga erfarenheter beaktas. 
 
I både delprojekt 1 (se avsnitt 5.4.3) och delprojekt 3 (se avsnitt 5.4.5) användes erfarenheter från 
andra förbättringsarbeten oreflekterat under uppstarten av projektarbetet. I delprojekt 1 använde 
projektledningen ett strikt planeringsfokus under uppstarten. Man lade ner stor kraft och mycket tid 
att planera arbetet i delprojektet och mindre tid att identifiera vilka intressenter som fanns till arbetet 
samt att säkerställa att medverkande aktörer i projektet verkligen kunde engagera sig i projektarbetet. 
Konsekvensen blev att projektet planerades väl men att relationer ej etablerades och att åtagande ej 
säkerställdes. I delprojekt 3 försökte projektledningen säkerställa detta genom att använda formella 
kontrakt, en procedur ledningen hade tagit med sig från tidigare utförda förbättringsarbeten inom en 

                                                 
129 Hämtat från loggbok från delprojekt 1; upprättad i mars 2000. 
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större organisation. Trots den goda tanken att genom kontrakten underbygga engagemang så togs inte 
de formella kontrakten på allvar då användandet av skriftliga kontrakt inte motsvarade praxis i den 
organisatoriska kultur som präglade Webbyrån.  
 
P1.3. Det tenderar inte vara fördelaktigt att utarbeta ett förslag till förbättringsuppdrag utan att förstå 
systemutvecklingsverksamheten och dess situation för då konsekvensen kan bli att förbättrings-
uppdragets intentioner ej motsvarar verksamhetens behov eller blir orealistiska för sammanhanget. 
 
Analysen av delprojekt 1 i Förbättringsprogram WWoW visar på de negativa konsekvenser som kan 
uppstå om den syn på vad som skall förbättras redan vid förbättringsinitiativet ”cementeras” i 
förbättringsverksamheten. Som beskrevs i avsnitt 5.3.3 så beslutade man tidigt i delprojekt 1 att 
utveckla formaliserade modeller för att hantera de problem som präglade Webbyrån. Detta visade sig 
då bli ett mycket omfattande projekt. Konsekvensen kom att bli att förbättringsverksamheten 
fokuserade färdigställa ”förstudiemodellen” istället för att generera fungerande förbättringar för 
systemutvecklingsverksamhetens räkning. Förstudiemodellen kom sedermera inte att användas mer 
än i ringa omfattning av verksamheten. Problemet i delprojekt 1 var att formulerade ett förslag till 
förbättringsuppdrag som inte gradvis anpassades gentemot olika intressenters behov, önskemål och 
krav. Den tidigt uppkomna tanken att utarbeta en formaliserad förstudiemodell som lösningen på 
verksamhetens problem cementerades och tilläts aldrig att ifrågasättas av någon. 
 
I delprojekt 1 (se avsnitt 5.4.3) medförde således ett oflexibelt förhållningssätt i ledningsarbetet att den 
planering som utfördes för att producera förslaget till förbättringsuppdrag inte beaktade de 
kommentarer som kom fram när den presenterades för olika intressenter. Vid presentationen av 
upplägget för Webbyråns organisation under våren 2000 så diskuterades omfattningen på arbetet och 
här framkom reflektioner från vissa i organisationen som antydde att förslaget att utveckla en 
komplett förstudiemodell var för omfattande att realisera och därmed ett riskfyllt uppdrag. I denna 
diskussion säger den av säljarna som inte var en del av förbättringsprojektet så här: ”Bilderna som ni 
visat och idéerna som ni har presenterat verkar ju på pappret bra. Men jag förstår inte varför ni behöver 
ta fram en hel sådan här modell när jag endast behöver ha checklista som anger vad jag skall komma 
ihåg när jag talar med kunden”130.  
 
Istället för att beakta kommentarerna och att ta till sig verksamhetens nu uttalade behov så gick 
projektorganisationen med projektledningen i spetsen in i en försvarsargumentation för 
utformningen av förbättringsförslaget. Inga ändringar gjordes efteråt utan det omfattande förslaget 
fastställs med argumentationen att en välutformad ”förstudiemodell kan möta de krav som Webbyrån 
ställs för i framtiden.” 131 
 
Konsekvensen blev att förbättringsuppdragets intentioner blev orealistiska i delprojekt 1. Ett liknande 
problem kan man se i det första genomförandet av delprojekt 2 där förslaget var att utforma en 
liknande produktionsmodell. Att slå fast att delprojekt 1 och 2 skulle utforma en förstudiemodell och 
en produktionsmodell kan i efterhand konstateras vara beslut som fattades på otillräcklig grund - 
förstudien. Förstudien (se avsnitt 5.4.1) var övergripande i sin karaktär och hade identifierat 
övergripande problem i de olika verksamhetsområdena. Att då vid etablerandet av 
                                                 
130 Citat från hämtat från redovisningen att upplägget på delprojekt vid informationsmöte på Webbyrå, våren 2000. 
131 Ett citat av projektledaren i delprojekt 1 vid samma informationsmöte på Webbyrå, våren 2000. 
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förändringsprogrammet fastslå vad de olika delprojekten skulle producera utan en genomarbetad 
förståelse för verksamhetens situaiton innebar att förbättringsuppdragets intentioner blev för 
omfattande och orealistiska då det specifika verksamhetsområdet inte på djupet hade analyserats och 
karaktäriserats. Under det andra genomförandet i delprojekt (se avsnitt 5.4.4.2) gick 
projektorganisationen ifrån detta fördefinierade upplägg och fastställde vad förbättringsverksamheten 
skulle producera först efter man tillsammans hade rekonstruerat hur kravspecifikationer utformas och 
används i Webbyrån. Konsekvensen blev att arbetet mer blev framgångsrikt än de tidigare 
genomförandena. 
 
P1.4. Det tenderar inte vara fördelaktigt att vid utarbetandet av förslag till förbättringsuppdrag inte 
reflektera kring vilka problem som kan uppstå under fullföljandet av uppdraget då detta kan innebära 
man inte är förberedd på vilka problem som då kan uppstå. 
 
Den kultur som Webbyrån präglades av under förändringsprogrammets början kan karaktäriseras av 
låg grad av framförhållning. Man korrigerade snarare i efterhand än funderade på vad som kunde 
hända under ett projektgenomförande. Beredskapen för vilka problem som kunde uppstå under 
genomförandet i delprojekt 1. Projektledaren i delprojektet uttryckte följande vid erfarenhets-
sammanställningen vid projektets avslutning:”Jag förstod inte att det var så svårt att få säljarna att 
använda vår modell förrän vi avrapporteringsmötet. Jag var inte alls förbered på den kritik vi då fick. Vi 
måste på ett bättre sätt innan vi testar nästa modell fundera ut hur vi skall ’sälja’ det vi skall testa…”132.  
 
Under både det första och andra genomförandet av delprojekt 2 samt under förberedelserna för 
delprojekt 3 så innebar ledningsarbetet att man i högre omfattning reflekterade framåt i tiden för att 
se vilka problem som kunde under fullföljandet. Detta var en integrerad del i utarbetandet av 
förbättringsförslaget. Under delprojekt 1 gjorde man inte detta och därmed så var man inte förberedd 
på att t.ex. inte projektorganisationen engagerade sig i förbättringsarbetet och att arbetet prioriterades 
bort till fördel för åtaganden i linje organisationen samt att verifieringen av resultatet mot 
refernsobjektet skulle bli så komplext och svårt. 
 
6.3.1.1.2 Identifierade styrkor vid utarbetandet av ett förslag till förbättringsuppdrag  
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande styrkor 
rörande denna delfas.  
 
S1.1. Det tenderar vara fördelaktigt att identifiera ett tänkbart referensobjekt som kan användas för att 
verifiera de resultat som förbättringsverksamheten genererar då detta innebär att fungerande 
interaktion mellan systemutvecklingsverksamheten och förbättringsverksamheten tidigt underbyggs 
därmed skapas förutsättningar för en medveten etablering av förbättringsverksamheten.  
 
I uppstarten av det andra genomförandet av delprojekt 2 samt under uppstarten av delprojekt 3 så 
identifierades redan vid de tidiga diskussionerna inför förbättringsarbetet vilken typ av referensobjekt 
som skulle utgöra goda verifieringsobjekt för de resultat som respektive projekt skulle genereras. 
Under delprojekt 2 så identifierade man även i detta tidiga stadium vilket specifikt projekt som 

                                                 
132 Citat hämtat från loggbok i delprojekt 1; upprättad i maj 2000  
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utgjorde primärt alternativ. Denna framförhållning medförde att man tidigt kunde presentera 
upplägg, möjliga konsekvenser samt samarbetet med de berörda intressenterna i detta projekt.  
 
S1.2. Det tenderar vara fördelaktigt att utarbetandet av förslag till förbättringsuppdrag präglas av 
framförhållning då man genom detta kan skapa en beredskap för att hantera risker och problem som 
uppstår under fullföljandet av förbättringsuppdraget; därmed skapas förutsättningar för en medveten 
etablering av förbättringsverksamheten.   
 
I delprojekt 1 anlade man som ovan framhävts inte framförhållning vid utformandet av förslaget till 
förbättringsuppdrag. Man diskuterade inte som i de andra delprojekten vilka problem som uppstå i 
rekonstruktionsarbetet eller i testen av resultaten i referensprojektet. Ett exempel på dialog kring 
finner vi i planeringen av delprojekt 2 andra genomförandet. Projektorganisationen har här 
modellerat upp genomförandet och diskuterar olika risker i etapperna. ”Hur kan vi på bästa sätt 
genomföra verksamhetsanalysen effektivt så att vi inte kör fast i som i förra genomförandet [delprojekt 
1]? Jag tycker att X skall hålla i detta arbete och inte du. Genom att han gör det så blir det som att vi 
[Webbyrån] har ansvaret för att det skall bli något av det…”.133 Detta är ett exempel på att 
förbättringsorganisationen under delprojekt 1 hade bristande kunskap i att bedriva förbättringsarbete. 
Citatet visar på att man genom att beakta sin erfarenhet så kan man arbeta med framförhållning redan 
utformandet av förbättringsuppdraget men att detta kräver vad jag skulle vilja benämna som 
”referenspunkter” bakåt tiden kring sådant man varit med om.  
 
Denna framförhållning bygger enligt min mening på att förbättringsorganisationen från och med 
delprojekt 2 använde den erfarenhet som vunnits från genomförandet av delprojekt 1. Därmed 
beaktade man lärdomar om hur förbättringsarbete inte borde bedrivas samt började man se 
framförhållning som en viktig norm i den arbetskultur som behövde prägla förbättringsverksamheten. 
Orsaken till att denna norm framträdde kan bero på att aktörerna i förbättringsverksamheten började 
lära sig normerna i de förbättringsåtgärder som de försökte implementera i organisationen. En annan 
bidragande orsak kan vara att externa aktörer med redan en framförhållande arbetskultur blev 
medlemmar i förbättringsprogrammet under delprojekt 2 och delprojekt 3. 
 
S1.3. Det tenderar vara fördelaktigt att utveckla en välgrundad förståelse för den 
systemutvecklingsverksamhet som skall förbättras då detta kan ligga till grund för att förslaget till 
förbättringsuppdrag blir väl dimensionerat; därmed skapas förutsättningar för en medveten etablering 
av förbättringsverksamheten.   
 
Det främsta exemplet på denna styrka är det andra genomförandet av delprojekt 2 där man genom att 
rekonstuera 1) verksamhetsområdet marknadsföring och försäljning samt verksamhetsområdet 
systemutveckling samt därefter 2) relatera dessa rekonstruktioner till varandra kunde klargöra att 
nyckeln att få dessa verksamheter att samspela och framgångsrikt vidareföra kundens 
systemutvecklingsuppdrag låg i att utforma och använda goda kravspecifikationer. Detta arbete ledde 
fram till ett väl dimensionerat förslag till förbättringsuppdrag för detta delprojekt. 
 

                                                 
133 Citatet är hämtat från det första planeringsmötet inför vad som kom att bli andra genomförandet av delprojekt 2; våren 
2001. 
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S1.4. Det tenderar vara fördelaktigt att vid utarbetandet av förslaget till förbättringsuppdrag även 
fundera på hur förbättringsverksamheten skall vara designad då detta innebär att designen av ett 
lämpligt förbättringsprojekt underbyggs; därmed skapas förutsättningar för en medveten etablering av 
förbättringsverksamheten.   
 
Som beskrevs i problemdiskussionen ovan så var man i delprojekt 1 noga med att inför beslutet om 
förbättringsarbetet tydligt och formaliserat planera projektet, definiera projektorganisationen och 
strukturera upp arbetet enligt en explicit och generell verksamhetslogik. Dock visade det sig att denna 
framförhållning var ”fiktiv” i den mening att denna planering baserades på en rationell förståelse 
kring hur verksamheten borde vara utformad på Webbyrån. Själva genomförandet skilde sig mycket 
från den ideala bild som fastställdes inför fullföljandet. 
 
I uppstarten andra genomförandet av delprojekt 2 och genomförandet av delprojekt 3 fanns väl 
genomtänkta idéer om förbättringsverksamhetens design. Dessa var emellertid baserade på två 
verksamhetsknutna förutsättningar: dels en vision om vad förbättringsverksamheten skulle producera 
dels på en förståelse för Webbyråns organisatoriska kontext. Under delprojekt 1 och första 
genomförandet av delprojekt 2 saknades denna förståelse samtidigt som de planer över 
förbättringsprojektet som på ett tidigt stadium utarbetades ej förändrades utan utgjordes av delvis 
frånkopplade idealbilder över hur verksamheten borde bedrivas och inte hur den bedrevs. 
 
S1.5. Det tenderar vara fördelaktigt att betrakta förslag till förbättringsuppdrag som en vision i detta 
inledande steg då detta innebär att förbättringsarbetets förväntade resultat kan utvecklas och 
gemensamgöras genom ett ömsesidigt samspel mellan uppdragsgivare, uppdragstagare och andra 
intressenter; därmed skapas förutsättningar för en medveten etablering av förbättringsverksamheten.   
 
I uppstarten av andra genomförandet av delprojekt 2 hade man från början en idé om att 
kravspecifikationen skulle utgöra ett centralt incitament för att skapa en förbättrad 
systemutvecklingsverksamhet. Denna insikt hade den nytillsatta projektledaren tagit med sig från sina 
erfarenheter från det företag som han närmast kom från (se avsnitt 5.4.4.2). Dock definierade man 
som i delprojekt 1 och som i första genomförandet av delprojekt 2 inte resultatet fullständigt i 
uppstarten utan lät vision gradvis materialiseras till en designad lösning där alla intressenter som var 
inblandade kunde påverka utformningen.  
 
I detta arbete tydliggjordes istället initialt rollerna uppdragstagare (förbättringsorganisationen) och 
uppdragsgivare (Webbyråns ledningsgrupp och kvalitetsansvarig). Uppdragsgivarens uppgift blev att 
agera initiativtagare till förbättringsarbetet. Tillsammans med förbättringsledningen så utformades ett 
förslag på vad förbättringsverksamheten skulle generera i termer av en vision. Denna vision 
tillsammans med en idé om hur förbättringsverksamheten skulle bedrivas blev det förslag som sedan 
kom att förädlas genom en förankringsdialog med de berörda intressenterna. Visionen löd den goda 
kravspecifikationen och utgjorde ledstjärna i arbetet att hantera det problem som innebar att 
systemutvecklarna ansåg att de inte av säljarna fick goda kravspecifikationer att arbeta med134. Genom 
dialogen utvecklades en ömsesidig överenskommelse om vad förbättringsverksamheten skulle 
leverera. Den övergripande karaktären på förslaget till förbättringsuppdrag möjliggjorde denna dialog 
                                                 
134 Hämtat från de loggboken från första planeringsmötena inför vad som kom att bli andra genomförandet av delprojekt 2; 
våren 2001. 
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mellan flera olika intressenter; verksamhetsledningen, organisationen, kvalitetsansvarig och 
potentiella projektdeltagare. 
 
S1.6. Det tenderar vara fördelaktigt att medvetet och med ett kritiskt förhållningssätt använda 
erfarenheter från tidigare förbättringsarbeten i andra organisationssammanhang vid utformningen av 
förslag till förbättringsuppdrag då detta kan innebära att förslaget till förbättringsuppdrag grundas i 
lämpliga erfarenheter; därmed skapas förutsättningar för en medveten etablering av 
förbättringsverksamheten  
 
Det beaktande som projektledaren i gjorde uppstarten av delprojekt 2 av sin erfarenhet av en 
gemensam syn på kravspecifikationen (se avsnitt 5.4.4.2) innebar att det ledningsarbete som ledde 
fram till förslaget till förbättringsuppdrag i detta delprojekt framgångsrikt utnyttjade erfarenheter från 
tidigare förbättringsarbeten i andra organisationer. Varför var detta då en styrka när de fall som ovan 
berörts rörande användande av erfarenheter blev till problem vid utformandet av förslag till 
förbättringsuppdrag?  
 
Svaret på denna fråga kan vara att projektledaren här använde sin erfarenhet anspråkslöst och lätt 
situationen i Webbyrån definiera och översätta hur erfarenheten om den goda kravspecifikationen 
skulle uttrycka sig i denna verksamhet. Samma anspråkslösa angreppssätt användes inte vid den 
strikta planeringen av delprojekt 1 eller vid användandet av de formaliserade kontrakten i delprojekt 3 
(se punkten ”identifierade problem” ovan); dessa erfarenheter som hade varit framgångsrika i andra 
organisatoriska kontexter lyftes rakt in i Webbyrån utan att de anpassades till den verksamhetsmiljö 
vilket kanske är orsaken till att de blev hämmande snarare än främjande. 
 
S1.7. Det tenderar vara fördelaktigt att förslaget till förbättringsuppdrag präglas av hög grad av 
tydlighet då detta främjar att berörda intressenter lättare har möjlighet att förstå, bli delaktiga i och 
accptera förbättringsinitiativet; därmed skapas förutsättningar för en medveten etablering av 
förbättringsverksamheten.  
 
I delprojekt 1 och vid uppstarten av första genomförandet av delprojekt 2 utformades förslaget 
tämligen komplext enligt några av intressenterna. I projektplanen går att utläsa: ”Målet med 
delprojektet att utveckla och införa en fungerande och accepterad arbetsmodell (inkl. arbetsstöd) för 
kreativ och systematiskt förstudiearbete samt att genom aktiv medverkan från alla berörda parters sida 
verka för att Webbyråns förmåga att driva kvalitativt förstudiearbete utvecklas.” 135  I det andra 
genomförandet av delprojekt 2 formulerades ett mer tydligare uppdrag: ”Målet med detta projekt är 
att utveckla en enkel kravspecifikationsmodell som säkerställer att goda förutsättningar utvecklas för 
systemutveckling.” 136. Skillnaden i språk i det andra uppdraget medförde att idén om 
förbättringsarbetets intentioner lättare och effektivare kunde kommuniceras till berörda intressenter 
vilket är en orsak till att det andra genomförandet av delprojekt 2 kom igång bra och blev en 
konstruktiv och hanterbar verksamhet.  
 
 

                                                 
135 Hämtat från förslaget från projektorganisationen till VD rörande uppdraget för delprojekt 1 under våren 2000. 
136 Hämtat från förslaget från förbättringsledningen till ledningsgruppen rörande uppdraget för det andra genomförandet 
av delprojekt 2 under våren 2001. 
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6.3.1.2 Problem och styrkor vid fas 1, delfas 2 – fastställande och beslut om 
förbättringsuppdraget 
 
Delfas 2 fastställande av förbättringsuppdrag innebär enligt det perspektiv som presenterades i kapitel 
3 att i aktörerna i förbättringsverksamheten genom dialog mellan berörda intressenter når fram till 
fastställt och beslutat förbättringsuppdrag (se figur 6.2). Nedan presenterar jag de problem och 
styrkor i relation till denna delfas som jag identifierat genom analys av det insamlade datamaterialet. 
Jag presenterar först problem- respektive styrkeutsagan, ger den därefter en identifikator samt 
kommenterar utsagan baserat på resultatet från analysen av det empiriska materialet. 
 
6.3.1.2.1 Identifierade problem vid fastställande och beslut om förbättringsuppdraget 
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande problem 
rörande denna delfas.  
 
P2.1. Det tenderar inte vara fördelaktigt att berörda intressenter inte identifieras och görs delaktiga i 
uppdragsprocessen då detta kan medföra att förslaget till förbättringsuppdrag inte förankras i ett 
ömsesidigt åtagande hos de aktörer som berörs av verksamheten. 
 
Under delprojekt 1 (se avsnitt 5.4.3) så innebar uppdragsskapandet att projektgruppen ur sitt egete 
perspektiv tolkade och formulerade ett uppdrag som man därefter presenterade för 
verksamhetsledningen (VD) och organisationen. Ledningsarbetet var således en sluten verksamhet 
utan egentlig interaktion med de aktörer inom Webbyrån som ägde de resurser som skulle medverka i 
arbetet. Således var uppdragsskapandet inte ett samspel mellan en uppdragstagare och en 
uppdragsgivare utan uppdragstagaren formulerade själv uppdraget och antog att de resurser som 
krävdes för arbetet var givna i och med presentationen av förslaget för verksamhetsledningen och 
organisationen. Någon egentlig dialog fördes inte mellan olika parter då bara en part var definierad.  
 
Under de följande delprojekten så var förbättringsledning noggrann med att definiera olika roller 
såsom resursägare, projektansvarig, resultatmottagare (klient) och under skapandet av det styrande 
förbättringsuppdraget förankra förslaget hos dessa och skapa överenskommelser om samarbete. Det 
var detta förhållningssätt som bland annat medförde att den svåra situation som uppstod i det första 
genomförandet av delprojekt 2 kunde hanteras på sådant sätt att inte förändringsprogrammet 
havererade. Detta skedde genom att förbättringsledningen hade säkerställt med intressenterna att få 
avbryta och pausa förbättringsarbetet om systemutvecklingsverksamheten skulle ta för stort del och 
omöjliggöra förbättringsverksamheten. 
 
P2.2. Det tenderar inte vara fördelaktigt att fastställa och besluta om förbättringsuppdraget om berörda 
intressenter inte har varit med och påverka innehållet då värdet i det beslutade förbättringsuppdraget 
då kan vara lågt. 
 
Analysen av delprojekt 1 visar på problem som kan uppstå om inte verksamhetens intressenter 
identifieras. Dessa intressenter finns inom den aktuella systemutvecklingsorganisationen samt i den 
kundorganisation som referensprojektet omfattar. Resultatet denna erfarenhet är vikten av att se 
förbättringsverksamhet utifrån ett större sammanhang där olika intressenter är inblandade från olika 
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organisatoriska sammanhang. För att uppdraget skall kunna färdigställas bör samtliga inblandade 
intressenter snabbt identifieras och genom en dialog med dessa bör förbättringsförslagets innebörd 
omarbetas till ett uppdrag. Under denna dialog skapas därmed förutsättningar att precisera och 
förändra innehållet i förslaget. Detta blir en konsekvens av den dialog som förs mellan uppdragstagare 
och övriga intressenter.  
 
P2.3. Det tenderar inte vara fördelaktigt att fastställa och besluta om förbättringsuppdraget om 
mottagare av förbättringsåtgärderna inte är identifierade då detta kan hämma fullföljandet av 
förbättringsuppdraget och överföringen av förbättringsåtgärderna i systemutvecklingsorganisationen. 
 
Under delprojekt 1 försökte projektorganisationen vid ett och samma tillfälle implementera den 
arbetsmodell för förstudier som utvecklats. Man hade då inte inför denna implementation identifierat 
någon specifik mottagare för modellen, utan man såg säljavdelningen per se som mottagare av 
modellen. Då delprojektets uppdrag endast omfattade utvecklingen samt test av modellen så 
ansvarade förbättringsverksamheten inte för mer implementation. Grundtanken var att modellen 
genom VD’s försorg skulle implementeras i organisationen.  
 
P2.4. Det tenderar inte vara fördelaktigt att fastställa och besluta om förbättringsuppdraget om 
intressenterna inte förstår förbättringsuppdraget då detta kan innebära att förbättringsuppdraget inte 
förankras i den aktuella verksamheten.  
 
I efterhand kan konstateras att det första delprojektets omfattande fokusering på modellutveckling 
och mindre fokusering på problematiken att implementera den färdigställda modellen fick som 
konsekvens att förstudiemodellen endast i liten grad kom att användas av säljavdelningen. De få 
komponenter som kom att nyttjas användes primärt av den person som hade varit inblandade i 
förbättringsarbetet. De aktörer i kåren som endast hade varit med och deltagit i informationsmöten 
använde inte modellen då man uppfattade den för ”strukturerad” och att en ”formaliserad modell inte 
kunde hjälpa i säljarbete”137.  
 
Synpunkterna speglade således primärt dessa aktörers perspektiv på säljarbete något som inte 
förbättringsverksamheten hade beaktat. Detta problem fångades upp under delprojekt 2 och 
delprojekt 3 man försökte aktivt skapa acceptans och förståelse för förbättringsverksamheten. Tillföljd 
av misslyckandet testet under delprojekt 1 blev detta komplicerat hos vissa aktörsgrupper under 
delprojekt 2 och delprojekt 3, men efter framgångarna i andra genomförandet av delprojekt 2 så 
stärktes förtroendet för förändringsprogrammet138. 
 
P2.5. Det tenderar inte vara fördelaktigt att fastställa och besluta om förbättringsuppdraget om ingen 
överenskommelse har nåtts med ett referensobjektet då detta innebär en risk att interaktionen mellan 
systemutvecklingsverksamheten och förbättringsverksamheten inte kommer att fungera och att 
förbättringsåtgärderna inte verifieras mot den normala verksamhetens situation. 
 

                                                 
137 Citat hämtat från loggbok från delprojekt 1 (upprättad i maj 2000) och loggbok i det som kom att blir första 
genomförandet av delprojekt 2 (upprättad i augusti 2000). 
138 Hämtat från slutrapporten i andra genomförandet av delprojekt 2; upprättad i maj 2001. 
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I delprojekt 1 identifierades referensobjektet sent. Projektet valdes primärt ut för att det låg rätt i tid. 
Ingen förankringsdiskussion rörande hur samverkan mellan de två projekten skulle bedrivas fördes. 
Från förbättringsledningens sida nöjde man sig med att konstatera att den tilltänkta projektledaren 
för referensprojektet var positiv till förbättringsarbetet139. Det blev aldrig någon egentlig samverkan 
mellan de olika verksamheterna inför verifieringen. Man synkroniserade t.ex. inte de två 
projektplanerna, det fördes ingen en mellan de två organisationerna. Testet förberedes endast i ringa 
omfattning inför testet och konsekvensen blev att testet misslyckades och att förtroendet för 
förbättringsprogrammet påverkades negativt samt att relationen mellan Webbyrån och en kund 
skadades (se avsnitt 5.4.3) 
 
Genom att företrädarna för förbättringsverksamheten och systemutvecklingsverksamheten innan 
förbättringsuppdraget fastställs kommer överens om att samverka och att sträva efter ömsesidig 
anpassning under fullföljandet så torde utgångspunkt skapas för en konstruktiv relation mellan de två 
verksamheterna.  
 
P2.6. Det tenderar inte vara fördelaktigt att fastställa och besluta om förbättringsuppdraget om en 
eventuell extern part i referensobjektet inte har förstår innebörden och konsekvenserna av 
förbättringsuppdraget då detta kan hämma möjligheten att utföra verifiering och validering av de 
producerade förbättringsåtgärderna. 
 
Detta problem härstammar från erfarenheterna i delprojekt 1 då ett test utfördes i ett referensprojekt 
där kunden enbart övergripande hade informerats om att ett nytt arbetssätt skulle prövas. Kunden 
hade visserligen accepterat testet men hade inte förstått innebörden eller konsekvensen av 
förbättringsuppdraget140.  
 
Orsaken var att innebörden i förbättringsuppdraget var okänd för kunden vilket innebar att 
konsekvenserna blev en överraskning för kunden. I detta fall upplevde kunden detta som mycket 
negativt och förtroendet för Webbyrån skadades. I sin tur påverkades 
systemutvecklingsorganisationens förtroendet för förbättringsverksamheten genom att denna 
verksamhet fick ta på sig skulden för att kundrelationen blev skadad. I avsnitt 6.3.1.1 lyftes även tesen 
fram att detta referensprojekt kanske var lämpligt att använda som testarena då relationen mellan 
Webbyrån och kunden ej var väletablerad. Oavsett denna förklaring så tenderar det att vara viktigt att 
om ett referensprojekt skall användas att kunden (och därmed uppdragsgivaren) i detta projekt är 
införstådd och accepterar förbättringsuppdraget då detta påverkar det genomförande som denna 
organisation deltar i och kanske också finansierar.  
 
P2.7. Det tenderar inte vara fördelaktigt att fastställa och besluta om förbättringsuppdraget utan att 
finansiering är säkerställt då genomförandet av förbättringsverksamheten kan hämmas av att inte 
nödvändiga resurser är säkrade, engagemang inte etableras och att handlingsförmågan blir otillräcklig . 
 
Under delprojekt 1 och det första genomförandet av delprojekt 2 var finansieringen av verksamheten 
inte tydligt definierad. Detta hade primärt att göra med att Webbyrån vid denna tid hade en bristande 

                                                 
139 Hämtat från loggbok från delprojekt 1; upprättad i april 2000. 
140 Hämtat från loggbok från delprojekt 1; upprättad i april 2000. 
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ekonomisk styrning141. En av orsakerna till att det första genomförandet av delprojekt 2 fick pausades 
var att projektet hade budgeterats men att då verksamheten inte erhöll några medel142. Detta medförde 
att verksamheten inte kunde finansiera projektorganisationen vilket medförde att de övergick till att 
enbart arbeta med de ordinarie systemutvecklingsuppdragen.  
 
6.3.1.2.2 Identifierade styrkor vid utarbetandet av ett förslag till förbättringsuppdrag  
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande styrkor 
rörande denna delfas.  
 
S2.1. Det tenderar vara fördelaktigt att lämpliga mottagare av förbättringsåtgärderna har identifierats 
och engagerats i arbetet att ta fram förbättringsuppdraget då detta kan främjar det fortsatta 
implementations- och vidareutvecklingsarbetet av förbättringsåtgärderna när förbättringsprojektet 
avslutats; därmed skapas förutsättningar för att förbättringsuppdraget på goda grunder fastställs och 
beslutas. 
 
Att tidigt identifiera och engagera mottagaren för de åtgärder och resultat som 
förbättringsverksamheten producerade visade sig vara en styrka i delprojekt 2 och delprojekt 3 (se 
avsnitt 5.4.4 och 5.4.5). Det blev den kvalitetsansvarige vid Webbyrån som fick rollen av att beställa 
och motta det resultat som förbättringsverksamheten producerade. Rollen hade dels funktionen att 
ansvara för att resultatet implementerades vilket innebar utvecklandet av organisationens kunskap 
och förståelse för åtgärderna, dels funktionen av att äga och förvalta förbättringsåtgärderna. I ett led 
att underlätta dessa funktioner så gjordes kvalitetsansvarig även till biträdande projektledare för 
delprojekt 3. Detta skapade förutsättningar för honom lära sig förbättringsarbetet och få en förståelse 
för det som detta arbete producerade. Han blev således i detta delprojekt både uppdragsgivare och en 
del i den uppdragstagande verksamheten143.   
 
Under delprojekt 3 problematiserades även rollen mottagare. Den delades upp i två typer: ägare och 
användare (klient)144. Ägaren är den mottagare som får ansvaret för resultatet efter 
förbättringsprojektets slut (den kvalitetsansvarige). I fallet Webbyrån utgörs detta av beställaren och 
därmed uppdragsgivaren till förbättringsverksamheten. Detta ansvar innebar i detta fall att se till att 
de effekter som resultatet och åtgärderna skulle medföra i systemutvecklingsverksamheten 
vidmakthölls efter förbättringsprojektets slut. Användarna är de mottagare som förbättringarna riktas 
mot; mao. utövarna av systemutvecklingsverksamheten (se figur 5.5).  
 
S2.2. Det tenderar vara fördelaktigt att interna och externa intressenter inför beslutet förstår och 
accepterar förbättringsuppdrag då detta skapar förutsättningar för att acceptans för och engagemang i 
förbättring-verksamheten; därmed skapas förutsättningar för att förbättringsuppdraget på goda grunder 
fastställs och beslutas. 
 

                                                 
141 Hämtat ur förstudiens slutrapport; vilken är framställd vintern 1999 och avrapporterad våren 2000. 
142 Slutrapport till styrgruppen rörande delprojekt 2; upprättad september 2000 
143 Hämtat från projektplanen från delprojekt 3; vilken upprättades under hösten 2001. 
144 Hämtat från loggbok från delprojekt 3; vilken upprättades under april 2002. 
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Dessa interna och externa intressenter finns inom systemutvecklingsorganisationen och kan utgöras 
av framtida ägare av resultatet, klienter till resultatet, finansiärer av verksamheten, ledningsaktörer 
och beslutsfattare. Intressenter kan dessutom finnas utanför systemutvecklingsorganisationen och 
utgöras av finansiärer av förbättringsverksamheten men framförallt av den kundorganisation som är 
kopplat till det referensprojekt som identifierats som testarena för förbättringsverksamheten.  
 
Oavsett vilken intressent som det handlar om så finns det ett tydligt värde att ha lyckats förankra 
förbättringsförslaget hos dessa intressenter för att härigenom ha lyckats skapa ett förtroende och en 
förståelse för vad förbättringsverksamheten skall utföra och varför det finns ett värde i detta arbete. 
Erfarenheterna från förändringsprogram WWoW visar på att denna förankring är oerhört viktig för 
att det skall finnas grundläggande förutsättningar för att förbättringsverksamheten skall bli 
framgångsrik. Att etablera denna förankring är inte heller en enkel process utan kräver att 
imitativtagaren genom olika kommunikationsformer tydligt kommunicerar förslagets intentioner och 
härigenom uppnår acceptans. Viktigt att poängtera är lärdomen från delprojekt 2 och 3 att 
acceptansen för arbetet kontinuerligt måste fräschas upp då denna mycket snabbt kan glömmas eller 
omvandlas till motsatsen145. 
 
S2.3. Det tenderar vara fördelaktigt att nå en överenskommelse med ansvariga i referensprojektet då 
detta innebär en möjlighet att interaktionen mellan de två verksamheterna kan underbyggas och 
främjas; därmed skapas förutsättningar för att förbättringsuppdraget på goda grunder fastställs och 
beslutas. 
 
Överenskommelse om ömsesidig anpassning av verksamhetsdesignen kom att i delprojekt 2 och 3 
handla om att man givet förändringar i förbättringsprojektet respektive systemutvecklingsprojektet 
justerade och förändrade verksamheten så att interaktionen bibehölls. Dock måste detta nyanseras för 
analysen av dessa projekt resulterar i insikten att denna ömsesidighet inte är total då erfarenheterna 
från de två delprojekten visar på att förbättringsprojekten i samtliga fall blir underordnad 
systemutvecklingsprojektet trots överenskommelsen.  
 
Systemutvecklingsprojektet är den verksamhet som genererar intäkter till systemutvecklings-
organisationen. Dess verksamhet är affärskritisk och dess framgång får inte riskeras tillföljd av 
förändringar i förbättringsverksamhetens upplägg. Således är det enkelt att komma överens om att 
eventuella förändringar inom ramen för varje verksamhet skall beaktas i den andra verksamhetens 
genomförande. Dock fick förbättringsverksamheten vika sig om förändringarna inte passade 
systemutvecklingsprojektets planering, något som påtalar att graden ömsesidighet vid denna typ av 
arbete inte är fullständig. 
 
S2.4. Det tenderar vara fördelaktigt att finansiering säkerställts inför beslutet av förbättringsuppdraget 
då detta skapar förutsättningar för att åtaganden under förbättringsverksamheten säkras; därmed 
skapas förutsättningar för att förbättringsuppdraget på goda grunder fastställs och beslutas  
 
Vid uppstarten av det andra genomförandet av delprojekt 2 ställdes det som krav att detta projekt 
skulle ha en säkerställd finansiering; dels i form av en budget för omkostnader, dels medel för att på 
                                                 
145 Hämtat från loggbok från delprojekt 2 andra genomförandet och delprojekt 3; vilka upprättades under mars 2001 
respektive under februari 2002. 
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egenhand ersätta projektorganisationen. Detta för att ge en säker grundval för autonomi i 
förbättringsverksamheten och säkerställandet att verksamhetens aktörsresurser kan ägna sig åt de 
åtaganden man har i förbättringsarbetet. Vid denna tid fick Webbyrån en ny styrelseordförande som 
genom sin erfarenhet av företagsverksamhet identifierade den problematik som finansiering av intern 
verksamhetsutveckling innebar. Han såg till att det andra genomförandet av delprojekt 2 kom att 
delfinansieras externt via medel från en europeisk tillväxtfond (se avsnitt 5.4.4.2). Vid delprojekt 3 
finansierades arbetet helt internt från Webbyråns sida146. 
 
6.3.1.3 Problem och styrkor vid fas 1, delfas 3 – design av förbättringsverksamheten 
 
Denna delfas, design av förbättringsverksamheten, handlar om att i dialog mellan berörda intressenter 
utforma och planera förbättringsprojektet. Detta handlar om att säkerställa förmåga, bemanna 
projektet med personal, genomföra arbetsfördelning, säkerställa god förmåga att samverka mellan 
olika intressenter samt etablera en beredskap att hantera framtida problem i förbättringsprojektet (se 
figur 6.2). Jag presenterar först problem- respektive styrkeutsagan, ger den därefter en identifikator 
samt kommenterar utsagan baserat på resultatet från analysen av det empiriska materialet. 
 
6.3.1.3.1 Identifierade problem vid fastställande och beslut om förbättringsuppdraget 
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande problem 
rörande denna delfas.  
 
P3.1. Det tenderar inte vara fördelaktigt att inte ha säkerställt att de aktörer som ska delta i projektet 
verkligen kan ägna sig deras åtagande då detta kan innebära att fullföljandet av förbättringsuppdraget 
hämmas. 
 
I delprojekt 1 och det första genomförandet av delprojekt 2 så säkerställde inte förbättringsledningen 
att de aktörer som skulle delta i förbättringsorganisationen frånkopplades från sina ordinarie 
verksamhetsuppdrag. I delprojekt 1 så genomfördes inga överenskommelser som angav hur stor del 
av den totala arbetstiden som aktörerna skulle delta i förbättringsprojektet medan man i det första 
genomförandet av delprojekt 1 genomförde sådana diskussioner men att utfallet inte blev det som 
avtalats147.  
 
Konsekvensen av detta blev att fullföljandet av förbättringsuppdraget i dessa två delprojekt hämmades 
genom att flera av aktörerna under arbetet prioriterade bort de uppdrag det fått inom ramen för 
förbättringsprojektet och utförde arbetsuppgifter som var kopplad till de systemutvecklingsprojekt 
som de var delaktiga i. En av systemutvecklarna sade samband med delprojekt 2 så här ”…jag är så 
hårt belastad nu och hinner inte springa på dessa möten trots att jag tycker det är intressant.” 148  
 

                                                 
146 Hämtat från projektplanen från delprojekt 3; vilken upprättades under hösten 2001. 
147 Hämtat från slutrapport från första genomförandet av delprojekt 2 till Webbyråns ledningsgrupp; upprättad i september 
2000 
148 Hämtat från loggbok från det som kom att bli första genomförandet av delprojekt 1; upprättad i augusti 2000 
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P3.2. Det tenderar inte vara fördelaktigt att utan dialog delegera arbetsuppgifter till de aktörer som 
skall medverka i arbetet då detta kan medföra att aktören inte förstår vad som skall utföras och om 
aktörerna är lämpliga att utföra dem. 
 
Under förändringsprogrammets förlopp genom de tre delprojekten så förändrades hur 
arbetsuppgifter fördelades inom projektet. Under det första delprojektet så delades uppgifterna utan 
egentlig diskussion ut till olika gruppkonstellationer. Under senare delprojekt så ändrades strategin 
och istället som inkluderade delegering av arbetsuppgifterna en diskussion om vad som skulle göras 
och hur detta arbete skulle bedrivas. Genom att under uppstartsmötet ägna mindre tid åt den formella 
strukturen för projektet och istället diskutera vad olika deluppgifter i projektet innebar så skapades 
förutsättningar för att man tillsammans kom överens om vad uppgifterna innebar och hur de skulle 
genomföras. Härigenom skapades bättre förutsättningar att aktörerna utförde de arbetsuppgifter som 
tilldelades dem. I delprojekt 1 innebar den enkla delegeringen av uppgiften i flera fall att det var upp 
till aktören att själv definiera vad arbetet innebar och hur arbetet skulle genomföras. Under de senare 
projekten genomfördes definition i samverkan under projektgenomförandet. 
 
P3.3. Det tenderar inte vara fördelaktigt att ha en för stark tro på detaljplanering och –organisering av 
förbättringsprojektet då detta kan medföra att en oflexibel och ej generativ verksamhet utformas. 
 
I delprojekt 1 så innebar primärt designen av förbättringsverksamheten att projektet utformades 
genom formalisering och planering. Stor tid ägnades för att planera upp arbetet vilket beskrivs i 
avsnitt 5.4.2 och 5.4.3. Ledningsarbetet kom under detta delprojekt präglas av en trygghet genom den 
omfattande planering som utförts, istället hade man skapat en oflexibel ledningsstruktur samt om 
man studerar projektplanen i efterhand en bild över verksamhet som inte överensstämde med det 
verkliga projektgenomförandet149. 
 
P3.4. Det tenderar inte vara fördelaktigt att säkerställandet av organisationens förmåga ensidigt riktas 
mot att utveckla förmåga om hur förbättringsarbetet skall genomföras och inte berör hur 
förbättringsarbetet skall koordineras då detta kan medföra att förbättringsarbetet inte medvetet kan 
manövreras. 
 
Att etablera en verksamhet för de krav som finns kopplade till ett specifikt förbättringsuppdrag kan 
kräva att organisationens förmåga måste utvecklas i olika avseenden. Genom de empiriska 
erfarenheterna utmärkte sig några aspekter. Den första aspekten rör behovet av kompetens, kunnande 
fungerande och fungerande instrument för att koordinera förbättringsverksamheten; den andra 
aspekten rör förmågan att kunna genomföra förbättringsverksamheten. I delprojekt 1 och första 
genomförandet av delprojekt 2 genomfördes ingen nämnvärd kompetensutveckling vad gäller hur 
förbättringsprojekt skulle ledas.  
 
Det var således i dessa genomförande stor obalans mellan förmågan att genomföra förbättringsarbetet 
och koordinera detsamma. Detta fick som konsekvens att dessa projekt egentligen inte styrdes annat 
än att de aktörer i organisationen som engagerade sig i arbetet arbetade över för att kompensera det 
frånfall i resurskraft som skedde när några av aktörerna valde att prioritera sina ordinarie 

                                                 
149 Hämtat från slutrapporten av delprojekt 1; upprättad i maj 2000 
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arbetsuppgifter. I någon mening behärskade verksamheten inte förmåga att vertikalt koordinera 
arbetet som enligt det som beskrivs om denna aspekt av koordination i avsnitt 3.8. Effekterna blev att 
förbättringsarbetet genomfördes utan medveten ledning150.   
 
6.3.1.3.2 Identifierade styrkor vid utarbetandet av ett förslag till förbättringsuppdrag  
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande styrkor 
rörande denna delfas.  
 
S3.1. Det tenderar vara fördelaktigt att säkerställa att intressenterna har förtroende för 
förbättringsprojektet då detta kan främja acceptans för och engagemang i förbättringsverksamheten 
bland berörda intressenter; därmed skapas förutsättningar för att en generativ verksamhet etableras. 
 
För att bibehålla och vidmakthålla förtrogenheten bland intressenterna för förbättringsverksamhetens 
förmåga att realisera förbättringsuppdraget så visar analysen empirin på vikten av att inte avsluta 
förankringsprocessen i och med att man beslutat att genomföra förbättringsuppdraget. Genom att 
avrapportera resultatet av designen av förbättringsprojektet skapas utgångspunkt för att bibehålla 
förtroendet från projektets intressenter för förbättringsprojektets förmåga att lyckas med 
förbättringsuppdraget. Om problem har uppstått under detta designarbete visar analysen av första 
genomförandet av delprojekt 2 att detta bör beröras i avstämningen med intressenterna. Att tidigt 
identifiera problem rörande t.ex. bemanning eller vid säkerställandet av den organisatorisk 
handlingsförmåga och förmedla dessa problem till de intressenter skapade här förutsättningar för att 
1) få stöd i att hantera dessa problem 2) öka förtroendet för förbättringsverksamhetens förmåga att 
realisera projektet.   
 
I delprojekt 1 kan man i efterhand se att projektorganisationen kontinuerligt försökte dölja 
genomförandet för intressenterna snarare än lyfta fram läget. I delprojekt 2 och 3 utnyttjades istället 
det förtroende som det omfattande förankringsarbetet innebar för att hantera problem och stärka 
förtrogenheten för verksamhetens förmåga genomföra förbättringsuppdraget. Ett exempel på detta är 
faktiskt delprojekt 2 som stoppades och därefter startades upp igenom i ett andra genomförande. 
Redan vid designen av första genomförandet av delprojekt 2 indikerades centrala risker för 
genomförandet delprojektet. Flera av aktörerna som var med var starkt uppknutna till olika 
systemutvecklingsuppdrag och det var mycket troligt att man vid prioritering mellan olika åtaganden 
skulle nedprioritera förbättringsarbetet tillfördel för systemutvecklingsprojekten. De risker för 
förbättringsprojektet som detta innebar kommunicerades till Webbyråns verksamhetsledning inför 
genomförandet vilket för en överenskommelse mellan projektledning och verksamhetsledning att om 
detta tillstånd uppstår så skulle förändringsprogrammet frysas under en period och därefter på nytt 
startas upp igen. Dessa förutsättningar menar jag är ett tecken på att intressenterna hade förtroende 
för förbättringsverksamhetens förmåga att realisera förbättringsuppdraget men att man också hade 
förståelse för att den aktuella situationen kunde medföra svår hantera konsekvenser. 
 
S3.2. Det tenderar vara fördelaktigt att ledningsaktören i dialog med projektaktören kommer överens 
om vilken roll som projektaktören skall ha i förbättringsarbetet då detta underlättar att 

                                                 
150 Hämtat från loggbok från delprojekt 1; upprättad i maj 2000. 
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projektdeltagaren förstår vad som förväntas av honom; och att förutsättningar därmed skapas för att 
verksamheten framgångsrik kan fullfölja förbättringsuppdraget. Se kommentaren nedan om S3.4 
nedan. 
 
S3.3. Det tenderar vara fördelaktigt att ledningsaktören i dialog med projektaktören kommer överens 
vad projektaktören skall utföra i projektet då detta innebär att det övergripande 
förbättringsuppdragets intentioner förs vidare i den organisation som skall realisera 
förbättringsuppdraget; därmed skapas förutsättningar för att en generativ verksamhet etableras. Se 
kommentaren nedan om S3.4 nedan. 
 
S3.4. Det tenderar vara fördelaktigt att skapa ett förtroende för förbättringsuppdraget hos resursägarna 
i linjeorganisation då detta underlättar att de aktörer som skall ingå i förbättringsprojektet kan utföra 
de uppdrag de åtagit sig; därmed skapas förutsättningar för att en generativ verksamhet etableras. 
 
Inför andra uppstarten av delprojekt 2 delades det fastställda förbättringsuppdraget in i tre interna 
produktuppdrag: 1) verksamhetsdefinition av kravspecificeringsförfarandet vid Webbyrån, 2) analys 
av externa kravspecificeringsmodeller, 3) design av kravspecificeringsmodell. Med utgångspunkt i 
denna indelning utformades två parallella arbetsgrupper där den ena arbetsgruppen fick i uppgift att 
förutom att delta i verksamhetsdefinitionen och i arbetet att designa kravspecificeringsmodell skulle 
göra en analys av externa modeller som kunde utgöra underlag för designarbetet. Genom att värdera 
de interna produktuppdragens karaktär och innehåll identifierades sex personer i Webbyråns 
organisation som kompetensmässigt passade att delta i dessa arbetsgrupper.  
 
Projektledningen i förbättringsprojektet förankrade förbättringsuppdraget hos resursägarna 
(teamledarna) och härmed skapades acceptans hos linjen som ansvarade för de aktuella personerna 
som var relevanta för förbättringsuppdraget. Förbättringsprojektet fick tillgång av de sex personerna 
till 20% av deras arbetstid. Projektledningen introducerade de sex tilltänkta personerna i både 
rolluppdrag och interna produktuppdrag; dvs. vad aktörerna skulle utföra och vad aktörerna i sin roll 
skulle ansvara för i fullföljandet. Det uppdragsskapande som här skedde i samtliga dessa tre 
avseenden var uteslutande en dialogbaserad situation som innefattade diskussioner om ansvar, 
resultat och tillgänglighet. Resultatet av detta uppdragsskapande blev dels en initial överenskommelse 
mellan de sex personerna och projektledarna om personernas roller och vad som skulle produceras, 
dels en initial överenskommelse mellan projektledarna och resursägarna om hur stor tillgänglighet 
som personerna hade för förbättringsprojektet.  
 
Dessa överenskommelser borgade för att arbetssituationen i det andra genomförandet av delprojekt 2 
blev mer ordnat än vad som hade varit fallet delprojekt 1 och det första genomförandet av delprojekt 
2. Helt andra krav kunde ställas på arbetsprestationer då projektmedlemmarna prioriterade 
förbättringsprojektet under den tid som nu fanns öronmärkt för denna verksamhet. Vad de empiriska 
erfarenheterna även lyfter fram är värdet av att de som ansvarar för designen av 
förbättringsverksamheten genom förankrade resursuppdrag och basis av tydliga interna 
produktuppdrag och rolluppdrag kan bemanna förbättringsprojektet med lämpliga aktörer. Denna 
design av verksamheten vad gäller arbetsfördelning och arbetsplan bör enligt min erfarenhet ta 
utgångspunkt i en förståelse för vad förbättringsverksamheten skall generera samt ett 
förbättringsuppdrag som förankrat och accepterat av systemutvecklingsorganisationen.  
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S3.5. Det tenderar vara fördelaktigt att en balans mellan förbättringsförmåga och ledningsförmåga 
säkerställs vid designen av förbättringsverksamheten då detta främjar en god total organisatorisk 
handlingsförmåga i förbättringsprojektet; därmed skapas förutsättningar för att en generativ 
verksamhet etableras. 
 
Inför det andra genomförandet av delprojekt 2 knöts en ny projektledare till förbättringsprojektet. 
Denne projektledare hade sedan tidigare erfarenhet att driva förbättringsprojekt vilket förde med sig 
att han basis av denna erfarenhet instruerade projektorganisationen och därmed höjde projektets 
förmåga att koordinera verksamheten. Projektet planerades och dokumenterades utifrån ett 
perspektiv som innebar att ledning och planering är två olika saker men med tydliga kopplingar. 
Projektledare sa följande vid uppstartsmötet under våren 2001 ”Planera projektet gör vi bara för att 
komma fram till vad vi ska göra och när… Ledningsarbetet är inte detsamma som att strikt följa 
planen. Att leda ett projekt handlar om att under arbetets gång identifiera problem och lösa dem så att 
vi kan uppnå målet med projektet”151. Uppstarten av detta delprojekt innebar även att 
projektledningen försäkrade sig om att den såväl som projektdeltagarna hade förstått sina uppdrag, 
tidsplanen och arbetsprocessen, vilket gav positiva effekter under genomförandet.  
 
Under det tredje delprojektet utvecklades den förmågan att koordinera arbetet ytterligare. Inför 
projektstarten utformades ett särskilt uppföljningsinstrument som varje arbetsgrupp fick använda. 
Genom det använda instrumentet kunde processgrupp följa sin egen arbetsprestation och lägga upp 
en egen tidsplan så att de skulle hinna färdigt i tid gentemot den projektövergripande tidsplanen. 
Under detta anpassades även en del av företagets Intranät som presentationsmedel för de resultat som 
arbetsgrupperna genererade. Grupperna arbetade i processkartläggningen med textuella och visuella 
beskrivningar. Dessa presenterades och lagrades på organisationens intranät vilket gjorde det lätt att 
förevisa och diskutera olika delresultat under genomförandet.  
 
Analysen av empirin visar på vikten av att den totala organisatoriska förmågan, bestående av förmåga 
att koordinera verksamheten och förmåga att genomföra förbättringsarbete, är balanserad. Med andra 
ord så fanns det i förändringsprogrammet från början enbart en förmåga att genomföra 
förbättringsarbete. Denna förmåga utvecklades genom erfarenhet från mellan de olika projekten och 
dessutom utvecklade projektorganisationen och framförallt förbättringsledningen förmågan att 
koordinera verksamheten.  En ytterligare viktig aspekt rörande säkerställandet av organisatorisk 
handlingsförmåga som de empiriska erfarenheterna lyfter fram är skapandet av ett gemensamt språk. 
Delprojekt 1 präglades av långa svåra diskussioner om vad olika begrepp betydde. Detta hämmade 
processen. Inför andra genomförandet av delprojekt 2152 och delprojekt 3153 fördes flera informella 
samtal mellan projektdeltagare och projektmedlemmar, t.ex. över frukost, luncher och i andra 
sammanhang där man berörde olika begrepp som man trodde skulle framkomma under arbetet. 
Härigenom skapades en gemensam syn på olika begrepp redan före genomförandet vilket gynnade 
framväxten av ett gemensamt språk och konstruktiv kommunikation. 

                                                 
151 Citat hämtat från loggbok i det andra genomförandet av delprojekt 2; upprättad i februari 2001. 
152 Hämtat från projektplanen till delprojekt 2 som är upprättad i augusti 2000, rapport till styrgruppen rörande delprojekt 
2 upprättad september 2000, samt ett antal loggböcker upprättade mellan augusti 2000 och november 2000.  
153 Hämtat arbetsdokument från delprojekt 3 upprättade mellan hösten 2001 och våren 2002, samt ett antal loggböcker 
upprättade mellan september 2001 och juli 2002. 
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S3.6. Det tenderar vara fördelaktigt att former för samverkan samt relationer mellan berörda 
intressenter till förbättringsprojektet utvecklas under designen av förbättringsverksamheten då detta 
skapar förutsättningar för att förtroendet för förbättringsverksamheten stärks; därmed skapas 
förutsättningar för att en generativ verksamhet etableras. 
 
Att förbättringsverksamheten är synkroniserad med referensprojektet är ett exempel på denna styrka 
vilket innebär att de två verksamheterna har utvecklat former och förmåga att hantera de perioder då 
verksamheterna överlappar varandra.  
 
I det andra genomförandet av delprojekt 2 innebar denna ”synkronisering” av ett möte samt en 
kundrepresentant i referensprojektet så deltog projektledarna i förbättringsprojektet. Under en punkt 
på detta möte gick man igenom ett förslag från förbättringsverksamhetens sida på hur och vad som 
skulle testas i vilken fas under referensprojektets genomförande. Det rörde sig om ett förslag till 
metodik för kravspecificering samt användandet av en ny mall för kravspecifikation. Erfarenheten av 
från denna initiala synkronisering är god. Öppenheten i processen medförde att oklarheter kunde 
redas ut och att samtliga tre parter hade förståelse för när förbättringsprojektet skulle påverka 
systemutvecklingsverksamheten och varför. Viktiga förutsättningar för denna interaktion kan i 
efterhand anses vara att förbättringsverksamheten hade utvecklat en god förberedande förmåga att 
koordinera verksamheten. Man var förberedd, hade en god insikt i systemutvecklingsprojektets 
process och hade redan innan mötet utformat förslaget så tydligt att inga problem förelåg att koppla 
samman de två processerna. Den uppfattning som finns dokumenterad från kundorganisationens sida 
är att man efter detta möte såg stor potential att medverka i detta förbättringsprojekt då man ansåg att 
om Webbyrån AB blev bättre på att bedriva systemutveckling så skulle detta gynna dem i 
förläggningen154.  
 
En annan viktig förutsättning var att man etablerat goda förutsättningar för samverkan mellan de två 
projekten under detta förbättringsarbete. Projektledarna för förbättringsprojektet och projektledaren 
för referensprojektet hade fastställda mötestidpunkter där man diskuterade olika frågor, upplägg och 
erfarenheter. 
 
6.3.2 Analys av problem och styrkor i fas 2 – fullföljande av förbättringsuppdraget 
 
Fasen fullföljandet av förbättringsuppdraget är en process som realiserar det uppdrag som är fastställt 
och beslutat. Således omvandlas här de förbättringsintentioner som förbättringsuppdraget anger till 
förbättringsåtgärder. Detta fullföljande handlar om att förbättringshandlingar utförs genom ett 
dialogbaserat och samverkansorienterat ledningsarbete. Denna fas handlar således om att 
vidmakthålla den förbättringsverksamhet som genom fas 1 har etablerats. Jag presenterar först 
problem- respektive styrkeutsagan, ger den därefter en identifikator samt kommenterar utsagan 
baserat på resultatet från analysen av det empiriska materialet.  
 
 
 

                                                 
154 Synpunkt hämtat från minnesanteckningarna i Loggbok 3 i det andra genomförandet av Delprojekt 2. 
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6.3.2.1 Identifierade problem vid fullföljandet av förbättringsuppdrag  
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande problem 
i den andra fasen ”fullföljande av förbättringsuppdraget”.  
 
P4.1. Det tenderar inte vara fördelaktigt att interaktionen slutar fungera mellan olika intressenter i  
förbättringsverksamheten då detta kan medföra att förbättringsprojektet isoleras från systemut-
vecklingsverksamheten  
 
Grunden för den interaktion som sker inom ramen för ett förbättringsprojektet har primärt att göra 
med det test som sker på den testarena där resultatet från produktionen av förbättringsåtgärder från 
”metaarenan” kan verifieras. Att etablera denna samverkan handlar i grunden om att aktörerna i 
dessa två verksamheter kommer överens om att förbättringsprojektet under en tidsperiod får delta i 
det referensprojekt som pågår. I delprojekt 1 misslyckades testet förstudiemodellen i flera avseenden 
vilket innebar att den samverkan som etablerats mellan systemutvecklingsprojektet och 
förbättringsprojektet slutade fungera. 
 
En annan form av interaktion som sker under förbättringsarbete mellan olika intressenter utgörs av 
den samverkan som sker i förbättringsverksamheten mellan aktörerna i ett led att fullfölja 
förbättringsuppdraget. I detta avseende innebär en interaktion som slutar att fungera att de aktörer 
som representerar systemutvecklingsverksamheten av någon anledning inte kan fortsätta att delta i 
arbetet. Detta inträffade i första genomförandet av delprojekt 2 då den normala verksamheten 
prioriterades före förbättringsarbetet. Härigenom begränsades möjligheten att fortsätta 
förbättringsarbetet då den kunskap som dessa aktörer bar på om verksamheten härmed inte kom 
fram under det fortsatta arbetet. Interaktionen mellan systemutvecklingsverksamheten och 
förbättringsverksamheten var härmed bruten. I båda fallen ovan medför detta avbräck att 
förbättringsprojektet isoleras från systemutvecklingsverksamheten något som riskerar möjligheten att 
fullfölja förbättringsuppdraget. 
 
P4.2. Det tenderar inte vara fördelaktigt att koordinationsbehov inte fångas upp och hanteras under 
fullföljandet då detta kan medföra att förbättringsarbetet blir okontrollerat och ineffektivt samt följer en 
planering som inte motsvarar genomförandet. 
 
Under fullföljandet av delprojekt 1 så var projektledningen oförmögen att identifiera och fånga upp 
koordinationsbehov. Att man under de senare projekten blev bättre på detta och till och med 
utformade speciella instrument och arbetsformer för koordinationsarbetet (se nedan) indikerar enligt 
min mening att projektledningen och hela projektorganisationen under denna tid brister i förmågan 
att leda förbättringsarbete. Således är detta konsekvensen av att det under detta delprojekt rådde 
obalans mellan ledningsförmåga och förbättringsförmåga i projektorganisationen. 
 
6.3.2.1 Identifierade styrkor vid fullföljandet av förbättringsuppdrag  
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande styrkor i 
den andra fasen ”fullföljande av förbättringsuppdraget”.  
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S4.1. Det tenderar att vara fördelaktigt att medvetet utöva samverkansorienterad koordination då detta 
möjliggör att förbättringsverksamheten kan fullfölja förbättringsuppdraget framgångsrikt; dvs. ett arbete 
som sker med god interaktion mellan olika parter samt med bibehållet förtroende om som innebär att 
det fastställda förbättringsuppdraget blir uppfyllt. 
 
Det perspektiv på koordinationsarbete som beskrevs i avsnitt 3.8 omfattar koordination av 
förbättringsverksamhet i tre avseenden. En typ av koordination som där beskrivs utgörs av att 
handlingar utförs för att skapa nya eller förändrade förutsättningar för verksamheten. Denna form av 
koordination kan exemplifieras av att t.ex. löpande projektet detaljorganiseras eller att instrument 
tillförs till verksamheten under genomförandet för att förstärka organisationens handlingsförmåga. I 
delprojekt 3 utarbetades under genomförandet ett uppföljningskort som arbetsgrupperna fick 
använda för att följa upp sin prestation. Detta återmatningsmedel användes vid de gemensamma 
projektmötena för att återmata hur långt arbetet hade kommit i de olika grupperna. Instrumentets 
utformning innebar att de olika projektens prestationer ställdes i relation till varandra vilket, förde 
med att drivkraft i arbetena stimulerades. Genom förutsättningsskapande koordination tillfördes 
således ett instrument som underbyggde att uppföljning av verksamhet främjades; mao. en annan typ 
av koordination. Instrumentet och dess användning skapade därefter förutsättningar för att man 
tillsammans gick igenom hur långt de olika arbetsgrupperna hade kommit. Tillsammans under 
projektmötena identifierades med utgångspunkt i denna återmatning problem i de olika 
arbetsgrupperna som då kunde hanteras antingen genom direkt påverkan eller att nya eller 
förändrade förutsättningar tillfördes verksamheten. 
 
I andra genomförandet i delprojekt 2 finns ytterligare ett exempel på samverkansorienterad 
koordination. Under detta delprojekt hade arbetet delats in i två arbetsgrupper. Den ena 
arbetsgruppen fick i uppgift att ta fram ett förslag till mall för kravspecifikationsmodellering. Detta 
arbete visade sig vara problematiskt att avgränsa, vilket förde med sig att projektledaren vid flera 
tillfällen hjälpte arbetsgruppen genom att försöka precisera det vidareförda uppdrag som låg till grund 
för arbetet med kravspecifikation. Genom att tydligt ikläda sig rollen som uppdragsgivare kom 
projektledaren fungera som en prövosten mot arbetsgruppen. Han värderade de delresultat som 
arbetsgruppen producerade och hans kommentarer blev riktlinjer för avgränsning och förändring i 
det vidareförda uppdrag som styrde arbetsgruppen. Arbetsgruppen blev således i detta fall tydligt 
utföraren av det interna produktuppdraget och projektledare innehade tydligt rollen som 
uppdragsgivare och beställare. Detta resulterade i att ett genomarbetat förslag till förbättringsåtgärd 
kunde produceras och sedermera testas mot systemutvecklingsverksamheten. 
 
I delprojekt 3 var fokus att utforma processbeskrivningar. Under detta arbete användes ytterligare en 
form av samverkansorienterad koordination. Resultatet av processmodelleringsarbetet 
dokumenterades i text och processkartor. Dokumenten lades därefter in på Intranätet vilket innebar 
att hela organisationen redan under utarbetandet av förbättringsförslagen kunde följa och värdera de 
olika arbetsgruppernas resultat. Härigenom fick arbetsgrupperna redan under framställningen av 
förslagen synpunkter från referensobjektet. Interaktionen mellan förbättringsverksamheten och 
systemutvecklingsverksamheten inträffade således inte enbart vid ett avgränsade test, utan 
kontinuerligt under arbetsprocessen genom spridningen av resultatet via Intranätet.  
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Intranätet användes - tillsammans med uppföljningsverktyget - även vid den interna koordinationen 
av arbetet Konkret innebar detta att man hjälp av en projektor inom gruppen förevisade de textuella 
resultatet från arbetet i grupperna för varandra. Under dessa förevisningar värderade 
projektorganisationen tillsammans de olika gruppernas arbete. Härigenom erhöll man en förståelse 
för de resultat som andra grupper producerat. Man fick också insikt i problem som arbetsgrupperna 
hade och tillsammans kunde man finna på åtgärder hur dessa problem kunde hanteras; ibland genom 
förändringar i förutsättningarna och ibland genom direkt påverkan. Bland annat innebar detta att 
förändringar i förbättringsuppdraget och i enskilda interna produktuppdrag kunde identifieras och 
hanteras. Man identifierade också behov av ytterligare kompetens till projektet för att lösa speciella 
uppdrag som arbetsgrupperna inte klarade av själva. Därtill identifierade man genom dessa kollektiva 
återkopplingsdiskussioner behovet av att anpassa det processmodelleringsverktyg som man använde 
för att processmodellerna skulle kunna utformas med samma notation och därigenom bli mer 
jämförbara. Genom den medvetna och samverkansbaserade koordinationen skapades sålunda 
förutsättningar för att löpande förändra och förbättra verksamheten och till detta även bibehålla 
förtroendet i för arbetet hos flera intressenter 
 
I dessa exempel från delprojekt 2 och 3 menar jag att vi kan konstatera att olika aspekter av 
koordination överlappar varandra; dvs. medveten koordination av en verksamhet sker i praktiken 
genom att flera koordinationshandlingar genomförs samtidigt. Jag tycker också det visar på att 
koordination inte är något som enbart ledningsaktören gör utan flera olika intressenter utgör 
tillsammans med ledningsaktören medaktörer i ledningsarbetet av verksamheten. 
 
Även om första genomförandet av delprojekt 2 ur flera synvinklar får betraktas som problematiskt och 
ej framgångsrikt då det avstannade så anser jag att detta genomförande även är ett exempel på hur 
medveten och samverkansbaserad koordination medför positiva effekter på förbättringsarbetet. 
Problemet i detta delprojekt var att projektdeltagarna trots överenskommelser inte prioriterade 
förbättringsarbetet. Detta innebar att projektet haltade och inte kunde genomföras inom ramen för 
den överenskommelse som det fastställda förbättringsuppdraget omfattade. Detta resulterade dock 
inte i att arbetet totalt havererade eller att förtroendet för förbättringsarbete nämnvärt hämmades. 
Grund för detta anser jag vara den samverkansorienterade hantering av detta problem som inträffade.  
Eftersom projektledningen öppet inför arbetet deklarerat de risker som man såg inför genomförandet 
och på så sätt förberett uppdragsgivaren på att det kunde bli problem i genomförandet så lades inte 
projektet ned utan istället ”förhandlades” förbättringsuppdraget om och man kom överens om att 
göra halt i projektet under en period för att kunna säkerställa projektmedlemmarnas medverkan 
ytterligare. 
 
S4.2. Det tenderar vara fördelaktigt att förtroendet för förbättringsverksamheten bibehålls bland 
berörda intressenter då detta kan underbygga att fortsatt stöd för förbättringsverksamhet samt att 
förutsättningar skapas för att förbättringsarbete blir ett återkommande inslag i 
systemutvecklingsorganisationen; därmed skapas förutsättningar för att en generativ och framgångsrik 
förbättringsverksamhet vidmakthålls. 
 
De empiriska erfarenheterna visar på att vidmakthållet av förtroendet för förbättringsverksamheten 
primärt är knutet till att man lyckas uppnå förbättringsuppdragets intentioner; t.ex. andra 
genomförandet av delprojekt 2. Men analysen av empirin visar också på att bibehållet förtroende inte 



 159

behöver vara synonymt med att producerandet av välgrundade och fungerande förbättringsåtgärder. 
Det första genomförandet av delprojekt 2 är ett exempel på en väl fungerande förbättringsverksamhet 
som pga. av att den normala verksamheten prioriterades, inte längre kunde bedrivas. Detta 
informerade projektledning uppdragsgivaren om och arbetet pausades under tidsperiod. Genom att 
agera så vidmakthölls förtroendet för förbättringsprogrammet, trots att projektet inte levererade 
några åtgärder under detta första genomförande. Förtroendet för förbättringsverksamheten innebar 
att uppdragsgivaren bibehöll sitt stöd för förbättringsverksamheten samt underbyggde att arbetet 
kunde återuppstartas vid ett senare tillfälle. 
 
Delprojekt 3 löpte i mångt och mycket enligt planen fram till och med de test som skulle göras av de 
producerade förbättringsåtgärderna i skarp miljö. Förbättringsåtgärderna i detta projekt omfattade 
processbeskrivningar av produktionsprocess. De ursprungliga intentionerna med förbättringsarbetet, 
som angavs i det första fastställda och beslutade förbättringsuppdraget, var att låta två projekt 
parallellt följa de processer som hade designats. Syftet var att ett stort och ett litet projekt varför sig 
skulle pröva de sekvenser av handlingar vilka hade utformats som ideal produktionsprocess. När 
testen skulle genomföras på två utvalda projekt så visade sig att kunden i det större projektet drog sig 
ur. Detta medförde att processbeskrivningarna endast prövades gentemot två mindre projekt. 
Erfarenheterna från detta test resulterade i justeringar samt att det ur den ideala processen skapades 
ytterligare en typ process för mindre projekt. Konsekvensen av att det större projektet försvann 
medförde att förbättringsverksamhetens ledningsgrupp gentemot sin uppdragsgivare förklarade och 
diskuterade situationen. Då det endast fanns ett mindre projekt tillgängligt så anpassades 
förbättringsuppdraget enligt den förändrade situationen och förbättringsverksamheten betraktades 
som framgångsrik. 
 
Lärdomen från denna analys blir att det är fördelaktigt att kontinuerligt arbeta med aktuella 
förbättringsuppdrag och inte hålla fast vid ett uppdrag som man inte löser. Istället är det viktigt att 
förändringar under arbetets gång fångas upp och läggs till grund för att genom dialog och förhandling 
anpassa det förbättringsuppdrag som ligger till grund för verksamheten. Detta skapar förutsättningar 
för att förtroendet för förbättringsprojektet vidmakthålls 
 
S4.3. Det tenderar att vara fördelaktigt att kontinuerligt dokumentera arbetet i fullföljandet i för-
bättringsuppdraget då detta främjar både samverkansbaserad koordination samt redovisning av 
fullföljandet av förbättringsuppdraget; därmed skapas förutsättningar för att en generativ och 
framgångsrik förbättringsverksamhet vidmakthålls. 
 
Att dokumentera förbättringsverksamheten är viktigt för att härigenom minnas vad man kom överens 
om under verksamhetsdesignen. När det gäller dokumentationen så visar erfarenheten från de tre 
delprojekten i Förändringsprogrammet att dokumentationen av verksamheten både kan bli adekvat 
och för omfattande. Detta förra inträffade framförallt under andra genomförandet av delprojekt 2 där 
dokumentationen fördes löpande under planerings och arbetssessioner. Dokumentationen blev 
härigenom till ett minne som innebar att projektorganisationen kom ihåg vad diskussionerna hade 
lett fram till exempelvis arbetsprocessens utformning, tidsplan etc, vilket kunder användas senare 
under processen. 
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I delprojekt 1 misslyckades däremot dokumentationen i flera avseenden. Två orsaker har identifierats: 
1) dokumentationen blev ett sätt att designa verksamheten och genomfördes i mångt och mycket inför 
olika möten och sammankomster, 2) dokumentation blev för omfattande och tidsödande med följden 
att viktiga beslut försvann eller överhuvudtaget inte noterades. I delprojekt 3 kan ytterligare ett viktigt 
problem med dokumentationen identifieras. Här utgick man i flera fall från befintlig dokumentation 
från andra förbättringsprojekt i syfte att återanvända projektplaner och uppgiftsdefinitioner. I och 
med detta forcerade man in i organisationen ett språkbruk som man inte kände ingen och förstod. 
Man förde även inte ett uppdateringssystem och ett signeringssystem som var hämtat på ett 
förbättringsprojekt i en större tillverkningsindustri. Dessa procedurer var mycket formella vilket var 
motsatsen med den kultur och det arbetssätt som präglade Webbyrån. 
 
6.3.3 Analys av problem och styrkor i fas 3 – avsluta förbättringsverksamheten 
 
Fasen avsluta förbättringsverksamheten är en process som skall leda fram till förbättrings-
verksamheten avvecklas men att förbättringsåtgärderna lever vidare och frodas i 
systemutvecklingsverksamheten. Detta avslutande omfattar överföring av ansvar för 
förbättringsåtgärderna, säkerställandet av att erfarenheter från det specifika genomförandet lever 
vidare samt att ett långvarigt förtroende för återkommande förbättringsarbete underbyggs. Denna fas 
handlar om att skapa utgångspunkter för att resultatet av förbättringsverksamheten samt praktiken i 
sig vidmakthålls inom systemutvecklingsorganisationen  
 
6.3.3.1 Identifierade problem vid avslutandet av förbättringsverksamheten 
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande problem 
i den tredje fasen ”avslutandet av förbättringsverksamheten”.  
 
P5.1. Det tenderar inte vara fördelaktigt att inte ha utsett mottagare/ägare av förbättringsåtgärderna i 
systemutvecklingsverksamheten, då detta kan medföra att förbättringsåtgärdernas effekter ej blir 
stadigvarande efter att förbättringsprojektet har avslutats. 
 
I delprojekt 1 fanns ingen definierad mottagare och ägare för den förstudiemodell som producerats. 
Detta fick som konsekvens att ingen fortsatte med att implementera modellen i verksamheten. Något 
som innebar att detta resultat som beskrevs i avsnitt 5.4.4.2 inte fick någon egentlig utväxling i 
systemutvecklingsverksamheten. Förbättringsåtgärdernas effekter på systemutvecklingsverksamheten 
blev därmed inte stadigvarande efter att förbättringsprojektet har avslutats. 
  
P5.2. Det tenderar inte vara fördelaktigt att förtroendet för förbättringsarbete skadas då detta kan 
medföra att återkommande förbättringsarbete hämmas och att därmed framtida problem i system-
utvecklingsverksamheten inte hanteras på ett systematiskt sätt. 
 
För att förbättringsarbetet skall bli återkommande bör ett långsiktigt förtroende för arbetsformen 
utvecklas bland berörda intressenter. Efter delprojekt 1 var förtroendet för förändringsprogrammet 
dämpat. Ett viktigt incitament som verifieras genom empirin enligt min mening är att en 
förtroendekris kan vändas genom att erfarenheterna från ett problemtyngt projekt tas tillvara samt 
omvandlas till utvecklad förmåga att bedriva förbättringsverksamhet. Mitt argument och exempel på 
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detta är den ökade mognad som inträffade i mellan delprojekt 1 och 2, genom att man analyserade de 
problem som uppstått i delprojekt 1 och aktivt försökte hantera dem i det första och andra 
genomförandet av delprojekt 2. Denna förmåga vidareutvecklades ytterligare genom delprojekt 3 där 
också extern processkompetens lyftes in i projektet för att vidareutveckla projektet kompetens.  
 
6.3.3.2 Identifierade styrkor vid avslutandet av förbättringsverksamhet 
 
Vid analysen av delprojekten i Förändringsprogrammet WWoW har jag identifierat följande styrkor i 
den andra fasen ”avslutandet av förbättringsverksamhet”.  
 
S5.1. Det tenderar att vara fördelaktigt att gemensamt avrapportera och utvärdera förbättrings-
projektets resultat i samverkan inblandade intressenter då detta är en möjlighet att bibehålla och stärka 
förtroendet för förbättringsverksamhet; därmed stimuleras återkommande förbättringsverksamhet och 
att förutsättningar för återkommande förbättringsarbete underbyggs. 
 
Ett incitament för att stimulera till förtroende för förbättringsprogrammet är att genom olika 
kommunikationsformer avrapportera och utvärdera genomförande och utfall i respektive 
delprojektet. Olika former som användes i avslutningen av delprojekten var informationsmöten, 
utbildning, informella samtal samt dokumentation av olika slag.  
 
I förbättringsprogrammet blev det även tradition att skriva rapporter som framhävde 
projektdeltagarnas erfarenheter av arbetsprocessen, centrala resultat i projektet, problem och 
motgångar, vad som varit framgångsrikt samt andra erfarenheter från projektet. Erfarenheterna skrev 
varje projektmedlem själva ned i en särskild del av den slutrapport som var en central del i 
avslutningen av varje projekt. Detta kom att bli källa för olika lärdomar från de olika arbetsgrupperna. 
Ett annat viktigt incitament för att skapa förtroende och engagemang för förbättringsprojektet var 
utformningen av symbolen ”WWoW-modellen ”; se figur 6.3. 

 
Figur 6.3: WWoW-modellen. 

Projektledaren i delprojekt 1 ger följande reflekterande synpunkt om detta incitament: ” WWoW-
modellen blev och är mycket viktigt för Webbyrån. Det var WWoW som räddade programmet efter 
delprojekt 1. Alla gillar WWoW även om de inte gillade det som utvecklades av grupperna. Alla vill ha 
WWoW och inser de problem vi har. Bara modellen och ordet WWoW har inneburit mycket för 
lönsamheten och att vi fått ökat förtroende från kundernas sida.” 155 
 

                                                 
155 Citat från delprojektledare 2 i Förändringsprogram WWoW  
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S5.1. Det tenderar att vara fördelaktigt att ansvaret för förbättringsåtgärderna överförs från 
förbättringsprojektet till en lämplig ägare i systemutvecklingsverksamheten då detta skapar 
förutsättningar för att förbättringsarbetets effekter bibehålls i systemutvecklingsverksamheten efter 
avslutat förbättringsprojekt; därmed stimuleras återkommande förbättringsverksamhet och att 
förutsättningar för framgångsrik systemutveckling löpande bibringas verksamheten. 
 
De empiriska resultaten accentuerar att förbättringsåtgärderna behöver underhållas och 
vidareutvecklas efter att förbättringsprojektet har avslutats; och det inom ramen för den mer 
stadigvarande systemutvecklingsverksamheten. Detta tydliggör behovet av att ansvaret för 
förbättringsverksamheten tydligt överlämnas från förbättringsverksamheten till en aktör eller 
aktörsgrupp inom systemutvecklingsorganisationen. I det andra genomförandet av delprojekt 2 samt i 
delprojekt 3 utgjorde Webbyråns kvalitetsansvarig både mottagaren av förbättringsåtgärderna och 
uppdragsgivare för förbättringsverksamheten. Det var dennes ansvar att efter avslutandet av det 
enskilda förbättringsprojektet fortsätta implementeringsarbetet och utgjorde således primära ägare till 
åtgärden. 
 
S5.3. Det tenderar att vara fördelaktigt att ett långsiktigt förtroende för förbättringsarbete etableras i 
systemutvecklingsorganisationen då detta borgar för återkommande förbättringsverksamhet som 
tillsammans med vidmakthållandet av överförda förbättringsåtgärder utgör förutsättningar för att 
systemutvecklingsverksamheten skall vara generativ och framgångsrik. 
  
De empiriska studierna visar på att långsiktigt förtroende för förbättringsverksamheten bygger på att 
förbättringsåtgärdernas effekter kan bibehållas och/eller att förbättringsverksamheten har genomförts 
på ett professionellt sätt. Som i exemplifierats genom det första genomförandet av delprojekt 2 så 
producerades inte under detta arbete några reella förbättringsåtgärder. Ändå bibehölls förtroendet för 
den förbättringsverksamhet som WWoW-programmet utgjorde. Orsaken till detta är till stor del att de 
problem som uppstod under detta genomförande inte gömdes undan utan på tidigt stadium, redan 
under utformandet av förbättringsuppdraget, förmedlades och diskuterades med uppdragsgivaren. 
När sedan problemen tog överhand och medförde att projektarbetet omöjliggjordes så kunde 
förbättringsuppdraget omformuleras och projektet kunde tillfälligt pausas. Detta utgör ett fall som 
medför att förtroendet för förbättringsverksamhet långsiktigt kan vidmakthållas. Andra fall som 
exemplifierar att förtroende för förbättringsverksamhet kan underbyggas är det andra genomförandet 
av delprojekt 2 samt delprojekt 3 i vilka båda det genererades förbättringsåtgärder som genom test i 
skarp miljö verifierades och implementerades i systemutvecklingsverksamheten.  
 
6.4 Sammanställning av och reflektion över resultatet från det första analyssteget  
 
Introduktion. Detta kapitel har syftat att arbeta med frågeställningen vad karaktäriserar 
projektorganiserad förbättringsverksamhet? Denna fråga har jag behandlat genom att jag med 
utgångspunkt i den empiri som jag presenterade i kapitel 6 har arbetat med följande delfrågor Vad 
karaktäriserar genomförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet? Hur etableras 
projektorganiserad förbättringsverksamhet? Vilka problem uppstår? Vilka är styrkorna? Hur 
vidmakthålls en projektorganiserad förbättringsverksamhet? Vilka problem uppstår? Vilka är 
styrkorna? Tillsammans med den deskriptiva analys som jag gjorde av förändringsarbetet på 
Webbyrån i kapitel 5 så visar analysen att ett flertal problem och styrkor uppstår i denna form av 
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arbete. I detta avsnitt sammanställer jag översiktligt det resultat som det första analyssteget 
genererade samt reflekterar avslutningsvis om värdet i detta resultat.  
 
6.4.1 Sammanställning av identifierade problem  
 
Den vision som jag presenterade i kapitel 4 löd den goda förbättringsverksamheten etableras och 
vidmakthålls genom ett medvetet förhållningssätt. Analysen av de tre delprojekten i 
förändringsprogram WWoW visar på ett antal problem som hämmar intentionerna i visionen. Ett 
medvetet förhållningssätt vid etablering och vidmakthållande förbättringsverksamhet påverkas 
negativt av följande empiriskt identifierade problem vilka jag grupperar i relation till de målkluster 
som jag i kapitel 4 konkretiserade ur visionen. 
 
I relation till fas 1, delfas 1 (se avsnitt 6.3.1.1) och därmed målkluster 1 Ett välgrundat förslag till 
förbättringsuppdrag (M1, se avsnitt 4.2) så är det ett problem att 
…sent identifiera ett referensobjekt [P1.1]. 
…oreflekterat använda erfarenheter från andra organisatoriska sammanhang [P1.2].  
…utgå från en begränsad förståelse om systemutvecklingsverksamheten [P1.3]. 
…bedriva uppdragsskapande utan framförhållning [P1.4]. 
 
I relation till fas 1, delfas 2 (se avsnitt 6.3.1.2) och därmed målkluster 2 Ett fastställt och beslutat 
förbättringsuppdrag (M2, se avsnitt 4.2) så är det ett problem om 
…berörda intressenter i systemutvecklingsverksamheten ej är delaktiga i uppdragsprocessen [P2.1] 
…berörda intressenter ej är identifierade [P2.2]. 
…mottagare av förbättringsåtgärderna ej är identifierade [P2.3]. 
…berörda intressenter i systemutvecklingsverksamheten ej förstår förbättringsuppdraget [P2.4]. 
…ingen överenskommelse finns med ansvariga i referensprojektet [P2.5]. 
…kunden i referensprojektet ej förstår innebörd och konsekvenserna av förbättringsuppdraget [P2.6]. 
…finansieringen av arbetet inte är säkerställd [P2.7]. 
 
I relation till fas 1, delfas 3 (se avsnitt 6.3.1.3) och därmed målkluster 3 Ett väl designat 
förbättringsprojekt (M3, se avsnitt 4.2) så är det ett problem om 
…resursuppdraget ej är säkerställt för projektaktören [P3.1]. 
…produktuppdraget ej är överenskommet med projektaktören [P3.2]. 
…övertro föreligger på initial planering och design av förbättringsverksamheten [P3.3]. 
…obalans råder mellan ledningsförmåga och förbättringsförmåga [P3.4]. 
 
I relation till fas 2 (se avsnitt 6.3.2) och därmed målkluster 4 Ett framgångsrikt fullföljande av 
förbättringsuppdraget (M4, se avsnitt 4.2) är det ett problem om 
…interaktionen mellan olika intressenter slutar att fungera [P4.1]. 
…verksamheten inte kan fånga upp och hantera koordinationsbehov [P4.2]. 
 
I relation till fas 3 (se avsnitt 6.3.3) och därmed målkluster 5 Medveten avslutning av 
förbättringsverksamheten (M5, se avsnitt 4.2) är det ett problem om 
…ingen ägare har utsetts i systemutvecklingsverksamheten till förbättringsåtgärderna [P5.1]. 
…förtroendet för förbättringsarbete har hämmats [P5.2]. 
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6.4.2 Sammanställning av identifierade styrkor 
  
Analysen av de tre delprojekten i förändringsprogram WWoW visar därtill även på ett antal styrkor 
som främjar intentionerna med visionen. Ett medvetet förhållningssätt vid etablering och 
vidmakthållande förbättringsverksamhet påverkas positivt av ett antal identifierade styrkor. 
 
I relation till fas 1, delfas 1 (se avsnitt 6.3.1.1) och därmed målkluster 1 Ett välgrundat förslag till 
förbättringsuppdrag (M1, se avsnitt 4.2) så är det en styrka att 
…tidigt identifiera referensobjekt [S1.1]. 
…att framförhållning präglar uppdragsskapandet[S1.2]. 
…välgrundad förståelse för systemutvecklingsverksamheten [S1.3]. 
…inneha en idé om förbättringsverksamhetens utformning [S1.4]. 
…betrakta förbättringsuppdraget som en vision [S1.5]. 
…kritiskt beakta erfarenheter från tidigare förbättringsarbeten [S1.6]. 
…förslaget till förbättringsuppdrag har hög grad av tydlighet [S1.7]. 
 
I relation till fas 1, delfas 2 (se avsnitt 6.3.1.2) och därmed målkluster 2 Ett fastställt och beslutat 
förbättringsuppdrag (M2, se avsnitt 4.2) så är det en styrka om 
…mottagare av förbättringsåtgärderna är identifierade [S2.1]. 
…inblandade intressenter har förstått och accepterat förbättringsuppdraget [S2.2]. 
…en överenskommelse om ömsesidig samverkan är uppnådd med referensobjektet [S2.3]. 
…finansieringen för verksamheten är säkerställd [S2.4]. 
 
I relation till fas 1, delfas 3 (se avsnitt 6.3.1.3) och därmed målkluster 3 Ett väl designat 
förbättringsprojekt (M3, se avsnitt 4.2) så är det en styrka om 
…förtroende finns bland intressenterna för hur förbättringsuppdraget skall fullföljas [S3.1]. 
…dialogbaserade överenskommelser om rolluppdragen genomförs [S3.2]. 
…dialogbaserade överenskommelser om produktuppdragen genomförs [S3.3]. 
…förtroende finns hos resursägarna för förbättringsuppdraget  [S3.4]. 
…balans föreligger mellan förbättringsförmåga och ledningsförmåga i förbättringsprojektet [S3.5]. 
…goda möjligheter finns för att berörda intressenter att kontinuerligt samverka [S3.6]. 
 
I relation till fas 2 (se avsnitt 6.3.2) och därmed målkluster 4 Ett framgångsrikt fullföljande av 
förbättringsuppdraget (M4, se avsnitt 4.2) så är det en styrka om 
…verksamheten kan fånga upp och hantera koordinationsbehov [S4.1]. 
…förtroende för förbättringsverksamheten bibehålls hos berörda intressenter [S4.2]. 
…fullföljandet av förbättringsuppdraget kontinuerligt dokumenteras [S4.3]. 
 
I relation till fas 3 (se avsnitt 6.3.3) och därmed målkluster 5 Medveten avslutning av 
förbättringsverksamheten (M5, se avsnitt 4.2) så är det en styrka om 
…genomförandet av förbättringsarbetet avrapporteras och utvärderas i samverkan med inblandade 
intressenter [S5.1] 
…ansvaret över förbättringsåtgärderna framgångsrikt har överförts till en ägare i systemutvecklings-
verksamheten [S5.2]. 
…ett bestående förtroende för förbättringsarbete har etablerats hos berörda intressenter [S5.3]. 
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6.4.3 Värdering av resultatet från det första analyssteget  
 
Det resultat som presenterats i detta kapitel är genererat genom analys av empiriska data inhämtat 
från ett organisatoriskt sammanhang. Styrkorna och problemen ligger i denna avrapportering 
medvetet på en övergripande nivå då jag gjort ett val i denna avhandling att utföra studien på hela 
förbättringsprocessen. Det jag här säger att då jag i denna avhandling har valt att studera hela 
uppdragsförloppet från fas 1 till fas 3 så misstänker jag att jag identifierat övergripande problem- och 
styrkesituationer. Jag misstänker även att de styrkor och problem som analyserats fram på samma sätt 
som de idéer till mål som jag presenterade i kapitel 4 utgör kluster av styrkor och problem som man 
väljer att göra en fördjupad studie ytterligare kan preciseras och sambandsanalyseras. Eftersom jag ser 
denna avhandling som en delavrapportering av forskningsprocessen så har jag som mål att genom 
studier av andra organisatoriska sammanhang fördjupa den plattform av grundläggande resultat som 
detta första analyssteg har inneburit.  
 
Förutom ytterligare empirisk grundning av de styrkor och problem som här presenterats så ser även 
en möjlighet att utveckla och stärka detta resultat genom att pröva och vidareutveckla det genom 
grundning i extern teori. I denna avrapportering har jag emellertid valt att inte göra denna variant av 
grundning i detta analyssteg av utan har istället valt att med utgångspunkt från resultatet i detta 
kapitel identifierat, bestämt och sambandsanalyserat ett antal delmål för de fem målkluster som 
presenterades i kapitel 4 (se figur 6.4). Detta utgör det andra analyssteget i denna studie. Resultatet av 
denna delfas redovisar jag i nästa kapitel. 
 

Kapitel 7 - analyssteg 2

Förbättringsverksamheten

Förändringsprogram WWoW

Delprojekt 1 Delprojekt 2 I Delprojekt 2 II Delprojekt 3

SU-verksamheten

Problem Styrkor

Erfarenheter

Kapitel 5 

Kapitel 6 - analyssteg 1

Perspektivanalys

Idéer Teori

Kapitel 3

Tentativ 
vision

Idéer till 
mål

Målutveckling

Kapitel 4

 
 

Figur 6.4: Relationen mellan kapitel 7 och kapitel 4, 5 och 6. 
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Kapitel 7 – Det andra analyssteget: utveckling och grundning av mål 
 
7.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. Den vision som presenterades i kapitel 4 löd det goda förbättringsprojektet etableras och 
vidmakthålls genom ett medvetet förhållningssätt. I detta kapitel skall jag analysera de kluster av mål 
som jag på ett idéstadium konkretiserade ur denna vision i kapitel 4. Detta kapitel innehåller därför: 
 
□ den första delen i att besvarandet av delfråga 3 hur bör arbetet att etablera och vidmakthålla 

projektorganiserad förbättringsverksamhet bedrivas? 
□ målutveckling av de fem målkluster som presenterades i kapitel 4. 
 
Disposition. I avsnitt 7.2 beskriver jag tillvägagångssättet för målutvecklingen. I avsnitt 7.3 
presenterar jag resultatet av den analys som jag har bedrivit med utgångspunkt från empiri och teori. 
Avsnitt 7.4 innefattar därtill en begränsad teoretisk grundning som utförts mot fyra externa 
förändringsmodeller i ett led att identifiera styrkor och svagheter med målmodellen som helhet. 
Kapitlet avslutas med avsnitt 7.5. Här sker en sammanställning och värdering av det resultat som 
redovisats. 
 
7.2 Angreppssätt och tillvägagångssätt i det andra analyssteget 
 
Angreppssätt. Detta andra analyssteg är uppdelat i två delar: målutveckling och rådextrahering. 
Arbetet har också präglats av det kvalitativa synsätt på forskning som jag anlag i denna studie156. 
Strategin har varit att med utgångspunkt i resultatet från det första steget formulera mål utifrån de 
erfarenheter som presenterades där. Genom att ta utgångspunkt i lärdomarna från 
förändringsprogrammets olika delprojekt så har planen varit att omvandla de identifierade styrkorna 
och problemen till mål. Detta har inneburit att jag identifierat olika delmål som medel för att uppnå 
de övergripande mål som i kapitel 4 beskrevs som målkluster. Genom denna strategi skapar jag enligt 
min mening förutsättningar för att nå fram till empirigrundade mål som genom extrahering kan 
preciseras i termer av råd, vilket är målet med denna avhandling. Rådextraheringen utgör den andra 
delen i besvarandet av delfråga 3. Resultatet av detta arbete redovisas i kapitel 8. 
 
Tillvägagångssätt. Jag har i målutvecklingsarbetet arbetet med utgångspunkt i den metodkomponent 
för målanalys som beskrivs av Goldkuhl & Röstlinger (1988). De föreskrifter som de ger i anslutning 
till denna komponent är inriktade mot att metoden skall användas för att analysera mål i 
verksamheter. Då sammanhanget som jag använder metoden inom är annat så har jag valt att anpassa 
metoden något för mina behov. Arbetet med målutvecklingen har därmed delats in i tre arbetssteg: 1) 
målidentifiering; 2) analys av målsamband 3); målbestämning. Under målidentifieringen så har 
underlag utgjorts av resultatet från analyssteg 1. De identifierade styrkorna och problemen har jag 
omvandlat till mål. I fallet med styrkorna så har jag betraktat dessa som handlingssituationer i 

                                                 
156 En översiktlig diskussion om analysmetoden och studiens forskningsansats finns redovisad i kapitel 2, avsnitt 2.5.2 
respektive 2.3.3. 
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vidmakthållande av förbättringsverksamhet. Styrkorna betraktas således som fördelaktigt handlande 
när ett medvetet förhållningssätt anläggs i ledningspraktiken. De problem som jag identifierat ser jag 
således som ej önskvärda effekter vid etablering eller vidmakthållande av förbättringsverksamhet. 
Idén har här varit att se problemen som inverser på framgångsrikt handlande i vid en medveten 
ledningspraktik. Problem utgör därmed också ett viktigt incitament i målutvecklingsarbetet.  Arbetet 
att utifrån problemen och styrkorna precisera målen i de olika klustren innebär att att resultatet 
empirigrundats157. Jag har använt mig av tabeller (se avsnitt 7.3) för att visualisera målidentiferingen.  
 
Det andra arbetssteget har omfattat analys av målsambandet mellan de olika delmål som identifierats. 
Detta steg har utförts i ett led att skapa överblick mellan målen och för att få en god överblick hur 
målen är relaterade till varandra. Principen innebär att ett delmål har olika samband med andra mål. 
Detta innebär att måluppfyllelse av det specifika målet utgör ett medel för att nå ett övergripande mål 
samt att denna måluppfyllelse därtill kan vara konsekvens av att underliggande mål dessförinnan har 
uppfyllts (ibid.). I analysen av målsambanden har förutsättningar också skapats för att klargöra 
otydliga samband mellan olika mål samt identifieringen av ytterligare mål som inte har direkt 
koppling till det empiriska materialet. Det sista arbetssteget i denna målutvecklingsdel har inneburit 
att jag med utgångspunkt i målidentifieringen och analysen av målsambanden har utfört 
arbetsmomentet målbestämning. Detta arbete har inneburit att jag sammanställt de aktuella målen för 
respektive kluster i en lista och gjort en begränsad värdering av detta resultat. 
 
Arbetet att sambandsanalysera de olika målen har varit ett medel för att intergrunda158 resultatet vilket 
bland annat har tagit sig uttryck i att jag kunnat identifiera inkonsistens i målanalysen vilket inneburit 
att jag kunnat vidareutveckla t.ex. benämningen av målen mellan identifieringen (tabellerna) och 
bestämningen (graferna) samt funnit behov av att generera nya mål genom ytterligare analys av 
empiriskt respektive teoretiskt material. En mindre teorigrundning159 har därmed utförts i samband 
med analysen av målsambanden för att både generera nya mål samt visa hur målmodellen kan 
vidareutvecklas. Jag har även genom teorigrundning jämfört målmodellen med andra olika 
förändringsmodeller för att visa på likheter och skillnader, se avsnitt 7.4.  
 
7.3 Redovisning av resultatet från det andra analyssteget 
 
Introduktion. I detta avsnitt redovisar jag resultatet från målutvecklingsarbetet i det andra 
analyssteget. Jag har indelat avsnittet enligt den princip som jag från och med kapitel 4 har använt. 
Denna princip utgår från att dela in avsnitten (7.3.1-7.3.3) i de tre faser som enligt mitt perspektiv 
utgör förbättringsprocessen, se figur 7.1. I denna figur visualiserar jag även den primära utgångspunkt 
från vilken målutvecklingsarbetet har bedrivits. 
 

                                                 
157 se avsnitt 2.3.2, i vilket empirigrundning beskrivs utförligare. 
158 se avsnitt 2.3.2, i vilket interngrundning beskrivs utförligare. 
159 se avsnitt 2.3.2, i vilket teorigrundning beskrivs utförligare. 
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Idé till mål 
(se kapitel 4) 

Koppling till det första analyssteget 
(se kapitel 6)  Preliminära delmål 

Fastställt 
övergripande 

mål 
P1.1 Sent identifierade referensobjekt 
S1.1 Tidigt identifierade referensobjekt  

M1.1  
Identifierat referensobjekt 

P1.2  Oreflekterat användande av 
erfarenheter från andra organisatoriska 
sammanhang 
S1.6 Kritiskt beakta erfarenheter från 
tidigare förbättringsarbeten 

 
M1.2  

Reflekterat utnyttjande av erfarenheter från 
tidigare förbättringsarbete 

P1.3 Begränsad förståelse om 
systemutvecklingsverksamheten  
S1.3 Välgrundad förståelse för 
systemutvecklingsverksamheten 

 

M1.3  
Välgrundad förståelse för 

systemutvecklingsverksamheten och dess 
situation 

P1.4 Uppdragsskapande utan 
framförhållning 
S1.2 Uppdragsskapande med 
framförhållning 

 
M1.4 

God framförhållning under 
uppdragsskapandet 

S1.4 Inneha en idé om 
förbättringsprojektets utformning  

M1.5 
Idé om förbättringsverksamhetens 

utformning 
S1.5 Betrakta förslaget till 
förbättringsuppdrag som en flexibel vision  

M1.6 
Hög grad av anpassningsbarhet i förslaget 

M1 
Ett välgrundat 

förslag till 
förbättrings 

uppdrag 

S1.7 Tydligt utforma förslaget till 
förbättringsuppdrag  

M1.7 
Hög grad av tydlighet i förslaget 

M1 
Ett välgrundat, 

tydligt och 
flexibelt förslag 
till förbättrings 

uppdrag 

 
Tabell 7.1: Sammanställning av preliminära delmål i målkluster 2. 
 
Sambandsanalys och målbestämning. Jag anser mot bakgrund av de empiriska erfarenheterna att 
den idé till övergripande målställning som jag formulerade i avsnitt 4.2 i mångt och mycket styrks av 
erfarenheterna från empirin. I detta skede är målsättningen att generera ett förslag som kan utgöra 
utgångspunkt för ytterligare samarbete mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren samt som ett 
medel för att etablera en acceptans för förbättringsarbetet bland berörda intressenter. Delmål ”1.3 
Välgrundad förståelse för systemutvecklingsverksamheten och dess situation” handlar om att 
medvetet och systematiskt utveckla kunskap om den systemutvecklingsverksamhet som skall 
förbättras då denna kunskap utgör underlag/förutsättningar för olika aktiviteter under planeringen 
och genomförandet av förbättringsarbetet (se nedan).  
 
Delmål ”1.2 Reflekterat utnyttjande av erfarenheter från tidigare förbättringsarbete” handlar om att 
man genom ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt använda erfarenheter från tidigare 
förbättringsprojekt. Nilsson (2003) argumenterar för att återanvända framgångsrika lösningar från 
andra förbättringsarbeten, men jag menar att det är viktigt att först reflekterat värdera möjligheten av 
att nyttja dem i det aktuella sammanhanget samt att även nyttja erfarenheter om arbetssätt, lösningar 
och förhållningssätt vilka ej varit framgångsrika. Delmål ”M1.4 god framförhållning under 
uppdragsskapandet” framhäver normen att redan i detta skede i förändringsarbetet tänka framåt och 
kontinuerligt fungera över verksamheten ur olika proaktiva hänseenden. Delmål ”M1.5 en idé om 
förbättringsverksamhetens utformning” och ”M1.1 identifierat referensobjekt” är exempel på 
framtidsriktade mål och accentuerar att man i detta initiala läge bör funderar över dels verksamehtens 
utformning dels hur det resultat som produceras skall kunna verifieras gentemot verksamhetens 
behov. Det verkar således finnas en koppling mellan M1.4 och M1.5 samt mellan M1.4 och M1.1. 
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Det överordnade målet i denna sambandsanalys designerar jag som M1 - ett välgrundat och flexibelt 
förslag till förbättringsuppdrag. Målen, M1.2-M1.7, ser jag som medel för att uppnå detta övergripande 
mål. T.ex. om förslaget till förbättringsuppdrag utformas med hög grad av anpassningsbarhet så finns 
det en möjlighet att förslaget flexibelt och anpassningsbart. Om det utformas med hög grad av 
kommunicerbarhet så blir det tydligt och kan kommuniceras till berörda intressenter på ett effektivt 
sätt. Då eventuell befintlig erfarenhet används reflekterat så kan det i huvudsak annars grundade 
förslaget beakta goda erfarenheter från tidigare utförda förbättringsarbeten. Om en idé på ett tidigt 
stadium om förbättringsverksamhetens design utformas så kan även denna design tillsammans med 
förbättringsuppdraget på tidigt diskuteras, vidareutvecklas och förankras bland berörda intressenter. I 
relation till denna design visar de empiriska studierna att det är en poäng att även en idé finns med 
beträffande vilken typ av referensobjekt som verksamheten kan utnyttja som testarena för de 
förbättringsåtgärder som produceras. 
 
I figur 7.2 finns förutom de mål som identifierades i målidentifieringen ovan även ett antal mål i gråa 
boxar. Den interngrundning som skett under arbetet har indikterat inkonsistens i målmodellen. 
Genom den begränsade teorigrundning som utförts har därmed ytterligare mål kunnat identifieras 
och vissa empiriskt genererade mål även stärkts. De mål som finns i de gråa boxar har primärt 
hämtats från teoretiska källor och är därmed ett exempel på fall där teorigrundningen resulterat i att 
nya mål identifierats. Delmål M1.3 ”Välgundad förståelse för systemutvecklingsverksamheten och 
dess sitatuation” innebär att förståelse för systemutvecklingsverksamheten behöver utvecklas, så att 
en förståelse för nuläget i systemtuvecklingsverksamheten etableras. Enligt Nilsson (2003) & Nilsson 
et. al. (1999) utgör förändringsarbete ett vittomspännande och komplext företag vilket innebär ett 
behov av systematik när förståelse för den verksamhet som skall förändras skall utvecklas. Goldkuhl 
(1999) beskriver förändringsarbete i liknande termer och framhäver vikten av att arbeta med ett 
balanserat förhållningssätt där man utgår från både situationen, teorier och metoder. Metoder och 
teorier hjälper här att se nya saker som annars inte skulle upptäckas (ibid). Genom metoder och 
teorier kan också andra typer av frågor ställas än om man enbart utgår från situationen (Hedberg & 
Lind 1999b).  
 
”Ett teori- och metoddrivet angreppssätt vid verksamhetsanalys” (M1.12) bidrar således till att en 
välgrundad förståelse för verksamheten och dess situaition (M1.3) kan utvecklas. Detta ligger bl.a. till 
grund för att göra förslaget till förbättringsförslag förståeligt samt i arbetet att värdera vad som är 
relevanta förändringsinitaitv (M1.5 och M1.10). Att grundligt förstå verksamheten innebär även att 
olika drivkrafter kan identifieras som i den aktuella situtaitonen kan utnyttjas för att realisera 
förbättringsarbetet (Davenport 1993). Förändringsarbetet bör således vara väl förankrat i behov som 
finns i organisationen (Nilsson 2003, Nilsson et. al. 1999; Hedberg & Lind 1999b). Om därtill hög grad 
av relevans och förståelighet präglar förslaget som medför detta enligt denna logik att förslaget får hög 
grad av kommunicerbarhet till de intressenter som det berör och behöver vara en del i arbetet att 
formulera och utföra uppdraget. I arbetet att ta fram ett förbättringsuppdrag160 så argumenterar 
Goldkuhl & Röstlinger (1998) för att det resultat som skall produceras bör ligga till grund för en 
överenskommelse hur förbättringsverksamheten skall designa s och genomföras. Detta är ett exempel 
på teoretisk grundning i målutvecklingen som har inneburit att delmål ”M1.10 en idé om 

                                                 
160 Se avsnitt 3.8 i vilket jag beskriver olika typer av uppdrag som används vid koordination. 
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förbättringsverksamhetens resultat” även bör ligga till grund för att nå fram till ett uppfyllande av 
delmål ”M1.5 en idé om förbättringsverksamhetens utformning”. Ett annat exempel har skett genom 
att beaktandet av Jerkedal (2001) som säger om utvärdering i program- och projektsammanhang. Han 
argumenterar här för att olika val inför, under och efter bör underbyggas en utvärderingsmetod. Om 
man skall välja ut något som skall stödja arbetet i ett projekt så föreskriver han målrelaterad 
utvärdering där man hjälp av verksamhetsförankrade kriterier väljer ut de förutsättningar som mest 
lämpliga för arbetet. Beaktandet av detta utgör grund för delmål ”M1.11 verksamhetsförankrade 
kriterier”. Mot bakgrund av de delmål som ovan presenterats har jag valt att även justera den 
formulering som jag i visionsstadiet av gjorde rörande det övergripande målet. Målet med arbetssteget 
att utarbeta ett förslag till förbättringsuppdrag blir därmed att generera ett välgrundat, tydligt och 
flexibelt förslag till förbättringsuppdrag. 
 
7.3.1.2 Utveckling av mål för fas 1, delfas 2 – fastställa och besluta ett förbättringsuppdrag 
 
Målidentifiering. Jag redovisar resultatet av målidentifieringen i detta andra analyssteg genom tabell 
7.2.  
 

Idé till mål 
(se kapitel 4) 

Koppling till det första analyssteget 
(se kapitel 6)  Preliminära delmål 

Fastställt 
övergripande 

mål 
P2.1 Berörda intressenter i 
systemutvecklingsverksamheten är inte 
delaktiga i uppdragsprocessen 

 
M2.1 

Göra berörda intressenter delaktiga i 
uppdragsprocessen 

P2.2 Berörda intressenter är inte 
identifierade  

M2.2  
Identifiera berörda intressenter 

P2.3 Mottagare av förbättringsåtgärderna 
är ej identifierade 
S2.1 Mottagare av förbättringsåtgärderna 
är identifierade  

 
M2.3 

Identifiera mottagare till 
förbättringsåtgärderna 

P2.4 Berörda intressenter i 
systemutvecklingsverksamheten förstår ej 
förbättringsuppdraget 
S2.2 Berörda intressenter har förstått och 
accepterat förbättringsuppdraget 

 
M2.4 

Berörda interna intressenter skall förstå och 
acceptera förbättringsuppdraget 

P2.5 Ingen överenskommelse om 
samverkan är uppnådd med ansvariga i 
referensprojektet 
S2.3 En överenskommelse om ömsesidigt 
samverkan är uppnådd med 
referensobjektet. 

 
M2.5  

Uppnå överenskommelse om samverkan 
med det fastställda referensobjektet 

P2.6 Kunden i referensprojektet förstår inte 
förbättringsuppdragets innebörd och 
konsekvenser 
S2.2 Berörda intressenter har förstått och 
accepterat förbättringsuppdraget 

 
M2.6 

Berörda externa intressenter skall förstå och 
acceptera förbättringsuppdraget 

P2.7 Finansieringen av verksamheten är 
inte säkerställd 

M2 
Ett fastställt 
och beslutat 
förbättrings-

uppdrag 

S2.4 Finansieringen av verksamheten är 
fastställd 

 
M2.7 

Säkerställd finansiering av verksamheten 

M2 
Ett fastställt, 
förankrat och 

finansierat 
förbättrings-

uppdrag 

 
Tabell 7.2: Sammanställning av preliminära delmål för målkluster 2. 
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Sambandsanalys och målbestämning. Under detta andra steg skall förslaget till förbättrings-
uppdraget fastställas. Att nå fram till ett fastställt förbättringsuppdrag förutsätter att de aktörer som 
på något sätt berörs av eller kan utöva påverkan på arbetet involveras och görs delaktiga. Denna ansats 
påminner om den delaktiga förändringsstrategin (Angelöw 1991) och den form av demokratisk dialog 
som föreskrivs i denna strategi. Detta arbetssätt går ut på att man tidigt i förändringsprocessen genom 
dialog med inblandade aktörer kommer fram till olika överenskommelser som rör arbetet; t.ex. 
resursfördelning, ansvarsfördelning och arbetsfördelning.  
 
Av analysen av förändringsprogram WWoW att döma så kan man utläsa att flera av problemen som 
uppstod under förändringsprogrammet har att göra med att berörda intressenter till 
förbättringsprogrammet inte identifierades, gjordes delaktiga samt kunde påverka etableringen av det 
uppdrag som låg till grund för de olika förbättringsprojekten. Detta kom i dessa delprojekt att hämma 
genomförandet. Således har jag med utgångspunkt i de olika styrkorna och problemen identifierat ett 
antal delmål som jag klassificerar som befrämjande för medveten etablering av 
förbättringsverksamhet. I arbetet med målanalysen har jag identifierat nya förslag till delmål som dels 
en konsekvens av den interna grundningsprocess som sker under arbetet dels som en konsekvens av 
den teoretiska grundning som jag utfört mot extern teori. I figur 7.3 redovisar jag en mål- och 
medelanalys av de delmål som jag har identifierat i relation till steget att fastställa och besluta 
förbättringsuppdraget.  
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härigenom klargöra den aktör som har det grundläggande ansvaret för att verksamheten etableras 
(M2.13).  
 
En aktör som därutöver bör identifieras är verksamhetens finansiär. Att identifiera och fastställa 
finansiären innebär enligt min mening att finansieringen av verksamheten underbyggs vilket är ett 
viktigt medel inför fastställandet av förbättringsuppdraget. Finansiering skapar förutsättningar för att 
knyta till resurser av olika slag till verksamheten och är således ett betydelsefullt incitament vid 
designen av en generativ förbättringsverksamhet (M2.7). Att även fastställa det referensobjekt som 
förbättringsverksamheten skall interagera med är centralt då man härigenom kan identifiera och göra 
delaktiga de aktörer som verkar i detta projekt i uppdragsprocessen (M2.14). Uppfyllandet av detta 
delmål underbyggs av att man identifierat ett eller flera möjliga referensobjekt (M1.1). Baserat på de 
empiriska resultaten så tenderar det att vara viktigt inför fastställandet av förbättringsuppdraget att en 
överenskommelse upprättats med det fastställda referensobjektet så att förutsättningarna för 
samverkan mellan förbättringsprojektet och det objekt som skall utgöra referenspunkt tidigt säkras 
(M2.5). 
 
Bridges (2002) argumenterar för betydelsen av att tidigt identifiera någon som kan leda 
förändringsarbetet (M2.8). Bridges för särskilt fram vikten att denna person både kan planera ett 
arbete och därefter leda andra att utföra arbetet. Enligt Andersen et. al. (1994) bör ledningsaktören 
besitta förmågan att inse att ledning handlar om att planera arbetet men även att få intressenterna i 
arbetet att förstå sin roll i relation till övriga intressenter samt att få projektmedlemmarna att förstå 
vad de skall utföra under förändringsarbetet161. Bridge (2002) lyfter därtill även fram sin syn på 
rekrytering av ledare och menar att den person som skall utgöra förändringsledare bör vara en person 
som är lämplig för den situation som den verksamhet som skall förändras befinner sig igenom att han 
eller hon förstår verksamheten och dess kultur (ibid.). Abrahamsson (2000) beskriver i anslutning till 
detta att förbättringsprojektet bör präglas av ”champions” som genom sitt engagemang kan driva och 
realisera förbättringsuppdraget. I ett led att teorigrunda målutvecklingen så har jag på basis av denna 
åsikt valt att lägga till delmål ”M2.8 fastställd lämplig uppdragstagare” och relatera detta delmål till 
delmål ”M1.11 verksamhetsknutna kriterier”. Följer man Bridges (2002) och Abrahamssons (2000) 
resonemang så kan man utläsa att de argumenterar för att valet av förbättringsledare bör vara grundat 
i ett antal grundläggande egenskaper som denna ledare bör besitta; därav behövs urvalskriterier som 
speglar både verksamhetens situation (M1.3) samt förmågan att leda denna typ av verksamhet.  
 
Att identifiera de intressenter som berörs av förbättringsarbetet bidrar enligt min mening till att 
vidareutvecklandet av förbättringsuppdraget präglas av granskning genom olika perspektiv. Jag vill 
därmed argumentera för att en medveten identifiering av berörda intressenter innebär att de kan 
göras delaktiga i arbetet att granska och vidareutveckla det förbättringsuppdrag som tagits fram som 
förslag. Det är genom att delta och medverka i dialogen kring förbättringsuppdraget som 
förutsättningar skapas för att berörda intressenter, internt och externt, kan förstå och acceptera 
förbättringsuppdraget (M2.4 och M2.6). Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) föder delaktighet i 
förändringsarbetet engagemang. Engagemanget blir här grunden för gemensamt ansvar för 
förbättringsverksamheten genom att hanterandet av problemen tillsammans innebär goda 
förbättringar i systemutvecklingsverksamheten. Emellertid understryker dessa författare att inte alla 

                                                 
161 Jämför även den syn på ledarskap som Kim & Mauborgne (2003) företräder, vilken beskrivs i avsnitt 3.8. 
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förändringsberörda är med och påverkar arbetet under hela processen. En liten grupp av centrala 
aktörer bestämmer uppläggningen och inriktningen på förändringsarbetet och när arbetet sedan 
avancerar kan antalet medverkande aktörer öka. 
 
Andersen et. al. (1994) diskuterar ett antal möjliga brister i projektets fundament som även bör 
beaktas i detta stadium t.ex. när ett förbättringsprojekt etableras. De argumenterar för att den 
uppdragsbeskrivning som skall fastställas bör ha distinkta mål för projektverksamheten (M2.9) samt 
att uppdraget bör läggas på en anpassad ambitionsnivå (M2.10). Jag vill argumentera för att hög 
delaktighet i uppdragsprocessen bland berörda intressenter bidrar till att förslaget till 
förbättringsuppdrag kan vidareutvecklas i dessa hänseenden. Delaktighet är emellertid inte det enda 
som krävs. Förslaget till förbättringsuppdrag utgör viktigt incitament för detta arbete samt utgör 
förståelse för systemutvecklingsverksamheten och dess nuvarande situation viktiga underlag. Att 
klargöra och förankra ambitionsnivån och målen med projektet innebar enligt min mening 
kompletterande grund för att interna såväl som externa intressenter i referensobjektet både kan förstå 
och acceptera sin medverkan i fullföljandet av förbättringsuppdraget (M2.4 och M2.6).  
 
Andersen et. al. (ibid.) berör att uppdragets intentioner bör ligga i linje med den normala 
verksamhetens överordnade planer. Detta för att säkerställa att förbättringsarbetet därmed kommer 
att bidra till att utveckla den normala verksamheten i den riktning som anges i dessa strategiska 
planer (M2.11). Om inte finns det en risk att förbättringsinitiativet inte accepteras vilket kan hindra 
genomförandet. Cummings & Worley (2001) noterar emellertid att det från verksamheten utformade 
förändringsinitiativet i sin tur kan utgöra incitament för att revidera de övergripande planerna men 
att det inte bör finnas ett glapp mellan förbättringsarbetets mål och de övergripande strategier som 
verksamhetsledningen styr mot. 
 
Om sambandet mellan överordnade planer och förbättringsuppdraget är säkrat, distinkta mål med 
verksamheten är utformade, ambitionsnivån i förbättringsuppdraget är anpassat mot 
systemutvecklingsverksamhetens situation, en överenskommelse är nådd mellan referensobjektet och 
förbättringsprojektet, acceptans för förbättringsuppdraget har erhållits från interna och externa 
intressenter samt om finansieringen av verksamheten är säkerställd så har viktiga delmål för att 
kunna fastställa ett förankrat och finansierat förbättringsuppdrag uppnåtts. Om därutöver beslut 
fattas att genomföra uppdraget kan arbetet att realisera idén om förbättringsverksamhetens design 
påbörjas (M1.5). Mot bakgrund av de delmål som ovan presenterats har jag valt att även här justera 
den formulering som jag i visionsstadiet gjorde rörande det övergripande målet. Målet med 
arbetssteget att fastställa och besluta förbättringsuppdraget blir därmed att nå fram till ett fastställt, 
förankrat och finansierat förbättringsuppdrag. 
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7.3.1.3 Utveckling av mål för fas 1, delfas 3 – designa en förbättringsverksamhet 
 
Målidentifiering. Jag redovisar resultatet av målidentifieringen i detta andra analyssteg genom tabell 
7.3.  
 

Idé till mål 
(se kapitel 4) 

Koppling till det första analyssteget 
(se kapitel 6)  Identifierat delmål 

Fastställt 
övergripande 

mål 
P3.1 Projektmedlemmarnas medverkan är 
ej säkerställd  

M3.1 
Projektmedlemmarnas medverkan är säkrad 

P3.2 Oklart vad projektaktören skall utföra 
S3.2 Dialogbaserade överenskommelser om 
vad projektaktören skall utföra 

 
M3.2 

Arbetsfördelning genom dialogbaserade 
överenskommelser 

P3.3 Övertro till planering  
M3.3 

Verksamhetsdesign genom planering, 
relationsutveckling och uppdragsgivande 

P3.4 Obalans mellan förmåga att leda och 
utföra förbättringsarbetet 
S3.5 Balans mellan förmåga att leda och 
utföra förbättringsarbetet 

 
M3.4 

Förbättringsprojektet besitter god förmåga 
att leda och utföra arbetet 

S3.1 Stort förtroende finns hos berörda 
intressenter för förbättringsprojektets 
förmåga att fullfölja uppdraget 

 

M3.5 
Stor tilltro hos intressenterna för 

förbättringsprojektets förmåga att fullfölja 
uppdraget 

S3.2 Dialogbaserade överenskommelser om 
projektaktörens ansvar   

M3.6 
Ansvarsfördelning genom dialogbaserade 

överenskommelser  

S3.4 Förbättringsprojektet är inte förankrat 
hos resursansvariga  

M3.7 
Förbättringsprojektet är förankrat hos 

resursansvariga 

M3 
Ett väl 

designat 
förbättrings-

projekt 

S.3.6 Goda relationer är etablerade mellan 
referensprojektet och förbättringsprojektet  

M3.8 
Goda relationer är etablerade mellan 

refernsobjektet och förbättringsprojektet 

M3 
Ett väl designat 
och förankrat 
förbättrings-

projekt 

 
Tabell 7.3: Sammanställning av preliminära delmål för målkluster 3. 
 
Sambandsanalys och målbestämning. När förbättringsuppdraget är fastställt och beslutat har 
uppdragstagaren i samförstånd med berörda intressenter accepterat att ta hand om och realisera de 
intentioner som uppdraget omfattar. För att lyckas med detta behöver uppdragstagaren utforma en 
väl fungerande verksamhet, ett väl designat förbättringsprojekt (M3).  
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Under denna delfas blir uppdragstagaren den aktör som leder designen av förbättringsprojektet; vilket 
innebär att han eller hon dels övergripande planerar verksamheten och säkerställer organisationens 
handlingsförmåga dels utvecklar och visar på de relationer som skall finnas mellan olika inblandade 
parter samt kommer överens med aktörerna i projektorganisationen vilken roll de skall spela och vad 
de skall göra under fullföljandet av förbättringsuppdraget (M3.3), se figur 7.4. Grundläggande 
förutsättningar som detta arbete är förankrat i är det förbättringsuppdrag som fastställdes genom det 
förra steget (M2) samt att där en drivande och lämplig förbättringsledare utsågs för projektet (M2.8). 
 
Genom att uppdragstagaren nu skall organisera och utveckla relationer mellan aktörer inom och 
utanför projektet innebär att han eller hon blir uppdragsgivare till de aktörer som kommer ingå i 
verksamheten. För att kunna vidareföra förbättringsuppdraget genom riktade uppdrag till aktörerna i 
projektorganisationen så bör lämpliga projektmedlemmar identifieras och deras medverkan i 
projektet säkerställas (M3.1). Sjöstrand (1987) beskriver betydelsen av rekrytering som ett medel för 
att koordinera arbetet i en verksamhet. Genom att välja ut lämpliga individer gentemot uppdraget så 
skapas förutsättningar för att skapa den typ av organisation som man tror på bästa sätt kan klara av 
arbetet. Att därefter kunna säkerställa att de identifierade aktörerna kan medverka förutsätter i sin tur 
att förbättringsprojektet är förankrat hos de aktörer i linjeorganisationen som ansvarar för dessa 
resurser (M3.7). Andersen et. al. (1994) pekar här på risken av att nyckelresuser inte är tillgängliga när 
de behövs för att de eller linjeledningen som ansvarar för dem inte är motiverade och engagerade i 
arbetet. I och med att de resursansvariga är intressenter till projektet så bör dessa redan under det 
andra steget ha identifierats och engagerats i utvecklingen av förbättringsuppdraget. Detta för att på 
ett tidigt stadium ha getts möjlighet att förstå och acceptera de intentioner som förbättringsuppdraget 
skall följa (M2.4 och M2.6).  
 
Genom att uppdragsgivaren, i detta läge förbättringsledningen/projektledningen, säkerställer lämpliga 
resurser i form av projektdeltagare så skapas förutsättningar för att förbättringsledningen kan rikta 
uppdrag mot dessa projektmedlemmar. Dessa uppdrag innebär att det övergripande 
förbättringsuppdraget fördelas mellan inom organisationen genom ett dialogbaserat 
uppdragsskapande (M3.2 och M3.6). Denna fördelning av olika uppdrag sker då genom en process 
som motsvarar den uppdragsskapande process som beskrevs i avsnitt 3.8.3; dvs. föreslå, granska, 
tilldela och acceptera specifika uppdrag. Att komma fram till en överenskommelse om vad 
projektdeltagaren skall göra i projektet innebär att förbättringsledaren (uppdragsgivaren) tillsammans 
med projektdeltagaren (uppdragstagaren) kommer fram till dennes roll och initiala arbetsuppgifter i 
projektet.  
 
Att klarlägga projektdeltagarens roll och arbetsuppgifter bör enligt Andersen et. al. (ibid.) i detta läge 
emellertid ske på en övergripande nivå. Dialogen bör ske på principiell nivå och överenskommelsen 
bör utgöras av att projektdeltagaren förstå vilken roll som han eller hon har i organisationen samt 
vilka grundläggande arbetsuppgifter som han eller hon har. I dessa diskussioner diskuteras även de 
relationer, regler och normer som skall finnas i verksamheten t.ex. mellan aktörerna i 
projektorganisationen samt mellan projektet och linjeorganisationen162. En utförligare fördelning av 

                                                 
162 Se t.ex. Andersen et. al. kapitel 8 (1994) där de beskriver verksamhetens projektkultur och i anslutning till denna 
beskrivning skildrar de roller (linjeledning, projektledning, styrgrupp etc.) som traditionellt ingår i projektetsorganisation. 
Ortman & Flink (1999) gör en liknande framställning och skildrar roller och ansvar i projektet på ett praktiskt sätt. 
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arbetsuppgifterna mellan projektdeltagarna och eventuellt mellan olika organisatoriska enheter, 
såsom delprojekt, arbetsgrupper etc. i projektet, bör enligt dem ske senare under projektet när arbetet 
detaljplaneras (se avsnitt 7.3.2); planering och organisering av enskilda aktiviteter i 
förbättringsprojektet skall ske när det behövs och inte dessförinnan (ibid.).  
 
För att förbättringsledaren under denna dialog skall kunna presentera ett rollförslag samt precisera ett 
förslag till initiala arbetsuppgifter så bör förbättringsledningen dock innan denna uppdragsdialog i 
någon form ha planerat arbetet. De problem som kan uppstå vid en övertro på planering samt 
oförmågan att ändra planeringen under arbetets gång framhävdes i analysen av delprojekt 1 (se 
kapitel 5 och 6). Särskillt kan man trycka på att ett projekt kan organiseras på olika sätt beroende på 
situationen och att projektet kan behöva organiseras om under genomförandet.  
 
Men vad syftar då en övergripande plan över förbättringsarbetet till och hur ser den ut? Andersen et. 
al. (ibid.) argumenterar för att planeringsarbetet i detta stadium skall skapa förståelse för den uppgift 
som ska lösas och därtill ge överblick över det arbete som skall utföras. Planen utgör ett underlag för 
att identifiera de resurser och den förmåga som behövs i projektet samt utgör därutöver, som 
konstaterats, ett underlag för övergripande arbetsfördelning och organisering. Planen är således en 
konkretisering av intentionerna av det förbättringsuppdrag som fastställts och är således grund för 
verksamhetsdesign samt verksamhetsutvärdering (M3.9). Pilarna i figur 7.4 är mellan målen M3.2, 
M3.6 och M3.9 dubbelriktade. Med detta vill jag visa att måluppfyllandet av delmål ”M3.9 
övergripande projektplan” är förutsättningar för att nå mål 3.2 och 3.6, men samtidigt utgör 
uppfyllandet av dessa mål förutsättningar för att revidera, vidareutveckla och precisera den 
övergripande planen. Därav dubbelriktningen av pilarna.  
 
Genom att den övergripande planen ger förståelse för den uppgift som ska lösas samt överblick över 
det arbete som skall utföras så innebär detta att denna plan ger insikt i vilken organisatorisk 
handlingsförmåga som krävs av projektorganisationen för att realisera förbättringsuppdraget. Planen 
blir således en viktig resurs för att både designa och genomföra förbättringsverksamheten (jmfr. 
Suchman 1987) Jag tolkar här organisatorisk handlingsförmåga som individuellt kunnande och 
gemensamt kunnande, artefakters funktionalitet samt beskrivningar, i text och bild, över förmåga 
(Goldkuhl & Nilsson, 2000). Artefakter och beskrivningar, i text och bild, över förmåga utgör enligt 
min tolkning materiella och informativa instrument (jmfr. Goldkuhl & Röstlinger 2003b). Dessa 
instrument ser jag som viktiga förutsättningar för lednings- och förbättringsarbetet i 
förbättringsprojektet. Det materiella instrumentet kan som i fallet med förändringsprogrammet på 
webbyrån utgöras av t.ex. en dator på vilken det finns installerat ett projektstyrningsprogram som 
används som medel för att planera projektet eller det uppföljningsdokument som i delprojekt 3 
designades och användes av projektgrupperna för att följa upp arbetet med att processkartlägga 
produktionsprocessen. Informativa instrument kan utgöras av beskrivningar av arbetssätt; som t.ex. 
metodbeskrivningen av FA/SIMM som användes som stöd i de verksamhetsrekonstruktioner som 
utfördes under delprojekten.  
 
I ett led att säkerställa att projektorganisationen inför fullföljandet av förbättringsuppdraget innehar 
god handlingsförmåga (M3.4) så argumenterar jag för att lämpliga instrument av båda dessa slag 
identifieras och görs tillgängliga för verksamheten (M3.12). För att kunna göra detta kan det krävas 
upphandling av instrument som inte finns inom den nuvarande organisationen. Här finns det således 
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en koppling till att förbättringsuppdraget är förankrat i en säkerställd finansiering (M2.7). Instrument 
av olika slag utgör emellertid inte enbart den organisatoriska handlingsförmågan och investeringar i 
instrument säkerställer inte direkt att förmågan är finns i verksamheten. Ett kunnande på både 
individuell och kollektiv nivå måste finnas i förbättringsorganisationen. Som det empiriska arbetet 
underbygger så krävs det en balans i kunnandet att leda och genomföra förbättringsarbete. Detta är 
något som identifierats av Hjalmarsson & Lind (2004) i relation till seminariebaserad process-
modellering. Studier visar på att en balanserad förmåga att både bedriva modelleringsarbetet och 
hantera agendan för seminariet är viktigt för att uppnå de intentioner och mål som finns med arbetet. 
Således finns det ett behov av att projektorganisationen behärskar lämplig förbättringsmetodik och 
ledningsmetodik (M3.10). Kunnandet inom dessa områden kan vara kopplat till de instrument som 
skall stödja arbetet. Således utgör instrumenten stödjande förutsättningar för att det kunnande som 
aktörerna i projektet skall behärska kan inläras och utövas. Organisationen kan från början behärska 
dessa metodiker, men kan även behöva utveckla detta kunnande så att de möter de krav som 
förbättringsbehovet anger (Goldkuhl 2000). Detta kunskapsutvecklingsarbete kan ske genom mer eller 
mindre organiserad kunskapsutveckling.  
 
Goldkuhl (ibid.) noterar även att utveckling av organisatorisk handlingsförmåga inte behöver vara 
begränsad till vidareutvecklingen av den egna förmågan. Organisationen kan också utveckla sig 
genom att bete sig mer offensivt i sina relationer till partners och knyta till sig dessa som 
kompetensförstärkare. Påverkan av partners sker då vanligen genom uppdragsskapandeprocesser 
(föreslå, tilldela och acceptera specifika uppdrag) vilket innebär att en leverantör knyts till processen 
som kan bistå med kunnande om förbättringsarbete och/eller ledning av förbättringsarbete. Ett 
exempel på detta som kan hämtas från det empiriska fallet på Webbyrån är i delprojekt 3 när 
processkonsulten gjordes till en del av projektorganisationen för att bistå med kompetens i framförallt 
processrekonstruktion. 
 
En tredje aspekt av den organisatoriska handlingsförmågan utgörs av projektorganisationen förmåga 
att konstruktivt kunna kommunicera under förbättringsarbetet (M3.11). Kotter (1996) lyfter fram 
denna förmåga som ett viktigt incitament för framgångsrikt förbättringsarbete sett ur ett 
ledningsperspektiv. Han menar att förbättringsarbete är en komplex uppgift som genom att den är 
abstrakt medför att arbetet kan hämmas om inte organisationen kommunicerar på ett bra sätt. 
Nyckelfaktorer i effektiv kommunikation under arbetet är att sträva efter en enkel jargong som 
innebär att man hanterar det abstrakta på ett okomplicerat sätt. För att framhäva förståelse lyfter han 
även fram idén om att använda metaforer, analogier och exempel som medel för att effektivisera 
kommunikationen. Han ser även poänger i att använda olika forum och kommunikationsmedium 
samt under de dialoger som förs repetera viktiga idéer, problem och andra saker som är relevanta för 
förbättringsprojektet. Projektet bör även präglas av att komplicerade termer och idéer genereras men 
att dessa beskrivs, behandlas och kommuniceras utifrån målsättningen att kan begripliggöras för de 
berörda intressenterna. Kotters sista råd är att kommunikationen i förändringssammanhang bör ses 
som dubbelriktad i betydelsen att då människors beteende skall förstås och (eventuellt) förändras så 
måste vi bygga upp vår förståelse om deras situation samt få dem att förändra sitt handlade genom en 
dialog som innebär att man tar och ger i samtalet.  
 
Kotter (ibid.) talar om kommunikation utifrån ett ledningsperspektiv, jag breddar detta perspektiv 
och menar att projektorganisationen vid designen av verksamheten måste sträva efter att uppnå målet 
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att kunna sinsemellan kommunicera konstruktivt, effektivt och samstämmigt. Detta för att 
underbygga möjligheten att aktörerna i projektorganisationen dels inbördes kan samarbeta 
framgångsrikt, dels kan samarbeta med olika externa intressenter till förbättringsverksamheten (t.ex. 
mottagare, uppdragsgivare, ägare och aktörerna i referensobjektet). Således utgör uppfyllandet av 
detta mål (M3.11) ett centralt medel för att säkerställa att goda förutsättningar finns för framgångsrik 
samverkan mellan förbättringsprojektet och fastställt referensobjekt (M3.8). Dessa förutsättningar 
bygger emellertid på att goda relationer har utvecklats mellan referensobjektet och 
förbättringsprojektet. Relationen utgörs här primärt av att man under arbetet med att fastställa 
förbättringsuppdraget gentemot aktörerna i referensobjektet klargjorde dess roll i arbetet och vilka 
förväntningar som förbättringsverksamheten har av referensprojektet (dvs. utgöra en god arena för att 
testa förbättringsåtgärderna), men även genom att väcka förväntningar hos dessa aktörer på 
förbättringsverksamhetens bidrag (dvs. produktionen av förbättringar genom vilka man kan hantera 
komplexa och problematiska situationer i systemutvecklingsarbetet). Grunden för uppfyllandet av 
M3.8 och M3.14 ligger således redan i det andra steget som leder fram till ett fastställt 
förbättringsuppdrag och omfattar således fastställandet av ett referensobjekt och engageringen av 
berörda intressenter i utformningen av uppdraget. Det som jag vill lyfta fram med M3.8 och M3.14 är 
att det väckta engagemanget i delfas 2 emellertid vårdas och stärks under och genom designen av 
förbättringsarbetet.  
 
Om referensobjektet utgör ett systemutvecklingsprojekt så torde ett sätt att utveckla en god relation 
vara att projektledare i förbättringsprojektet och projektledaren i referensprojektet under 
initieringsarbetet av de två projekten arbetar mot att de två projekten ömsesidigt designas och att 
därmed verksamheterna direkt kan anpassas gentemot varandras behov. Tolkat utifrån den 
terminologi som framhävs av nätverksteorin (t.ex. Håkansson & Snehota 1995) så innebär detta arbete 
att relationen mellan de två projekten binds samman av tekniska bindningar och/eller 
kunskapsmässiga bindningar samt genom det ömsesidiga ”koordinationssystem” som utformas 
mellan projekten. Därtill kan ytterligare en bindning vara att den sociala relationen mellan de två 
verksamheterna stärks genom denna initiala samverkan, vilket underlättar och främjar interaktionen 
under den period som verksamheterna överlappar varandra. De empiriska erfarenheterna pekar 
emellertid mot att relationen mellan systemutvecklingsprojektet och förbättringsprojektet inte är 
ömsesidigt i realiteten. Erfarenheterna i förändringsprogrammet på Webbyrån visar att trots 
ambitioner att arbeta ömsesidigt anpassande så blev utfallet att förbättringsprojektet ofta ensidigt fick 
anpassa sig mot den situation som systemutvecklingsprojektet befann sig i.   
 
Mellan delmålen M3.10, M3.12 och delmål ”M3.9 övergripande plan” är pilarna i figur 7.4 
dubbelriktade. Detta är de för att understryka att utvecklingen av projektorganisationens förmåga inte 
ensidigt baseras på att en övergripande projektplan framställs. Utan arbetet med att säkerställa 
organisatorisk handlingsförmåga, i termer av kompetens och infrastruktur, kan innebära att 
projektplanen måste justeras i olika avseenden; t.ex. kan projektet behöva förlängas för att olika 
aktörer vidareutbildas vilket kan påverka projektets övergirpande plan. 
 
Om en projektorganisation kan fastställas (M3.13), en övergripande projektplan utformas (M3.9), en 
god förmåga att leda och utföra förbättringsuppdraget utvecklas (M3.4), stor tilltro bibehålls hos 
intressenterna för att uppdraget skall kunna fullföljas (M3.5) och att förutsättningar skapas för god 
samverkan mellan förbättringsprojektet och referensobjektet (M3.14) så föreligger det förutsättningar 
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enligt min mening att ett väl designat och förankrat förbättringsprojekt har utformats vilket kan 
realisera det förbättringsuppdrag som fastställts. Målutvecklingen borgar för att en 
förbättringsverksamhet genom ett medvetet förhållningssätt kan etableras.  
 
Ortman & Flink (1999) anger att det är viktigt att som villkor för denna fas presentera upplägget och 
resultatet av designarbetet för den aktör som ansvarar och beslutar och förbättringsprojektets 
genomförande. Vid denna presentation bör det göras en slutlig bedömning av 1) hur och på vilket sätt 
projektet kan skapa nytta och värde för systemutvecklingsorganisationen; 2) sannolikheten att 
projektet uppnår målet med givna förutsättningar; 3) prioriteringar i förhållande till övrig 
verksamhet; 4) beredskap och förmåga i projektorganisationen; 5) kritiska faktorer och risker för 
framgång. Med denna bedömning som grund kan klartecken ges för att igångsätta arbetet. Det var 
denna form av igångsättande som brukades vid genomförandet av delprojekt 2 och 3 i 
förändringsprogram WWoW, vilket var grundläggande incitament för att arbetet medvetet kunde 
vidmakthållas. I avsnitt 7.3.2 och 7.3.3 redovisar jag resultatet av det arbete som medfört att mål för 
hur verksamhet vidmakthålls har kunnat formuleras. 
 
7.3.2 Målutveckling i fas 2 - att fullfölja förbättringsuppdraget  
 
Målidentifiering. Jag redovisar resultatet av målidentifieringen det andra analyssteget genom tabell 
7.4.  
 

Idé till mål 
(se kapitel 4) 

Koppling till det första analyssteget 
(se kapitel 6)  Identifierat delmål 

Fastställt 
övergripande 

mål 

P4.1 Interaktionen mellan olika 
intressenter slutar att fungera  

M4.1 
Väl fungerande interaktion mellan berörda 

intressenter 
P4.2 Verksamheten fångar inte upp och 
hanterar inte koordinationsbehov 
S4.1 Verksamheten fångar upp och 
hanterar koordinationsbehov 

 
M4.2 

Ändamålsenlig koordinering av arbetet 

S4.2 Förtroendet för 
förbättringsverksamheten är bibehållet 
bland projektets intressenter 

 
M4.3 

Bibehållet förtroende för 
förbättringsprojektet 

M4 
Ett 

framgångsrikt 
fullföljande av 
förbättrings-

uppdraget 

S4.3 Fullföljandet av 
förbättringsverksamheten dokumenteras 
kontinuerligt 

 
M4.4 

Kontinuerlig dokumentation av 
förbättringsarbetet 

M4 
Ett 

framgångsrikt 
fullföljande av 
förbättrings-

uppdraget 

 
Tabell 7.4: Sammanställning av preliminära delmål för målkluster 4. 
 
Sambandsanalys och målbestämning. Etablering av verksamheten blir först färdig när verksamheten 
avslutas. Emellertid gör jag en tydlig åtskillnad mellan att ta fram och utforma ett uppdrag och 
fullfölja uppdraget. Under fullföljande fasen skall övergripande uppgifter, resurser och förutsättningar 
vara planerade och förberedda. Det är detta som utgör etableringen i den första fasen i 
förbättringsprocessen. Under den andra fasen skall olika aktiviteter startas, genomföras och följas 
upp. Resurser skall säkras och göras tillgängliga och ledningsarbetet syftar till att säkerställa att 
resultaten kommer fram som planerat. Etableringen under denna fas handlar således om att fånga upp 
och hantera koordinationsbehov; med andra ord god koordination av arbetet (M4.2; se figur 7.5).  
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För att goda förutsättningar skall råda så att detta delmål kan uppnås så bryter jag ned koordination i 
ytterligare tre delmål. Delmål 4.5 innebär att utfallet av arbetet genom något system återmatas och 
därmed kontinuerligt följs upp och utvärderas i relation till det styrande uppdraget och planen. 
Uppföljningen behövs för att kunna påverka verksamheten genom återmatning och kontroll av 
verksamhetens prestation (Sjöstrand 1987). Enligt Duncan (1996) och Kerzner (2001) präglas 
ledningsarbete av att man som projektledare följer upp arbetet värderar utfallet i relation till de mål 
som finns beskrivet i uppdragsbeskrivningen. Andersen et. al. (1994) instämmer i att uppföljning och 
utvärdering är centrala delar i ledningen av ett projekt, men argumenterar för att detta arbete inte 
enbart skall bedrivas utav projektledaren utan att detta bör ske i ett samspel med mellan de som är 
inblandade i den verksamhet som uppföljningen avser. En kontinuerlig dialog mellan aktörer som 
projektledare/förändringsledare, styrgrupp och beställare, leverantörer och projektdeltagare är viktigt 
för att ledningen av verksamheten skall fungera (Ortman & Flink 1999).  
 
Gemensamt för författarna är att efterkontroll är riktad mot dåtiden och att skapa incitament för vad 
jag karaktäriserar som mer framåtriktade koordinationshandlingar. Dessa handlingar utgörs dels av 
direkt påverkande koordination, dels av genom förutsättningsskapande koordination (jmfr. Sjöstrand 
1987). Direkt påverkande koordination innebär omedelbar avvikelsehantering (Ortman & Flink 1999) 
av de operativa problem som uppstår under förbättringsarbetet (delmål 4.6). Hanteringen syftar till att 
omedelbart inverka på verksamheten och styra mot de mål som verksamheten skall uppnå. I avsnitt 
3.8 beskriver jag detta genom Kim & Mauborgne (2003) som skildrar ledarskap i turbulent 
verksamhetsmiljö som en ”hinderbana” som de menar måste bemästras vid ledning av verksamheten. 
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Som noterades i avsnitt 3.8 kan koordination utöver direkt påverkan öven utgöras av handlingar som 
är inriktade på att skapa förutsättningar för förbättringsarbetet; t.ex. skapandet av en projektkultur 
genom normskapande handlingar (Goldkuhl & Röstlinger 1998; Mintzberg 1993) eller genom 
startsäkring av aktiviteter och etapper i projektet genom detaljplanering, arbetsfördelning och 
resurssäkring (Andersen et. al. 1994; Ortman & Flink 1999). Andersen et. al. (1994) beskriver denna 
proaktiva koordination som ett naturligt inslag i projektarbetet, vilket bör ske vid vanliga 
projektmöten och integrerat med 1) uppföljning av verksamheten och 2) hanteringen av allmänna och 
ordinära problem som kan kräva koordination genom direkt påverkan; såsom hantering av eventuella 
förseningar.  
 
Ortman & Flink (1999) identifierar i anslutning till detta arbete ”startsäkring” som ett viktigt moment 
i koordinationsarbetet. Enligt honom så handlar det om att ge och ta uppdrag om vem som skall göra 
något och vad. Detta innebär enligt (Lind & Goldkuhl 2002a) ett vidareförande av uppdrag i 
organisationen som riktas mot de olika aktörer som på något sätt ingår i projektorganisationen. Jag 
anger detta som det tredje delmålet (delmål 4.7) kopplat till koordination. Samtliga dessa delmål 
bygger på att ett väl designat och förankrat förbättringsprojekt har utformats (M3) vilket särskilt 
inkluderar att förbättringsverksamheten besitter god förmåga att utföra uppdraget och framförallt 
leda (koordinera) verksamheten. Som speciell förutsättning för uppföljningsarbetet är enligt denna 
logik att verksamheten styrs av förankrade och aktuella uppdrag och planer (M3.4, M2, M4.8).  
 
Genom att arbetet medvetet koordineras så innebär detta att förutsättningar skapas för att 
kontinuerligt dokumentera genomförandet av projektet (M4.4). Betydelsen av dokumentering lyftes 
fram i förbättringsarbetet på Webbyrån. Under arbetet förde projektgruppen en dagbok som innebar 
att uppgifter, idéer, upptäckter och förslag till åtgärder dokumenterades under tiden arbetet bedrevs. 
Detta är en form av dokumentering som innebar att det organisatoriska minnet av vad som skett i 
verksamheten kunde stimuleras. En annan form av dokumentering är den formella planering som 
löpande sker i projektet; genom aktivitetsplaner, ansvarskort (Andersen et. al. 1994) etc. En erfarenhet 
från det empiriska arbetet är att denna dokumentation kan bli för omfattande och att 
dokumentationen kan bli ett incitament för falsk trygghet, vilket kan hämma koordinationen av 
förbättringsprojektet; därav det ömsesidiga målbidraget och målkonflikten mellan M4.4 och M4.2 i 
figur 7.5. 
 
God koordination av förbättringsprojektet bygger på en koordinationslogik som framhäver 
interaktion mellan olika intressenter enligt den dialogbaserade tanke som genomgående har 
presenterats i detta avsnitt. Det empiriska arbetet visar på att om interaktionen mellan olika 
intressentgrupper, såsom projektledare, projektdeltagare, beställare, lednings/styrgrupp etc, 
vidmakthölls och fungerade bra (delmål M4.1) så innebar detta att koordinationen av projektet 
främjades. Emellertid kräver inte väl fungerade samverkan enligt denna logik enbart fungerande 
koordination. Som anges i figur 7.5 så förutsätter uppfyllandet av detta mål att förutsättningar för 
samverkan mellan olika parter, såsom aktörer i förbättringsprojektet och systemutvecklingsprojektet, 
har etablerats tidigare under planerings- och utformningsskedet i förbättringsprocessen (M3.14). 
Delprojekt 3 visualiserar även den viktiga roll som verktyg och instrument kan ha i koordinationen av 
verksamheten. I dessa fall användes bland annat organisationens intranät som medel för att 
gemensamgöra de resultat som de olika projektgrupperna genererade. Visualiseringen av resultatet 
internt inom projektorganisationen och externt till Webbyråns organisation stimulerade till att 
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underlätta för att hela organisationen kunde delta i diskussionen och framföra sina synpunkter på 
föräbttringsarbetets olika delresultat. Detta presentationssätt blev således grunden för att gemensam 
språk etablerades dels inom projektorganisationen, dels i organisationen rörande förbättringsarbetet. 
Insikten bidrog till möjligheten att samverkansorienterat och löpande koordinera arbetet samt att 
underbygga acceptans för förbättringsåtgärderna i verksamheten (jmfr. Johansson 1999).  I detta 
arbete menar Seigerroth (2003) att det är viktigt att man stannar upp och reflekterar för att säkerställa 
att aktuell metautvecklingsinsats håller sig inom givna ramar. Om inte finns det ett behov att utifrån 
denna återmatning utföra erfordliga koordinationshandlingar; som kan innebära förändringar inom 
ramen för aktuellt förbättringsuppdrag eller markant omplamering av arbetet. 
 
Den ”organisatoriska” aktör som kom att verka för att hålla en fungerande interaktion vid liv under 
förändringsprogram WWoW var projektledningen. Genom dialoger som initierades av 
projektledningen med enskilda och grupper av aktörer i organisationen så fick de berörda 
intressenterna god insikt i arbetet (M4.9) vilket innebar koordinationen av förbättringsarbetet kom att 
stödjas av ledande aktörer inom linjeorganisationen på Webbyrån och inte enbart var något som 
projektledningen utförde samt bidrog därtill att förtroendet för förbättringsarbetet i Webbyrån 
bibehölls under genomförandet (M4.3).  
 
Fungerande samverkan mellan aktörerna under fullföljandet är emellertid inte den enda 
förutsättningen för att förtroendet för förbättringsarbetet skall kunna bibehållas. Insikt om 
verksamheten bör även finnas, samt bör en stor tilltro vara etablerad redan under planerings- och 
utformningsskedet (3.5). En kompletterande insikt från förbättringsarbetet på Webbyrån är att dock 
att god insikt om verksamhetens bedrivande även kan utgöra motverkan för uppfyllandet av målet 
vidmakthållet förtroende för förbättringsverksamheten (M4.3). Under delprojekt 1 hade 
organisationen god insikt i förbättringsarbetets genomförande vilket innebar att när projektet stötte 
på problem så innebar detta ett problem snarare än en styrka då organisationens förtroende för 
arbetet kom att hämmas av denna insikt. Att intressenterna således har god insikt i verksamheten 
behöver således inte alltid innebära att man får förtroende för verksamheten, utan att 
förtroendekapitalet kan försvinna. Genom att uppfylla delmålet ”M4.2 god koordinering av arbetet” 
skapas förutsättningar för att aktuella uppdrag och planer stödjer verksamheten att ha god 
manövreringsförmåga (M4.8) och att man kan säkra att verksamheten bedrivs med lämplig 
handlingsförmåga (M4.10). Väl fungerande interaktion mellan berörda intressenter (M4.1) 
underbygger därtill tillsammans med delmål 4.8 och 4.10 att lämpliga förslag till förbättringsåtgärder 
kan genereras (M4.11). Av betydelse är emellertid här att detta arbete försörjs av ett bra underlag som 
kan utgöras av välgrundad förståelse för systemutvecklingsverksamheten och dess situation (M1.3). 
Genom att handlingsförmågan utvecklas mot de krav och behov som identifieras genom återmatning 
av utövandet och/eller proaktiv detaljplanering av aktiviteter och etapper.  
 
Som framhävs i figur 7.5 så innebär ett uppfyllande av M4.11 att förutsättningar skapas för att uppnå 
delmål ”4.12 testade och vidareutvecklade förbättringsåtgärder”. Detta mål utgör således testning och 
vidareutveckling av förslag som utvecklats för att kunna uppnå delmål 4.11. Enligt den logik som 
beskrivits i detta kapitel och I denna avhandling så sker denna prövning mot ett referensobjekt som 
kan utgöras av ett referensobjekt (t.ex. referensprojekt, referensgrupp) som är förankrad med den 
normala systemutvecklingsverksamheten. För att delmål 4.12 skall kunna uppfyllas så krävs 
emellertid att det finns en samverkan mellan referensobjektet och förbättringsprojektet (M4.1) och att 
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verksamheten koordineras av aktuella uppdrag och planer samt genomförs med en anpassad och 
lämplig handlingsförmåga (M4.8 och M4.10).  
 
Det övergripande målet som denna fas mynnar ut i lyder ”M4 ett framgångsrikt fullföljande av 
förbättringsuppdraget”. Detta mål är enligt den logik som här föreskrivs uppfyllt om de intentioner 
som finns angivet i det förbättringsuppdrag som övergripande bestämmer verksamheten (M4.8) har 
uppfyllts i enlighet med de planer som gäller för verksamheten. Om så har ett antal 
förbättringsåtgärder utvecklats och gentemot den normala verksamhetens förutsättningar på något 
sätt verifierats (M4.12). Detta resultat tillsammans med genomförandet i stort främjar att förtroendet 
har bibehållits i systemutvecklingsorganisationen för förbättringsprojektet (M4.3). Detta utgör enligt 
min mening grunden för att framgångsrikt fullfölja och genomföra projektorganiserat 
förbättringsarbete.  
 
7.3.3 Målutveckling i fas 3 - att avsluta  förbättringsuppdraget  
 
Målidentifiering. Jag redovisar resultatet av målidentifieringen i det andra analyssteget genom tabell 
7.5. I 
 

Idé till mål 
(se kapitel 4) 

Koppling till det första analyssteget 
(se kapitel 6)  Identifierat delmål 

Fastställt 
övergripande 

mål 

P5.1 Ingen ägare utsedd till förbättrings-
åtgärderna 

S5.2 Ansvaret över förbättringsåtgärderna 
har överförts framgångsrikt till 
systemutvecklingsorganisationen 

 

M5.1 
Framgångsrikt överförda 

förbättringsåtgärder till mottagare  i 
systemutvecklingsverksamheten 

P5.2  Skadat fötroende för förbättrings-
arbete 

S5.3 Ett bestående förtroende för 
förbättringsarbete har etablerats hos 
berörda intressenter 

 
M5.2 

Vidmakthållet förtroende för 
förbättringsarbete 

M5 
Medvetet 
avslutad 

förbättrings-
verksamhet 

S5.1 Gemensam avrapportering och 
utvärdering av förbättringsprojektets 
genomförande gentemot 
förbättringsuppdraget 

 

M5.3 
Gemensam avrapportering och utvärdering 

av förbättringsprojektets genomförande 
gentemot förbättringsuppdraget 

 
M5 

Medvetet 
avslutad 

förbättrings-
verksamhet 

 
M6 

Goda 
förutsättningar 

för 
återkommande 

förbättrings-
verksamhet 

 
M7 

Förbättrade 
förutsättningar 

för 
framgångsrik 

systemutvecklin
gsverksamhet 

 
 

 
Tabell 7.5: Sammanställning av preliminära delmål för målkluster 5. 
 
Sambandsanalys och målbestämning. Ett framgångsrikt fullföljande av förbättringsuppdraget 
skapar förutsättningar för att medvetet avsluta förbättringsverksamheten. Enligt den logik som jag 
lyfter fram i denna avhandling så innebär detta att den interaktion som präglat förbättringsarbetet dels 
har avslutats (M5.3), dels skall det skapas förutsättningar för framtida förbättringsverksamhet i denna 
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organisation (M5.2) samt skall de utformade förbättringsåtgärderna överföras till mottagare i 
systemutvecklingsverksamheten (M5.1). 
 
Om vi fokuserar på delmål ”M5.1 Framgångsrikt överförda förbättringsåtgärder till mottagare i 
systemutvecklingsverksamheten” så innebär ett uppfyllande av detta mål att förutsättningar har 
skapats för att de förbättringar som förbättringsprojektet har skapat sprids och institutionaliseras in i 
det normala verksamhetsutövandet. Ett antal förutsättningar bör enligt min mening vara uppfyllda för 
att detta mål skall kunna uppfyllas. Dels måste det finnas ett antal verifierade och vidareutvecklade 
förbättringsåtgärder som genom test har visat sig vara användbara för att hantera de problem som 
finns i systemutvecklingsverksamheten (M4.1). Mottagare av förbättringsåtgärderna bör ha 
identifierats och tidigt engagerats i förbättringsarbetet (M2.3) Det bör dessutom finnas en medveten 
strategi/idé för hur de mottagande aktörerna skall sprida (se t.ex. Senge et. al. 1999; Patching 1999) 
och institutionalisera (se t.ex. Tolbert & Zucker 1996) åtgärderna i verksamheten; t.ex. genom att 
stimulera att åtgärderna inkorporeras i den integrerade lärande/förändringsprocess som enligt 
Goldkuhl (2003) och Weick & Quinn (1999) sker evolutionärt genom organisationens verksamhets-
utövande. Taxen (2003) presenterar i sin avhandlingen en tre fasmodell för hur förbättringar (i hans 
fall förutsättningar för koordination) skall föras ut i organisationen. Den tredje fas benämner ha 
expansion och innebär enligt hon att ett större antal projekt inordnas i det arbetssätt som i de två 
tidigare faserna har utvecklats och validerats. Denna fas präglas av kontrollerad evolutionär 
förändring. Finansieringen sker då enligt honom genom linjeorganisationen och inte projektbaserat 
som de två tidigare faserna.  
 
Överförandet av det resultatet från projektet både underbyggs av och underbygger genomförandet av 
avrapporteringen och utvärderingen av projektgenomförandet (M5.3); därav det ömsesidiga 
målbidraget mellan mål M5.3 och M5.1 i figur 7.6. Detta delmål är kopplat till det projektavslutande 
som formellt bör ske mellan uppdragstagare och uppdragsgivare samt med andra nyckelpersoner när 
arbetet skall avvecklas. Det är här enligt det uppdragsskapande perspektiv som jag arbetat med att 
man ömsesidigt kommer fram till huruvida arbetet inneburit att man uppfyllt de intentioner som 
förbättringsuppdraget anger (Lind 2001). Detta innebär att man värderar genomförande och resultat 
gentemot de överenskommelser som man gjort i arbetets inledning och i relation till de förändringar 
som skett under arbetets gång. Incitament för denna avstämning är således att man i arbetet 
kontinuerligt har dokumenterat händelser och förändringar i arbetet (M4.4 och 4.8) och att de 
intressenter som är med att utvärdera genomförandet har haft god insikt i verksamhetens bedrivande 
(M4.9). Poängen med denna gemensamma aktivitet är att intressenterna uttrycker eventuell 
tillfredsställelse genom att acceptera utförda prestationer. Om någon av intressenterna inte är nöjd 
med någon parts agerande så behöver dessa missnöjen komma fram och hanteras så att inte 
förtroendet för förbättringsverksamheten hämmas, utan snarare stärkas (M5.2). Vikten av denna 
utvärdering förbättringssammanhang identifieras även av Seigerroth (2003) som benämner detta 
förfarande reflekterande värdering av genomförd metautveckling. 
 
Utvärderingen om förväntade effekter uppnåtts behöver här enligt min mening bedömas utfirån ett 
aktuellt förbättringsuppdrag. Ljung (2003) argumenterar för att man bör vid projektarbete ha en 
enyanserad syn på vad ett lyckat projekt är. Projekt kan vara misslyckade ur en aspekt men lyckade ur 
en annan. Här gäller det att utfallet bedöms utifrån ett förbättringsuppdrag som under arbetet har 
uppdaterats och vilket speglar de reella förutsättningar som har gällt för arbetet. Ett tydligt exempel 
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punkter som jag i avsnitt 3.6.2.3 identifierade rörande Curtis & Paulks modell. Den starka 
transformationsorienterad syn på verksamhet som jag där argumenterade för att Curtis & Paulks 
modell står för har jag försökt nyansera genom att framhäva att när man etablerar och vidmakthåller 
förbättringsprojekt så bör man inte enbart fokusera transformation utan att man bör se 
förbättringsarbetet som initierat av ett uppdrag från någon som accepteras av en uppdragstagare 
vilken fullföljer detta uppdrag genom medvetet organiserad verksamhet. Bland annat har jag arbetat 
med att lyfta fram vikten av att förbättringsarbetet inte enbart behöver ha förmåga att producera 
förbättringsåtgärder utan även att koordinera denna projektorganiserade produktion samt samspelet 
mellan de aktörer (individer, grupper och parter) som är involverade i arbetet. 
 
Jag har därmed i min målutveckling försökt framhäva att förbättringsprojektet är sammanlänkat med 
den systemutvecklingsverksamhet som den skall utveckla. Detta för att underbygga att de resultat som 
förbättringsarbetet genererar motsvarar de behov och krav som finns i systemutvecklings-
verksamheten. Jag har även i min målmodell framhävt vikten av att förankra förbättringsarbetet i 
organisationsledningen för att härigenom få mandat att genomföra arbetet behöver kompletteras med 
en vidare syn på vilka aktörer som berörs av arbetet. Min poäng är att förbättringsverksamheten har 
fler centrala intressenter än organisationsledningen, vilka även de måste förankras i 
förbättringsarbetets intentioner. Detta kan utgöras av uppdragsgivare, finansiär, förändringsledare, 
försörjare av underlag, leverantörer av kompetens, projektmedlemmar, referensobjekt etc. Vid 
etableringen och genomförandet av verksamheten bör enligt min mening överenskommelser nås 
mellan olika parter om att genomföra arbetet. Delaktighet väcker här engagemang och ansvar. Under 
genomförandet måste tillfredställandet av dessa parter säkerställas så att de överenskomna 
intentionerna uppnås. Förbättringsprojektet och systemutvecklingsverksamheten är organisatoriska 
aktörer/parter som genom en ömsesidig interaktion genomför förbättringsarbetet. 
 
Jag såg även ett behov av att problematisera den syn på resultat av förbättringsarbete som Curtis & 
Paulk (ibid.) samt behandla hur detta resultat framställs. Curtis & Paulk (ibid.) beskriver resultatet av 
förbättringsarbetet i termer av positiva effekter i förbättringsprocessen. Detta är för mig att 
avhumanisera systemutvecklingsprocessen och inte se den som en organiserad verksamhet där 
människor i samverkan med artefakter producerar systemutvecklingsresultat. Det är produkten av 
förbättringsverksamheten som enligt min mening utgör förutsättningar för att positiva effekter i 
systemutvecklingsprocessen kan uppnås. Produkten uppstår inte bara utan bygger på att kunskap om 
nuläget och idéer om hur dessa problem kan hanteras förenas och utvecklas till förbättringsåtgärder 
genom transformation. Transformationen bygger således på att förbättringsorganisationen genom 
utövandet av sin handlingsförmåga använder olika typer av underlag för att generera lämpliga 
förbättringsåtgärder. Denna åtgärd är förändringar i systemutvecklingsorganisationens 
handlingsförmåga, vilka skall bibringa ökad effektivitet och/eller kvalitet i systemutvecklingsarbetet. 
Att enbart fokusera på att förbättringsprojektet skall producera positiva effekter i 
systemutvecklingsarbetet är att ta lätt på vilka produkter förbättringsarbetet skall generera och 
närmast se systemutveckling som en maskin som kan repareras, finjusteras eller ersättas. 
 
I Curtis & Paulks modell tar förbättringsarbetet också bara slut. Man reflekterar inte nämnvärt över 
hur förbättringsarbetet kan inkorporeras i systemutvecklingsverksamheten. I min målmodell 
framhäver jag behovet av att förbereda denna implementation samt att genom olika medel, 
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referensobjekt och mottagare, underbygga att resultatet av förbättringsarbetet kan spridas och 
institutionaliseras i systemutvecklingsorganisationen.  
 
Det som främst skiljer Curtis & Paulks modell med den målmodell som jag utvecklat är att, som jag 
uppfattar det, våra modeller ligger på olika nivå samt att dessa författare har fokuserat på själva 
förbättringsprocessen utan att se denna process som ett samspel mellan olika aktörer. Genom att jag i 
arbetet har anlagt ett handlingsperspektiv (som är förankrat i en medveten ontologi, se kapitel 2) så 
har detta inneburit att jag kunnat problematisera och diskutera de förutsättningar och de resultat som 
de handlingar som genomförs i förbättringsarbetet behöver respektive producerar samt framhävt att 
olika aktörer behöver engageras i denna process. Jag betraktar således min målmodell som dels en mer 
preciserad modell över förbättringsarbete (skillnader i förstoringsgrad), dels ett betraktande av 
förbättringsarbete ur ett bredare mer handlingsorienterat perspektiv (skillnad i perspektiv). 
 
7.4.2 Jämförelse mot Paton & McCalmen’s modell för förbättringsverksamhet 
 
Conradi & Fugetta (2002) lyfter fram sin syn att förbättringsområdet behöver bland annat beakta 
organisationsteori och ledarskapsteori för att utveckla förståelse om hur förbättringsarbete kan 
bedrivas. Robert A. Paton och James McCalmen har forskat inom området Change Management - 
förändringsledning. De har utvecklat en modell som enligt deras mening främjar effektiv 
förändringsledning. Modellen beskrivs schematiskt i figur 7.8. Modellen är således en form av 
ledningsmetodik som framhäver dessa författares syn på koordinationslogik i 
förändringssammanhang. Detta synsätt är grundat i en definition på förbättringsarbete som 
organisationsutveckling, en process som är en ”ongoing process of change aimed at resolving issues through 
the effective diagnosis and management of the organzations’s culture. This development process uses behaivoural 
and social science techniques and methodologies through a consultant facilitator and employs action research as 
one of the main mechanisms for instigating change in organisational groups.” (Paton & McCalmen 2000:165) 
 
Dessa författares syn på förbättringsarbete tolkar jag därmed som intersubjektiv i den mening att den 
mening att förbättring förutsätter teamarbete, dvs. kollektiva ansträngningar för att uppnå 
förändringar i organisationen, samt att olika parter engageras i arbetsprocessen. T.ex. talar dessa 
författare om en facilitator som understödjer förbättringsverksamheten. Således finns det en 
uppdragstagare som understödjer teamarbetet genom kunskap om förändringsarbete vilket är baserat 
på tekniker och metoder hämtade från samhällsvetenskapen och beteendevetenskap. Deras syn på 
förändringsarbete är således strikt mekanistisk utan utgår från att ett förändringsklimat bör skapas 
och att relationer utvecklas mellan de olika aktörer som skall vara inblandade i förbättringsarbetet. Jag 
vill hävda att dessa tankar går att koppla till de tre steg som utgör den första processen i den 
målmodell som jag ovan har presenterat. I dessa faser framhäver jag vikten av att utarbeta ett 
förbättringuppdrag samt designa en verksamhet som kan fullfölja detta förbättringsuppdrag. Dessa 
förberedelser kan tolkas som etableringen av ett förändringsklimat där engagemang och ansvar 
framhävs genom delaktighet och välgrundade förslag till uppdragsbeskrivning. Kännetecknade för 
Paton & McCalmens (ibid.) syn är att utformningen förbättringsarbetets uppdrag präglas av 
kommunikation, organisationsförankrat beslutsfattande samt ett arbetssätt som är inriktat på att lösa 
problem både i organisationen som en del av förändringen och under förändringsarbetet som en del i 
förändringsledningen. Jag anser även här att det finns kopplingar till den målmodell och det 
perspektiv på förändringsarbete som jag fört fram i denna avhandling. Jag vill dessutom framhäva 
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skapas för att man skall kunna utvärdera genomförandet i relation till förbättringsuppdraget och 
huruvida ömsesidig tillfredställande har uppnåtts bland de berörda parterna. Man diskuterar heller 
inte förutsättningarna för att främja återkommande förändringsarbete eller hur erfarenheter kan 
vidareföras till andra förbättringsarbeten. Tyngdpunkten i denna modell ligger istället på råd och stöd 
för att designa förbättringsverksamheten och därefter genomföra den; dvs. fas 1, delfas 3 ”design av 
förbättringsverksamheten” och fas 2 ”fullföljandet av förbättringsarbetet” i min målmodell. Rörande 
den andra fasen i min modell så lyfter Paton & McCalmen (ibid.) fram en central egenskap i 
ledningsarbetet som jag endast implicit framhäver. Det är behovet av att löpande motivera deltagare i 
och intressenter till förbättringsarbetet som komplement till koordineringen av verksamheten. Detta 
kopplar jag samman med den kontinuerliga vidareutveckling av förutsättningarna för verksamheten 
som sker som medel för att säkerställa god koordination och som ett medel för att säkra att 
intressenterna bibehåller förtroendet för förbättringsprojektet och de resultat som denna verksamhet 
framställer.  
 
7.4.3 Jämförelse mot Galbraith’s modell för förbättringsverksamhet 
 
Jay R. Galbraith har arbetat med att utveckla teorier kring hur man designar organisationer. Utifrån 
ett organisationsledningsperspektiv har han utvecklat den modell som finns besrkiven i figur 7.9. I 
Galbraith (2002) konstaterar han att ”A few years ago top managers were not interested in organization, let. 
al.one in acquring a superior understanding of it or skill in its creation. Organization was perceived to be somethig 
about charts and job descriptions – necessary evils or bureucartic activities. Then the basis of competition shifted 
and organizing slowly moved toward the top of management’s agenda. Leaders began to recognize that they 
needed to understand the principles and tools that would allow them to create organizations superior to those of 
therir competitors.” (Galbraith 2002:1) Denna text säger något om den syn på organisation som han utgår 
från i denna teori. Detta är ett synsätt som bygger på att organisationen är ett verktyg för en 
huvudman (se avsnitt 3.2) och att han därmed belyser förändringsarbete utifrån utgångspunkten att 
det är ledningen för organisationen, i detta fall systemutvecklingsorganisationen, som styr på vilket 
sätt denna förändringsprocess skall bedrivas. Jag anser det därför som intressant att även pröva de 
resultat som jag har genererat utifrån detta perspektiv som har en tydlig ”top-down” ansats på 
förändringsarbete.  
 
Galbraiths modell är aktivitetsdriven och inleds med att två team organiseras. Ett designteam som 
utgör förändringsorganisationen och ett executive team som utgör det beslutandeorgan som utgör 
uppdragsgivare till förändringsorganisationen. Designteamet skall därefter genomföra ett antal 
fördefinierade aktiviteter som har till syfte att generera rekommendationer till ledningsgruppen om 
vilka förändringar som skall implementeras i organisationen. Processen är således designad för det 
beslutade organets räkning. En skillnad som jag notererar rörande inledningen av processen är att 
förändringsarbetet inte utryckligen ”hängs upp” på ett i verksamheten identifierat förändringsbehov. 
Behovet tycks vara givet vid initieringen av arbetet. Arbetet med att förankra och engagera uppdraget 
hos olika intressenter behandlas även det tämligen implicit. Initieringsperioden är även mycket 
begränsad och koncentreras uttryckningen till tre dagar. En likhet som finns mellan denna initiering 
och den målmodell som jag utvecklat är emellertid det explicita råd som Galbraiths modell föreskriver 
att uppdraget bör förankras i de övergripande planer som finns för verksamheten. En viktig skillnad är 
att det är enbart strategierna som tenderar vara grunden för utformningen av uppdraget; det går ej att 
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utläsa något om att en balanserad och systematisk analys av verksamhetens nuläge är ett centralt 
underlag i utformningen av vad förändringsarbetet skall omfatta.  
 
Kortfattat beskrivet så utgör initieringen av förbättringsprocessen en utformning av vilka kriterier 
som skall användas för att bedöma slutresultatet av förändringsarbetet samt utveckling av förslag till 
möjliga förändringsresultat vilka skall testas gentemot representanter från den organisation som 
förändringen berör. Ett viktigt moment är under denna initiering att planera och organisera 
förändringsarbetets fortsättning. Denna fortsättning består primärt av att testa de utformade 
alternativen mot referensorganisationen genom olika datainsamlingstekniker. Därefter sammanställs 
resultatet av detta test och förslagen vidareutvecklas.  
 
Ytterligare datainsamling kan därefter bli aktuell, vilket kan innebära ytterligare test eller 
användandet av benchmarking som teknik för att belysa designförslaget utifrån ett bredare perspektiv. 
Därefter sammanställs materialet och ett verifierat förändringsunderlag genereras. Detta underlag 
presenteras vid en större sammankomst med intressenter från den berörda organisationen där 
förändringsunderlaget behandlas och diskuteras i mindre grupperingar med syftet att uppdatera dem 
om designprocessens resultat och få deras input ytterligare en gång. Med utgångspunkt i utfallet av 
detta möte sammanställs ett antal rekommendationer för den slutliga förändringen. Dessa 
rekommendationer presenteras för det beslutande organet som fastställer hur arbetet att 
implementera förbättringsåtgärderna skall bedrivas. 
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alternativt synsätt på förändringsarbetets genomförande. Denna skillnad kan ha sin grund i att 
Galbraith ser ledningsarbete utifrån ett hierarkiskt perspektiv medan jag ser ledningsarbete mer 
utifrån ett interaktivt och delaktighets perspektiv. Ytterligare skillnader som jag ser är att denna 
modell marginaliserar den första fasen i min målmodell och därmed arbetet att fastställa och komma 
överens om förbättringsuppdraget. En annan skillnad är den tredje fasen i min målmodell som skall 
stimulera till att man gemensamt utvärderar arbetet gentemot förbättringsuppdraget inte berörs. 
Detta kan vara en orsak av att ett sådant moment ses som onödigt i ljuset av att resultatet genom 
utvärderingskriterier löpande är förankrat i organisationens övergripande verksamhetsplaner; därmed 
säkras automatiskt ett tillfredsställande hos det beslutande organet för arbetets resultat. 
 
7.4.4 Jämförelse mot Lippit et. al.’s modell för förbättringsverksamhet 
 
Ronald Lippit var en protége till Kurt Lewin och han i likhet med t.ex. Shein (1987) utvecklade 
tillsammans med sina kollegor en alternativ modell baserat på Lewins tre stegsmodell. Lippit et. al. 
(1958) expanderade de tre stegen till sju faser163. Modellen bygger på att ett behov till förändring 
identifieras i organisationen. Med detta behov som grund identifieras en uppdragstagare som i 
modellen beskrivs som en konsulterande aktör och en uppdragsgivare och mottagare som i modell 
beskrivs som klienten. Mellan dessa parter utformas det en relation som skall underlätta interaktion 
mellan de två parterna i de följande stegen. Dessa steg utgörs av att klientens problem klargörs genom 
dialog och diagnos. Olika lösningar på problemet utvärderas och med utgångspunkt i val av lösning så 
genomförs förändringsarbetet gentemot en referensgrupp. Resultatet av arbetet generaliseras och 
stabiliseras och sprids i organisationen. Efter detta så avslutas samarbetet mellan den konsulterande 
aktören och klienten och förändringsarbetet upphör. Modellen beskrivs illustrativt genom figur 7.10. 
 
En likhet som jag ser i denna modell med den målmodell som jag utformat är att dessa författare för 
fram vikten av att identifiera och säkra ett verksamhetsknutet förändringsbehov. Denna likhet tycker 
jag är grundad även i Curtis & Paulks (1993) modell och i Paton & McCalmans (2002) modell för 
förbättringsarbete. Intressant i Lippit el als (1958) modell är att de även understryker att det bör ske 
relationsutveckling mellan klienten och den som de beskriver som konsulten. Här har vi en likhet 
mellan den tanke som min målmodell föreskriver, men också skillnader. Denna dyadrelation menar 
jag är en av flera olika relationer som måste skapas mellan olika intressenter/parter vid ett 
förbättringsarbete. Att man använder konsultbegreppet menar jag även riktar beskrivningen på att 
det. al.ltid måste finnas en externleverantör av förändringskompetens. Jag menar att det snarare är 
relevant att tala om uppdragsgivare och uppdragstagare, där uppdragstagarrollen kan utgöras av både 
aktörer inom och utanför organisationen.  
 
Poängen som jag ser här är att fler roller/intressenter än klienten och konsulten bör identifieras och 
etableras inför och under förbättringsarbetet (t.ex. finansiär, mottagare). Ytterligare en likhet som jag 
ser är även att Lippit et. al. (ibid.) understryker att man i förbättringsarbetet måste klargöra det 
verkliga problemet och finna åtgärder som gör att dessa problem kan motverkas. En skillnad mot 
Curtis & Paulks analys av verksamheten är att Lippit et. al. föreskriver att man medvetet bör arbeta att 
klargöra orsakerna till negativa effekter i verksamhetens processer och inte bara som Curtis & Paulk 
anger genom mätning utvärdera processerna för att identifiera vilka processer som behöver förbättras. 
                                                 
163 Begreppet fas tyckte de var bättre att använda då fas tillskillnad från steg implicerar att faserna i vissa fall överlappar 
varandra (Burke 2002). 
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mål som kan användas som stöd vid koordination av genomförandet av förbättringsprojekt. Den idé 
som jag under jämförelsearbetet har fått är att min målmodell bör kunna användas i projekt som ett 
kompletterande stöd till de typer av förändringsmodeller som jag i detta avsnitt har använt som 
prövostenar. 
 
Att notera i relation till att modellerna emellertid skiljer sig åt är att de skapats utifrån olika 
perspektiv. Galbraith’s modell är skapad utifrån ett ledarskapsperspektiv som framhäver ledningen 
som central aktör vid förändringsarbete. Därav får denna modell en utformning som går ut på att 
uppfylla de ideal som detta perspektiv omfattar. Exempelvis beskrivs delaktighet i termer av 
”informering”, ”möjlighet till input” och ”test”. Förändringslösningarna designas av ledningens 
representanter för att motsvara de behov som finns för att de övergripande planerna skall kunna 
uppnås. Curtis & Paulk behandlar förbättringsarbete utifrån ett perspektiv på systemutveckling som 
grundas i den syn på organisation som Galbraith’s modell omfattas av samt ser systemutveckling som 
ur ett maskinperspektiv som genom förbättringsarbetet kan justeras och repareras. Resultatet av 
förbättringsarbetet skall bli ett ”effektivare processutfall” som fastställs genom det mest centrala 
inslaget i förbättringsarbetet enligt denna modell ”mätning av processen”. Paton & McCalmon’s 
modell är sprungen ur teorier hämtade ur beteendevetenskap och samhällsvetenskap och de gör en 
poäng av att människor skall förändra sitt beteende. För dem blir det därmed viktigt att tala om 
skapandet av ”nätverk”, ”förändringsmiljö”, ”dialog och kommunikation” och ”problemhantering.” 
Ytterligare ett kännetecknade för denna utgångspunkt är att de beskriver organisationsutveckling som 
primärt förändringen av organisationens kultur. 
 
Min målmodell är genererad utifrån en medveten ontologisk ståndpunkt som framhäver aktör, 
handling, resultat och förutsättningar som centrala delar i det jag benämner förbättringsverksamhet. 
De mål som jag har identifierat syftar således till att utgöra förutsättningar som stödjer de aktörer som 
genom sitt arbete bidrar till att koordinera förbättringsverksamheten så att resultat produceras vilka 
innebär att verksamhetens uppdrag uppnås. Under jämförelsen med förändringsmodellerna har jag 
funnit ett antal insikter vilka kan utgöra incitament för framtida målutveckling, t.ex.: 
 
• vikten av att motivera aktörerna under genomförandet (Paton & McCalmon 2000) 
• en stringent och tydlig fullföljande process (Galbraith 2002) 
• idéer om hur formellt organisera förbättringsarbetet mellan projektet och linjeorganisationen 

(Curtis & Paulk 1993) 
• en idé om betydelsen av att även belysa relationen mellan extern konsult/kunskapsförsörjare och 

förbättringsprojektet (Lippit et. al. 1958) 
 
Det är möjligt att dessa idéer hade kunnat fångas av min empiri. Anledningen av att jag ej lyckats 
fånga dem kan bero på flera olika orsaker. En orsak kan vara kopplad till min forskningsmetod. En 
annan kan vara att jag under analysarbetet i delfas 1 och delfas 2 inte fullt ut lyckats tolka det 
insamlade materialet. Jag tror emellertid att den främsta orsaken har varit att jag i arbetet att 
identifiera mål har valt att arbeta fram övergripande mål och insikter med hur man etablerar och 
vidmakthåller förbättringsarbete. Om jag gräver ned mig ytterligare i målen så kommer troligtvis 
dessa insikter komma till användning. Med detta vilja säga att jag finner dem relevanta och ser dem 
som underlag för det framtida vidareutvecklingsarbetet av resultatet i denna delavrapportering.  
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Kapitel 8 – Råd för att etablera och vidmakthålla förbättringsprojekt 
 
8.1 Kapitlets syfte och disposition 
 
Syfte. Detta kapitel syftar till att presentera processorienterade råd164 till stöd för etablering och 
vidmakthållande av projektorganiserad förbättringsverksamhet. Dessa råd grundar jag på det resultat 
som jag framställt genom analys av empiri och teori. Under detta analysarbete har jag således 
empiriskt, teoretiskt och internt grundat de idéer till mål som tidigare redovisats i kapitel 4. Avsikten 
med kapitlet blir följaktligen att: 
 
□ besvara den tredje forskningsfrågan: Hur bör arbetet att etablera och vidmakthålla 

projektorganiserad förbättringsverksamhet bedrivas? 
□ med utgångspunkt i de målkluster som empiriskt och teoretiskt grundats extrahera explicita råd 

för hur förbättringsverksamhet etableras och vidmakthålls; 
□ återknyta till målgruppen för råden och kommentera dess användning; 
□ skapa förutsättningar att summera, värdera och avsluta denna studie 
 
Disposition. Dispositionen innebär att jag i det första avsnittet redovisar tillvägagångssätt och 
utgångspunkt för arbetet som avrapporteras i detta kapitel (avsnitt 8.2). Därefter presenterar jag råd 
för den första fasen i förbättringsprocessen; komma överens om förbättringsuppdraget (avsnitt 8.3). Då 
denna fas är indelad i tre steg så omfattar detta avsnitt tre underliggande delavsnitt i vilka jag 
presenterar råd för att 1) generera ett förslag till förbättringsuppdrag (avsnitt 8.3.1), 2) fastställa och 
besluta om förbättringsuppdraget (8.3.2), 3) designa av förbättringsverksamheten (8.3.3). I avsnittet 
därpå (8.4) redovisar jag råden för arbetet i den andra fasen att fullfölja förbättringsuppdraget. I 
avsnitt 8.5 redovisar jag avslutningsvis råd för att medvetet avsluta förbättringsverksamheten. Som en 
uppsummering av detta kapitel (avsnitt 8.6) besvarar jag två frågor: för vem har jag utvecklat råden 
och vilket värde har råden givet den syn på kunskap som präglat studien? Dessa frågor ser jag som 
viktiga att behandla då denna positionering är en kommentar rörande kunskapsbidragets relevans och 
giltighet.  
 
8.2 Tillvägagångssätt och utgångspunkt för extrahering av råd 
 
Tillvägagångssätt. I detta kapitel kommer jag på basis av de mål som jag fastställde genom 
sambandsanalysen i kapitel 7 utforma råd i arbetet att etablera och vidmakthålla förbättringsarbete. 
Detta innebär att jag kommer redovisa ett antal normativa satser (Goldkuhl 1993c) som med 
utgångspunkt i den värde som målen representerar. Den normativa satsen har vägledande karaktär 
och är en beskrivning av anvisningar för vad man bör göra för att uppnå målet; mao. om uppnå målet 
så ta hjälp av rådet. Kopplat till den normativa satsen finns förklaringssatser. Normativa satser bygger 
härmed på förklaringssatser (ibid.); mao. om anvisningen följs så uppstår effekten. I redovisningen av 

                                                 
164 Stolterman (1991) gör en uppdelning beträffande råd mellan produktinriktade och processinriktade råd. 
Produktinriktade råd innebär förslag till goda egenskaper för en produkt och vad som grundar god kvalitet för denna 
produkt. Processinriktade råd innebär enligt Stolterman förslag och riktlinjer till stöd föra arbetsprocessen. I denna studie 
har jag utvecklat råd som enligt denna typologi primärt kan karaktäriseras som processinriktade.  
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Det goda förbättringsprojektet genomförs enligt min mening med avsikten att generera 
förbättringsresultat som medför att systemutvecklingsverksamhetens problem kan hanteras. Det 
”goda” har således ur ett perspektiv koppling till resultatet av verksamheten i den mening att 
förutsättningar som stödjer systemutvecklingsarbete produceras inom ramen för projektet. I relation 
till resultatet så ”producerar” det ”goda” förbättringsprojektet även erfarenheter som kan användas i 
kommande förbättringsarbeten, samt skapas ett förtroende för denna typ av verksamhet vilket 
grundar att detta fenomen kan bli ett återkommande inslag i organisationen. Enligt min mening så 
innebär detta att medvetet vidmakthållande både har att göra med att vidmakthållandet specifika 
resultatet från förbättringsprojekt (vidmakthållande av resultat) och vidmakthållandet av 
förbättringsverksamhet som fenomen i organisationen (vidmakthållande av företeelse).  
 
Det goda förbättringsprojektet isoleras inte. Detta innebär att det ”goda” även har koppling till själva 
genomförandet av förbättringsverksamheten och inte enbart resultat. Genom att medvetet bedriva och 
leda arbetet på ett sätt som underbygger interaktion mellan olika intressenter samt att innan 
projektgenomförandet dessutom skapa sådana förutsättningar att denna samverkan både möjliggörs 
och underlättas så borde inte denna verksamhet hamna i ett vakuum. Enligt min mening så har 
medvetet vidmakthållande även att göra med att vidmakthålla den verksamhet som skall generera 
förbättringsverksamheten (vidmakthållande av förbättringsarbetet) samt har medvetet etablerande 
göra med att utforma och förankra överenskommelser om förbättringsarbetet (etablering av uppdrag 
och delaktighet, acceptans), designa verksamheten (etablera relationer och förutsättningar för arbetet) 
samt under arbetets gång redesigna verksamheten (etablera förändringar i projektet) så att den kan 
vidmakthållas. Sammantaget har medvetet förhållningssätt i det goda förbättringsprojektet att göra 
med att…: 
 

⇒ …etablera goda uppdrag för förbättringsarbetet 
⇒ …etablera delaktighet inför förbättringsarbetet hos berörda aktörer 
⇒ …etablera acceptans för förbättringsarbetet bland berörda aktörer 
⇒ …etablera relationer inför förbättringsarbetet mellan olika aktörer 
⇒ …etablera förutsättningar för förbättringsarbetet 
⇒ …etablera förtroende för förbättringsarbetet bland berörda aktörer 
 
⇒ …etablera förändringar i förbättringsarbetet under genomförandet 
⇒ …vidmakthålla interaktionen i förbättringsarbetet under genomförandet 
⇒ …vidmakthålla förtroendet för förbättringsarbetet under genomförandet 
⇒ …vidmakthålla förbättringsarbete som återkommande verksamhet 
⇒ …vidmakthålla erfarenheter om förbättringsarbete för framtiden 
⇒ …vidmakthålla förbättringsåtgärderna i systemutvecklingsverksamheten 

 
Detta är en precisering av vad medvetet förhållningssätt vid etablering och vidmakthållande av 
förbättringsarbete skall underbygga. Merparten av aspekterna kopplade till att etablera har således 
koppling till ”fas 1 att komma överens om förbättringsuppdraget” medan etablera förändringar i 
förbättringsarbetet och aspekterna kopplade till att vidmakthålla är kopplade till ”fas 2 att fullfölja 
förbättringsuppdraget” och ”fas 3 att avsluta förbättringsuppdraget”. I kommande avsnitt kommer jag 
att presentera den utförda rådextrahering som har koppling till dessa tre faser. 
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8.3 Råd i arbetet att komma överens om förbättringsuppdraget: fas 1 
 
Jag följer i detta och följande avsnitt den presentationsmetod som jag använt för att redovisa resultatet 
av det första och andra analyssteget. Detta innebär att jag i har delat upp detta avsnitt i tre delavsnitt 
där jag utifrån de olika målkluster som jag vidareutvecklade i avsnitt 7.3 redovisar råden för respektive 
delfas i denna första fas.  
  
8.3.1 Råd vid utarbetandet av ett förslag till förbättringsuppdrag: fas 1, delfas 1 
 
Nedan följer normativa satser som underbygger att det övergripande målet för denna delfas kan 
uppnås. 
 
M1 Ett välgrundat, tydligt och flexibelt förslag till förbättringsuppdrag 
Identifierade råd för att uppnå detta övergripande mål är (se figur 7.2): 
 
• Förslaget till förbättringsuppdrag bör präglas av hög grad av kommunicerbarhet (M1.7). 
• Förslaget bör vara förståeligt och bör vara relevant i förhållande till 

systemutvecklingsverksamhetens situation (M1.8 och M1.9). 
• Under utformandet av förslaget bör erfarenheter från tidigare förbättringsarbeten användas 

(M1.2). 
• Erfarenheterna bör emellertid värderas mot systemutvecklingsverksamhetens situation (M1.2). 
• Förslaget bör omfatta en idé om förväntat resultatet från förbättringsarbetet (M1.10). 
• Under detta arbete bör lämpliga referensobjekt identifieras baserat på verksamhetsknutna 

urvalskriterier (M1.1 och M1.11). 
• Framförhållning bör prägla arbetet (M1.4). 
• Förslaget som utvecklas bör vara anpassningsbart (vision) (M1.6). 
• I förslaget bör det finnas en idé om förbättringsarbetets form (M1.5). 
• Välgrundad förståelse för systemutvecklingsverksamheten och dess situation bör ligga till grund 

för förslaget och denna förståelse bör successivt utvecklas/säkras under förbättringsarbetet 
(M1.3). 

• I arbetet att utforma ett förslag till förbättringsuppdrag bör ett teori- och metoddrivet 
angreppssätt på verksamhetsanalys användas (M1.12). 

 
8.3.2 Råd vid fastställandet och beslutet om förbättringsuppdraget: fas 1, delfas 2 
 
Nedan följer normativa satser som underbygger att det övergripande målet för denna delfas kan 
uppnås. 
 
M2 Ett fastställt, förankrat och finansierat förbättringsuppdrag 
Identifierade råd för att uppnå detta övergripande mål är (se figur 7.3): 
 
• En överenskommelse om samverkan mellan referensobjektet (t.ex. ett projekt eller referensgrupp) 

och förbättringsprojektet bör nås inför beslut om att genomföra förbättringsuppdraget (M2.5).  



 207

• Samband mellan överordnade planer för systemutvecklingsorganisationen och 
förbättringsuppdragets intentioner bör säkras (M2.11). 

• Berörda externa intressenter (såsom leverantörer/konsulter eller kunder) bör förstå och acceptera 
innehållet i förbättringsuppdraget innan beslut om genomförande kan fattas (M2.6). 

• Berörda interna intressenter (såsom mottagare, uppdragsgivare, finansiär) bör förstå och 
acceptera innehållet i förbättringsuppdraget innan beslut om genomförande kan fattas (M2.4). 

• Förbättringsuppdraget bör omfatta en gentemot systemutvecklingsverksamhetens situation 
anpassad ambitionsnivå (M2.10). 

• Förbättringsuppdraget bör omfatta distinkta och förankrade mål (M2.9). 
• Finansiering av förbättringsarbetet bör säkras (M2.7). 
• Aktiv delaktighet och engagemang bör etableras i uppdragsprocessen mellan olika berörda 

intressenter för att skapa förutsättningar för att förslaget till förbättringsuppdrag skall kunna 
förstås, vidareutvecklas och förankras (M2.1). 

• En drivande och lämplig uppdragstagare (utförare/förbättringsledare) bör identifieras (M2.8). 
• Uppdragsgivaren (beställaren) av förbättringsuppdraget bör fastställas för att underbygga 

fastställandet av ett tydligt verksamhetsansvar (M2.13). 
• Mottagare av förbättringsåtgärderna bör fastställas för att underbygga överföring av resultatet 
• till systemutvecklingsorganisationen (M2.3). 
• Finansiärer bör identifieras för att finansieringen skall kunna säkras (M2.12). 
• Interna försörjare och externa leverantörer av handlingsförmåga bör identifieras och knytas till 

verksamheten (M2.15). 
• Ett lämpligt referensobjekt bör fastställas och knytas till förbättringsverksamheten (M2.14) 
• Berörda intressenter till förbättringsarbetet bör identifieras så att ovan nämnda aktörer kan 

fastställas (M2.2) 
 
8.3.3 Råd vid designen av förbättringsverksamheten: fas 1, delfas 3 
 
Nedan följer normativa satser som underbygger att det övergripande målet för denna delfas kan 
uppnås. 
 
M3 Ett väl designat och förankrat förbättringsprojekt 
Identifierade råd för att uppnå detta övergripande mål är (se figur 7.4): 
 
• Stor tilltro till förbättringsprojektets förmåga att fullfölja förbättringsuppdraget bör råda bland 

intressenterna till verksamheten (M3.5). 
• En fungerande samverkan mellan förbättringsprojektet och referensobjektet (t.ex. projekt eller 

referensgrupp) bör etableras (M3.14). 
• Förbättringsorganisationen bör besitta god förmåga att utföra och leda arbetet (M3.4). 
• Kompetensen att utföra och leda arbetet bör motsvara de krav som föreligger för att förbättrings-

uppdraget skall kunna fullföljas (M3.10). 
• Kommunikationsklimatet i projektorganisationen bör vara konstruktivt och medvetet (M3.11). 
• En lämplig infrastruktur av t.ex. metodbeskrivningar, verktyg och andra hjälpmedel bör finnas för 

verksamheten (M3.12). 
• Projektorganisationen bör vara fastställd på en övergripande nivå (M3.13). 
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• Roll(ansvars)fördelning bör ske genom dialogbaserade överenskommelser (M3.6). 
• Arbets(uppgifts)fördelning bör ske på en övergripande nivå genom dialogbaserade 

överenskommelser (M3.2). 
• Lämpliga projektdeltagare bör fastställas och deras medverkan säkrad (M3.1). 
• Förbättringsuppdraget bör vara förankrat hos de resursansvariga som berörs (M3.7). 
• En övergripande projektplan bör utformas som förutsättning för att kunna bemanna, organisera, 

kompetensutveckla och förankra projektet (M3.9). 
• Designen av förbättringsverksamheten bör ske genom en kombination av planering, 

relationsutveckling och uppdragsfördelning (M3.3). 
 
8.4 Råd vid fullföljandet av förbättringsuppdraget: fas 2 
 
Nedan följer normativa satser som underbygger att det övergripande målet för denna delfas kan 
uppnås. 
 
M4 Ett framgångsrikt fullföljande av förbättringsuppdraget 
Identifierade råd för att uppnå detta övergripande mål är (se figur 7.5): 
• Det etablerade förtroendet för förbättringsprojektets förmåga att fullfölja förbättringsuppdraget 

bör medvetet bevaras och stärkas (M4.3). 
• Berörda intressenter bör löpande ges insikt i förbättringsverksamhetens genomförande (M4.9). 
• Den etablerade interaktionen mellan berörda intressenter i förbättringsarbetet bör medvetet 

främjas och vårdas (M4.1). 
• Testade och validerade förbättringsåtgärder bör produceras genom verksamheten (M4.12). 
• Behovsbaserade förslag till förbättringsåtgärder bör utvecklas för att kunna testas och 

vidareutvecklas (M4.11). 
• Förbättringsverksamheten bör styras av uppdaterade planer och uppdrag (M4.8). 
• Arbetet i projektet bör utföras utifrån anpassad förutsättningar vad gäller resurser, verktyg, 

metoder och kunskap (M4.10). 
• Genomförandet av förbättringsuppdraget bör i lämplig omfattning kontinuerligt dokumenteras 

för att underbygga uppföljning och utvärdering (M4.4). 
• Förbättringsverksamheten bör koordineras väl genom en medveten koordinationslogik (M4.2). 
• Förutsättningarna för verksamheten (t.ex. uppdrag, planer och handlingsförmågan) bör 

kontinuerligt vidareutvecklas så att verksamhetens förmåga att realisera uppdraget vidmakthålls 
(M4.7). 

• Operativa verksamhetsproblem bör fångas upp och utifrån aktuell situation hanteras (M4.6). 
• Projektarbetet bör kontinuerligt utvärderas i relation till uppdraget för att underbygga direkt 

problemhantering alternativt förändringar i förutsättningarna för arbetet (M4.5). 
 



 209

8.5 Råd vid avslutandet av förbättringsuppdraget: fas 3 
 
Nedan följer normativa satser som underbygger att det övergripande målet för denna delfas kan 
uppnås. 
 
M5 Medvetet avslutad förbättringsverksamhet 
Identifierade råd för att uppnå detta övergripande mål är (se figur 7.6): 
 
• De validerade förbättringsåtgärder bör framgångsrikt ha överförts till identifierade mottagare i 

systemutvecklingsverksamheten (M5.1). 
• En strategi för hur förbättringsåtgärderna skall spridas i systemutvecklingsorganisationen bör 

utformas som ett stöd för mottagarna i arbetet att vidmakthålla resultatet från den 
projektorganiserade örbättringsverksamheten (M5.4). 

• En gemensam avrapportering och utvärdering av arbetet bör ske mot gällande överenskommelser 
i förbättringsuppdraget för att fånga upp erfarenheter samt säkra huruvida alla intressenters 
förväntningar av arbetet är uppfyllda (M5.3) 

• Erfarenheterna från förbättringsarbete bör explicitgöras och dokumenteras för framtida bruk 
(M5.5) 

• Ett långsiktigt förtroende för förbättringsverksamhet bör vara säkras i ett led att vidmakthålla 
förbättringsarbete som företeelse i organisationen (M5.2) 

 
Att medvetet avsluta förbättringsverksamheten och säkra att förtroendet för förbättringsverksamhet 
är vidmakthållet borgar för att förbättringsarbetet blir en återkommande företeelse i systemutveck-
lingsorganisationen (M6). Om förbättringsåtgärder dessutom är överförda i systemutvecklings-
verksamheten har förutsättningar skapats för att problemen vid systemutvecklingsarbetet kan 
hanteras och att förbättrade möjligheter att bedriva framgångsrik systemutvecklingsverksamhet har 
skapats (M7). 
 
8.6 Sammanfattning av kapitlet: Vem är råden till för och vilket värde har råden? 
 
Inledning. Som en avslutning på detta kapitel vill jag kommentera två frågor. För vem har jag 
utvecklat råden och vilket värde har råden givet den syn på kunskap som präglat studien? 
 
8.6.1 Vem är råden till för?  
 
Jag kommenterar frågan utifrån det perspektiv som jag arbetat med i denna avhandling samt 
återkopplar till avsnitt 1.8. Som jag anger i detta avsnitt ser jag flera målgrupper för arbetet både i 
akademin och i praktikfältet. I föreliggande avsnitt fokuserar jag aktörsgrupper i praktikfältet. Jag 
omnämnde i avsnitt 1.8 de aktörer i systemutvecklingssammanhang som arbetar med att planera, 
koordinera och följa upp förbättringsarbete av det slag som behandlas i denna avhandling. Den grupp 
jag då primärt tänker på är förändringsledare och projektledare. Två andra grupper som därtill är 
relevanta är strygruppsmedlemmar och förändringsagenter (projektdeltagare) i förbättringsprojektet. 
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sig således dessa råd till ledningsaktörerna projektledare/förändringsledaren/förbättringsledare och 
styrgruppens ledamöter samt till projektdeltagarna. Andra kategorier av aktörsgrupper som kan ha 
vinning av att förstå råden är också de intressenter som projektet samverkar med, såsom 
uppdragsgivare, försörjare/leverantörer, finansiärer, aktörer i referensobjektet och mottagare. 
 
Då jag anser att samordning och ledning av förbättringsarbete som något kollektivt vilket sker i 
samverkan och genom interaktion så vill jag sammanfattningsvis föra fram att de råd som nu 
presenterats är relevanta att beakta av alla de intressenter som förbättringsverksamheten har. Detta 
gäller som ovan diskuterats framförallt de aktörer som deltar i förbättringsarbetet i ledande befattning 
men också andra medaktörer i verksamheten. Andemeningen är att samtliga intressenter på eller med 
koppling till förbättringsarenan är delaktiga i att samordna arbetet för att uppnå de intentioner som 
förbättringsuppdraget anger. Dock anser jag det värt att understryka att ansvaret att realisera 
förbättringsuppdraget fortfarande ligger hos förbättringsuppdragets uppdragstagare; dvs. 
projektledaren/förbättringsledaren/förändringsledare och styrgruppen. 
 
8.6.2 Vilket värde har råden?  
 
Den andra kommentaren rör frågan vilket värde har råden givet den syn på kunskap som präglat 
studien? Kunskap betraktas i denna studie som teser som bidrar till stöd och ledning i mänskligt 
handlande: mao. handlingsbar kunskap (se avsnitt 2.3). Enligt denna utgångspunkt är kunskap giltig 
om kunskapen att något är giltigt när kunskapen kan argumenteras vara värdefull samt säker att 
använda. För att uppnå värdefull kunskap, kunskap som tillför ett värde i användandet, samt kunskap 
som är säker, kunskap som är tillförlitig i användande, så har jag använt mig av tre olika 
grundningsprocesser (se avsnitt 2.3.2). Råden kan således anses grundade i den mening att de har 
baserats på mål som utvecklats från empiri och teori samt är intergrundade genom en medveten 
revideringsprocess i två steg.  
 
Arbetsprocessen har inneburit att jag ur den perspektivanalysgrundade visionen identifierade ett antal 
teoretiskt grundade idéer till mål. Dessa idéer till mål lät jag sammanstråla med empiriska 
erfarenheter och externa teorier, vilket skapat grund för ytterligare målutveckling. Detta arbete 
innebar en förädlingsprocess där nya mål och samband identifierades samt att befintliga mål 
förfinades och preciserades. Ur dessa mål har råd extraherats. Då mitt syfte med denna studie har 
varit att utveckla förståelseinriktad, förklarande, värdebaserad och normativ kunskap så kan man 
ställa sig frågan huruvida jag lyckats i mina ambitioner att säkerställa normativ kunskap utan att jag 
prövat och verifierat råden. Den värdering jag gör här är att den kraften i råden hade varit högre om 
jag verifierat råden ytterligare i praktisk användning. Dock vill jag argumentera för att dessa 
processinriktade råd (Stolterman 1991) är värdefulla och säkra förslag för hur förbättringsprocessen 
bör genomföras då de har grundats i extern teori och empiri. Empirisk generering i sig innebär en viss 
form av grundning (Lind & Goldkuhl 2002b), vilket tillviss del motiverar att resultatet är grundade i 
empiri. Därtill har resultatet (enskilda mål och målmodellen som helhet) relaterats till existerande 
teori (i avsnitt 7.3.1-7.3.3 respektive avsnitt 7.4). Tillsammans innebär detta att resultatet inte är lösa 
idéer och ogrundade förslag utan vill jag argumentera besitter sådant värde och sådan säkerhet att de 
bör kunna anses utgöra handlingsbar kunskap. Grundningsprocessen (förädling och verifiering) kan 
emellertid utvecklas genom fördjupade ytterligare empiriska och teoretiska studier, något som ligger 
utanför denna delavrapportering.  
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Kapitel 9 – Epilog: kunskapsbidrag, utvärdering och förslag till fortsatt 
forskning  
 
9.1 Kapitlets syfte och disposition  
 
Syfte. Detta kapitel syftar till att summera och avsluta redovisningen av den studie som denna 
avhandling avrapporterar. Detta sker genom att: 
 
□ en sammanställning av avhandlingens kunskapsbidrag samt uppföljning av studiens syfte görs; 
□ forskningsprocessen och kunskapsbidragen utvärderas; 
□ förslag till fortsatt forskning presenteras. 
 
Disposition. Kapitlet inleds med att en sammanställning av avhandlingens kunskapsbidrag 
presenteras vilket innefattar en uppföljning av studiens syfte (avsnitt 9.2). I denna redovisning sker 
också en explicit relatering till avhandlingens frågeställningar, syfte och problemställning. Härigenom 
görs en återkoppling till de förutsättningar som presenterades i kapitel 1. Därefter presenteras en 
utvärdering som har utförts på forskningsprocessen och kunskapsbidragen (avsnitt 9.3). Denna 
utvärdering är utförd på de kriterier som angavs i kapitel 2, avsnittet 2.5.3 utvärderingsmetod. Genom 
denna värdering reflekterar jag övergripande om avhandlingens kvalitet. Avsnitt 9.4 omfattar ett antal 
förslag till fortsatt forskning med denna avhandling som grund. Dessa har jag identifierat under 
forskningsarbetet och vilka alla har gemensamt att de med utgångspunkt i denna avhandlings 
kunskapsbidrag genom olika inriktningar kan vidga förståelsen för förbättring av systemutveckling. 
 
9.2 Kunskapsbidrag och uppföljning av studiens syfte  
 
Den studie som föreliggande avhandling avrapporterar har haft som syfte att problemet att separerad 
projektorganiserad förbättringsverksamhet alltjämt tenderar att hamna i ”vakuum” och att 
förbättringsarbetet ej får någon kännbar effekt i systemutvecklingsverksamheten (t.ex. Aaen et. al. 
2001; Grundy & Brown 2003; Beecham et. al. 2003). Utöver detta problem har forskare pekat på 
problemet att utveckla teorier rörande förbättringsarbete som går bortom ett mekanistiskt och 
ingenjörsmässigt synsätt på systemutveckling (t.ex. Conradi & Fugetta 2002; Aaen 2003; 
Pourkomeylian 2002). Pourkomelylian (ibid.) har därtill argumenterat för att betrakta software 
process improvement som software pracitce improvement, vilket inspirerat att studera denna form av 
verksamhet utifrån ett praktikteorertisk perspektiv (Goldkuhl & Röstlinger 1998).   
 
Syftet med studien har varit att syftet att utveckla perspektiv och råd till stöd för medveten etablering 
och av projektorganiserad förbättringsverksamhet. Ett förtydligande av detta syfte gav tre delsyften: 
 

• precisera ett perspektiv på projektorganiserat förbättringsarbete  
• undersöka vad som karaktäriserar genomförandet av projektorganiserad förbättrings-

verksamhet. 
• precisera processorienterade råd hur etablera och vidmakthålla projektorganiserad 

förbättringsverksamhet 
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normer, regler samt möjliggörs av en etablerad organisatorisk handlingsförmåga innefattande 
instrument, kunskaper och kompetenser vilka successivt kan förändras för att den överenskommelse 
som förbättringsuppdraget innebär kan uppnås. 
 
Med utgångspunkt i detta perspektiv på förbättringsverksamhet utformades en idé till vision om hur 
projektorganiserad förbättringsverksamhet etableras och vidmakthålls: det goda förbättringsprojektet 
etableras och vidmakthålls genom ett medvetet förhållningssätt. Ur denna tentativa vision preciserades 
ett antal idéer till mål i kapitel 4. Målen grupperades enligt ett uppdragsorienterat perspektiv på 
förbättringsarbete samt omformades till kluster. Därigenom visualiserades fem målklusters 
innehållande idéer till mål att beakta i respektive processfas. Målen förädlade jag under studiens gång 
genom att ta utgå från de resultat som den empiriska studien på Webbyrån medförde samt beaktandet 
av insikter från existerande teorier.  
 
Delsyfte 2: undersöka vad som karaktäriserar projektorganiserad förbättringsverksamhet. Ett 
delmoment i arbetet att förädla målen som konkretiserade visionen var att låta empiriska erfarenheter 
möta målidéerna. För att möjliggöra detta så utnyttjade jag den empiri som insamlats genom att följa 
förändringsprogrammet WWoW på Webbyrån AB. Denna empiriska studie omfattade tre delprojekt 
som bedrevs sekventiellt under tre år på detta mindre IT-företag.  
 
Jag hade genom denna aktionsorienterade studie fått goda förutsättningar att kunna behandla denna 
typ av verksamhet utifrån flera olika möjliga perspektiv. Det första analyssteget innebar att jag 
karaktäriserade arbetet förändringsprogrammet med utgångspunkt problem och styrkor rörande de 
tre processfaser som mitt perspektiv på förbättringsverksamhet omfattade: fas 1 komma överens om 
förbättringsuppdraget, fas 2 fullfölja förbättringsuppdraget och fas 3 avsluta förbättrings-
verksamheten. För dessa tre faser identifierade jag sådan som var fördelaktigt respektive ej 
fördelaktigt att göra i relation till intentionerna i visionen. I avsnitt 6.5 sammanfattar jag resultatet av 
det första analyssteget genom att övergripande sammanställa de problem och styrkor som 
identifierats. 
 
Bland annat kan här utläsas att problem som att uppdragsskapande utan framförhållning kunde 
innebära att förbättringsarbetet inte anpassades till en bra ambitionsnivå, att oreflekterade 
användande av erfarenheter andra förbättringsarbeten kunde hämma arbetet då dessa inte passade i 
den aktuella organisationen. Jag identifierade även styrkor såsom att det var fördelaktigt att identifiera 
det inledande förslaget till förbättringsuppdrag som en vision då detta genom samdesign med berörda 
intressenter kunde utvecklas till ett förankrat förbättringsuppdrag och att det var en styrka att tidigt 
identifiera mottagare av förbättringsåtgärderna då detta skapade incitament för att en god strategi för 
att sprida och institutionalisera åtgärderna i systemutvecklingsorganisationen underbyggdes.  
 
Delsyfte 3: precisera råd hur projektorganiserad förbättringsverksamhet bör etableras och 
vidmakthållas. Genom den karaktärisering som genomförandet av delsyfte 2 innebar skapades 
förutsättningar för att genomföra det andra analyssteget som finns redovisat i kapitel 7. Detta andra 
analyssteg innebar jag kunde vidareutveckla de förslag till målkluster som presenterats i kapitel 4. Att 
jag kunde vidareutveckla målen förde med sig att jag kunde fastställa utgångspunkter för att utveckla 
empiri, teori och interngrundade råd.  
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Detta målutvecklingsarbete kan i efterhand beskrivas som en komplex process. Dock innebar det att 
jag med utgångspunkt i de empiriska erfarenheterna kunde 1) identifiera nya mål, 2) precisera 
innebörden i redan identifierade mål, 3) förändra och vidareutveckla sambanden mellan målen samt 
4) förfina rubriceringen av målen. Det empiriskt grundade målutvecklingsarbetet stärktes därtill av att 
jag använde extern teori som källa för att ytterligare identifiera nya mål och förfina de empiriskt 
grundande målen. Mot bakgrund av denna teoretiska och empiriska grund har jag kunnat framställa 
en egen teori i form av råd som kan användas för att etablera och vidmakthålla projektorganiserad 
förbättringsverksamhet genom ett medvetet förhållningssätt. 
 
Strauss & Corbin (1998) klassificerar teori som antingen »formell« eller »verklig« (”substantive” 
Strauss & Corbin (ibid.:23)) i sin karaktär. Den senare teoriformen skapas för ett begränsat empiriskt 
tillämpningsområde, medan den förstnämnda utvecklas kring ett begreppsmässigt och abstrakt 
område. »Verkliga« teorier utvecklas för att förklara och förstå ett fenomen, t.ex. 
förbättringsverksamhet, i en viss situation eller kontext, t.ex. systemutvecklingssammanhang. Den 
formella teorin är mer abstrakt och försöker på ett radikalt sätt bryta med den begreppsbildning som 
råder för närvarande för det aktuella ämnet. Den teori som jag utvecklat klassificerar jag som »verklig« 
då den utvecklats för att förstå och ge råd i en specifik situation samtidigt som den bygger vidare på 
befintliga och erkända teorier och ej radikalt försöker omintetgöra tidigare resultat rörande 
förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang. Råden blir som beskrevs i avsnitt 8.6 en del i den 
koordinationsmetodik som stödjer koordinationsarbetet och är primärt riktad mot ledningsaktören i 
förbättringsverksamheten, men även till övriga aktörer i förbättringsarbetet då ledning av förändring 
är en samdesignande process som sker i samverkan och genom ömsesidig interaktion inblandade 
aktörer emellan. 
 
Som angavs i kapitel 1 så efterfrågar bland annat Conradi & Fugetta (2002) ytterligare teoretisering 
om förbättringsarbete i systemutvecklingssammanhang. De lyfter fram behovet av att än mer beakta 
externa teorier såsom företagsekonomi, samhällsvetenskap, beteendevetenskap för att ytterligare 
kunna skapa förståelse om hur arbetet med att utveckla informationssystem kan förbättras. 
Nuvarande koncept för förbättringsarbete ser de inte som tillräckliga. Fler kompletterande teorier om 
hur förbättringsarbete bör bedrivas, organiseras samt ledas efterfrågas av dessa författare. Detta för att 
underbygga, stäkra och förbättra möjligheten att lyckas med förbättringsinitiativ i 
systemutvecklingssammanhang. Jag anser att denna studies kunskapsbidrag har utvecklats med 
denna ambition i åtanke samt vidmakthåller behovet av ytterligare teorier som kan stärka arbetet att 
förbättra systemutvecklingsverksamheter. 

Sammanställning av kunskapsbidragen. En sammanställning av de kunskapsbidrag som genererats 
genom denna studie är: 
 

• karaktärisering av projektorganiserat förbättringsarbete ur ett praktikteoretiskt perspektiv  
(kapitel 3). 

• en vision för hur projektorganiserad förbättringsverksamhet bör bedrivas (kapitel 4) 
• erfarenheter från genomförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet i ett mindre 

systemutvecklingsföretag (kapitel 5) 
• styrkor och problem vid genomförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet 

(kapitel 6) 
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• teoretiskt och empiriskt grundade mål för etablering och vidmakthållande av 
förbättringsverksamhet (kapitel 7) 

• praktiorienterade råd till stöd för ett medvetet förhållningssätt när projektorganiserad 
förbättringsverksamhet medvetet etableras och vidmakthålls (kapitel 8). 

 
9.3 Utvärdering av vetenskaplig angreppssätt och kunskapsbidragen  
 
Introduktion. I avsnitt 8.6 gör jag en bedömning av giltigheten i resultatet av forskningsarbete med 
tonvikt på de framställda råden. I detta avsnitt kommer jag att utvärdera arbetet ur ett vidare 
perspektiv. I kapitel 2 avsnitt 2.5.3 redovisas kriterier som kan användas för att designa en 
utvärderingsmetod för att kunna värdera kvaliteten i kunskapsbidragen och forskningsprocessen. Det 
urval av kriterier som denna utvärderingsmetod omfattar är kommunicerbarhet, trovärdighet, 
originalitet, vidareförbarhet och relevans samt lämplighet för angreppssättet, genomskinlighet i 
processen och erfarenheter vunna av att nyttja angreppssättet. 
 
Utvärdering av kunskapsbidragen. Rörande kommunicerbarheten i studiens kunskapsbidrag så har 
jag medvetet arbetat med att säkerställa detta. Detta t.ex. genom att jag har försökt presentera 
resultatet av forskningsarbetet på ett tydligt och välstrukturerat sätt, samt genom att använda figurer, 
tabeller och andra hjälpmedel för att öka kommunicerbarheten. Mitt språkbruk kan i vissa fall anses 
vara svårt, vilket är ett problem som jag medveten om och återkommande försöker överbrygga. 
Studiens trovärdighet har jag försökt säkerställa genom att använda citat och utdrag från 
datamaterialet samt genom den medvetna struktur som jag använt för att presentera mitt 
forskningsarbete samt resultatet av denna process. Läsaren kan härigenom själv bilda sig en 
uppfattning om hur jag arbetat för att nå fram till kunskapsbidragen.  
 
Kunskapsbidragens originalitet vill jag koppla till min tro att det inte har utförts någon annan studie 
med ambitionen att utforska projektorganiserat förbättringsarbete enligt det perspektiv eller 
analysenheter som jag har studerat. Med en grund i ett praktikteoretiskt perspektiv på organiserat 
arbete har jag kunnat studera ett område som tidigare endast har studerats primärt ur andra 
perspektiv såsom knowledge management (t.ex. Pourkomeylian 2002), processorienterat (t.ex. Curtis 
& Paulk 1993), aktörsdrivet (Abrahamsson 2000) och teoriövergripande (Aaen et. al. 2001).  
 
Man skulle kunna tolka dessa inriktningar som verksamhetsinriktningar, men genom det 
praktikteoretiska perspektivet har jag kunnat studera förbättringsprocessen utifrån ett enligt min 
mening vidare perspektiv. Fokus har här varit att studera förbättringsarbete som en organiserad 
generativ verksamhet som framhäver behovet av att utforma och komma överens om 
förbättringsuppdraget, fullfölja det samma samt därefter avsluta förbättringsverksamheten. 
Originaliteten ligger därigenom i användandet av ett tydligt och etablerat perspektiv på att studera 
organisatorisk verksamhet (Goldkuhl & Röstlinger 1998, Goldkuhl & Röstlinger 2003ab, Lind 2001) 
samt dessutom i den longitudinella och aktionsorienterade studie som kunnat genomföras på 
Webbyrån AB. 
 
Kunskapsbidragets vidareförbarhet till andra tillämpningsdomäner (Alvesson & Sköldberg 2000) 
anser jag är god. Jag tänker då närmast på två aspekter av vidareförbarhet. Den första är relaterat till 
den empiriska fallstudiens karaktäristika. Jag har utvecklat kunskapsbidraget genom en studie på ett 
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fallstudieföretag. Att föra vidare resultatet till andra kontexter ser jag som möjligt då den teori som 
har utgjort grunden för mitt perspektiv har använts på av verksamheter av olika slag och därigenom 
visat sig vara hållbar. Dock bör inte detta vidareförande göras automatiskt utan genom ett 
reflekterande förhållningssätt med vars hjälp råd, vision och mål kan verifieras och vidareutvecklas i 
ljuset av de erfarenheter som vinns av att man använder dem vid projektorganiserad 
förbättringsverksamhet i andra organisationer som har andra karaktäristika än de karaktäristika som 
Webbyrån omfattar. Detta var den första aspekten av vidareförbarhet. Den andra rör aspekten 
angreppssätt på förbättringsarbete. Jag talar i kapitel 3 om olika typer av förbättringsverksamhet; 
separerad, semiintegrerad och integrerad förbättringsverksamhet. Här är jag mer osäker om 
möjligheten att vidareföra resultatet. Troligtvis är detta möjligt men ytterligare forskning krävs för att 
säkerställa detta. Jag tänker då på möjligheten att använda de råd som här presenterats vid t.ex. 
integrerad förbättringsverksamhet. En hypotes kan vara att råden för den första och tre fasen är 
applicerbara men att råden beträffande fas 2 i mindre grad är applicerbara. Ytterligare forskning krävs 
för att säga något om applicerbarheten av dessa råd vid andra typer av förbättringsverksamhet. 
 
Jag anser att då jag grundat råden i empiriska erfarenheter så kan jag motivera att det finns relevans i 
den kunskap som utvecklats. Jag vill också argumentera för att råden torde skapa förbättringar i 
utförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet då man i förändringsprogram genom att 
göra vissa förändringar blev bättre på att hantera denna komplexa verksamhet. Jag ser emellertid de 
råd som jag presenterat i denna avhandling som endast förslag till råd med normativ kraft då jag bara 
indirekt har grundat dem genom att målen är grundade i empiri och teori. Här finns ett behov av att 
ytterligare grunda själva råden för att härigenom stärka den normativa kraft som råd och riktlinjer för 
förbättringsarbete enligt bör ha. 
 
För att genomföra en studie av detta slag så anser jag mig ha använt ett vetenskapligt angreppssätt 
som jag anser har varit mycket lämpligt. Jag grundar detta på att jag genom den kvalitativtorienterade 
aktionsstudien har kunnat samla in mycket material som jag därefter ha kunnat analysera och 
teoretisera kring. Analysen har emellertid varit både empiridriven och teoridriven. Detta innebär att 
jag kunnat utveckla ny teori genom att förankra den i empiriska erfarenheter, men därtill kunnat 
basera tolkningen och teoriutvecklingen på ett perspektiv och en vision som jag har förankrat i 
befintliga externa teorier. Jag har härigenom kunnat utveckla en multigrundad teori (Cronholm & 
Goldkuhl 2002) som vilar på kunskap som dels utvecklats genom erfarenheter från empirin dels 
bygger vidare på tidigare kunskaper från olika teoribildningar. För att jag skulle lyckas med detta så 
har jag fått rikta stor kraft vid att redovisa det perspektiv som jag anlagt på de fenomen som är 
centrala i denna studie. Detta för att kunskapsbidragen skall kunna värderas med utgångspunkt i detta 
perspektiv. Jag har också sett det som viktigt att redovisa de empiriska studierna tämligen 
omfångsrikt. Detta kriterium benämner jag genomskinlighet och graden av genomskinlighet anser jag 
vara relativt hög. 
 
Ett viktigt kriterium för att värdera kvaliteten i det vetenskapliga angreppssättet har jag angett som 
erfarenheter. Med erfarenheter menar jag de erfarenheter som jag vunnit genom att använda de olika 
metodteknikerna. Jag har redan ovan konstaterat att jag anser att den empiridrivna samtidigt 
teoridrivna ansats som jag använt i denna studie var bra för studiens syfte. Rörande 
insamlingsmetoder så har jag använt två stycken observation och intervju. Jag har använt dessa 
former lite olika under genomförandet av fallstudierna. Jag har rörande observation dels utövat 
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internerande observation dels mer passiv deltagande observation. Jag kan här konstatera att 
observation över lag är en komplex insamlingsmetod. Observationen görs av nuet vilket innebär att 
man tolkar nuet med utgångspunkt i vad som sker i relation till det perspektiv man har. Genom att 
observera så kan man skapa en initial förståelse för vad som har skett i den interaktion som 
observerats. Jag ser det emellertid som viktigt att framhålla behovet av efterföljande reflektion. Man 
behöver menar jag reflektera kring vad man har upplevt. Detta kan man göra genom att formulera 
sina tankar i ord (loggböcker) och härigenom göra visuella för sig själv och andra. Som komplement 
till observationen och reflektionen ser jag därtill intervjun. Intervjuer har jag utfört i olika former, 
semistrukturerade samt samtal. Intervjuerna har i denna studie varit ett medel för att vidareutveckla 
och komplettera de erfarenheter och den kunskap som jag utvecklat genom observation och 
reflektion. Min erfarenhet av att genomföra denna studie är att jag fått insikt i att samspelet 
observation, reflektion och intervju är viktiga delar i den kvalitative forskarens arbetssätt. 
Reflektionen blir här en handling som går ut på att sammanställa och organisera i de intryck som 
insamlingsteknikerna har medfört.  
 
Rörande använd analysmetod så blir min slutsats att kvalitativanalys är svårt, krävande men mycket 
givande. Jag har arbetet i den kvalitativa analysen med en metod som är inspirerad av Grounded 
Theory. För mig har denna arbetsprocess medfört en insikt i att man som oerfaren forskare gör 
gränserna mellan de olika kodningsstegen för tydliga. Detta kan hindra analysprocessen. Jag valde att 
efter en initial öppen kodning ganska omgående arbeta både öppet och axialt i ett led att driva 
analysprocessen framåt. Min erfarenhet rörande analysmetoden blir därtill att jag inte tror att man 
kan vara helt förutsättningslös i sin empiriska analys. Det är viktigt att ha klart en analysenhet; t.ex. 
jag skall leta styrkor och/eller jag skall leta problem. Det är också, tror jag, av betydelse att beakta sitt 
perspektiv som man behöver explicitgöra för att lyckas få styrning och fart i analysarbetet. 
 
Användandet av målanalys, styrkeanalys och problemanalys enligt FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 
1988; 2003a) upplevde jag både positivt och negativt. Positivt i den mening att det har givit mig 
struktur och stöd i analysarbetet. Vad gäller problem- och styrkeanalys så använde jag inte fullständigt 
dessa metodkomponenter utan snarare enbart perspektivet och tankesättet bakom dessa 
metodkomponenter (kapitel 6). Beträffande målanalys så skapade detta förutsättningar för att utföra 
och visualisera den målkonkretisering som jag utförde i kapitel 4 samt det målutvecklingsarbete som 
jag utförde i kapitel 7. Enskilda mål kunde jag sätta samman till en helhet av mål- och medelhierarkier 
vilket har tillfört mycket enligt min mening. Negativt har att göra med att användandet av denna 
metod har inneburit att en stor mängd mål har identifierats. Detta innebär att hierarkin blir utsträckt 
och svår att överblicka. Denna negativa effekt har jag kompenserat genom att explicit koppla samman 
målanalysen med de faser som enligt mitt perspektiv utgör förbättringsprocessen. Härigenom har jag 
kunnat skapa målklusters. Dessa klusters/grupperingar som jag kunnat använda för att bibehålla dels 
effektivitet i analysarbetet dels god kommunicerbarhet i framställningen av studiens kunskapsbidrag.  
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9.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
Under arbetet med studien och presentationen av studien i denna avhandling har det uppkommit en 
mängd olika förslag till fortsatt forskning. Jag ser behov av: 
 
• Att fortsätta arbetet att vidareutveckla de råd som genererats i denna studie genom ytterligare 

empirisk grundning i andra organisatoriska sammanhang.  
• Fördjupa den teoretiska grundningen av råden. 
• Identifiera och studera möjliga produktråd för projektorganiserat förbättringsarbete.  
• Studera hur det resultat (perspektiv, vision, mål och råd) som jag producerat i denna studie passar 

för integrerad förbättringsverksamhet. 
• Genomföra fördjupade studier av enskilda faser i förbättringsprocessen:  

o Använda konsversationsanalys för att studera hur 1) uppdrag formuleras och vidareförs 
under förbättringsarbetet, 2) delaktighet i arbetet underbyggs eller 3) hur åtgärder 
vidareförs till systemutvecklingsorganisationen.  

o Studera genomförandet av seminariebaserad processmodellering utifrån ett kommunik-
ationsperspektiv i syfte att förstå hur detta arbete bedrivs när verksamheter analyseras. 

o Använda alternativa perspektiv för att studera förbättringsarbete i systemutvecklings-
sammanhang; såsom t.ex. genusperspektiv eller kritisk teori. 

• Studera hur förbättringseffekter vidmakthålls i systemutvecklingsverksamheten genom att 
problematisera vad resultatet av förbättringsarbete egentligen är och relaterar detta till vilken typ 
av förbättringsverksamhet som bör utformas. 

• Studera hur förbättringsverksamhet löpande motiveras i projektorganisationen. 
• Studera hur förbättringsuppdrag realiseras som omfattar tillsynes motstridiga mål; säkerställa en 

systematisk utvecklingsprocess och främja kreativitet i verksamheten. 
• Studera hur nya tekniker och nya principer för samverkan, t.ex. utnyttjandet av internet baserade 

”communities,” kan stimulera förbättringsarbete samt utforska hur denna samverkansform, 
vilken är baserad på samdesign, kan påverka förbättringsarbetet positivt i den enskilda 
organisationen. 

 
Som underströks i avsnitt 9.3 så ser jag en potential att i föra vidare de råd som denna studie 
producerat till andra tillämpningsdomäner. Att göra detta innebär att man kan ytterligare grund och 
förädla dessa processorienterade råd ytterligare gentemot empiri inhämtat från andra sammanhang 
än Webbyrån. Det finns olika t.ex. typer av systemutvecklingsorganisationer. Webbyrån har varit en 
organisation som i mindre grad är konsultbaserad än andra organisationer. En potentiell 
tillämpningsdomän är sålunda systemutvecklingsorganisationer som starkt är konsultinriktade. 
Webbyrån var därtill en mycket lokal verksamhet i ett geografiskt hänseende. En annan potentiell 
tillämpningsdomän är därmed systemutvecklingsorganisationer som är utspridda geografiskt och 
kanske dessutom internationella och därmed spänner över flera olika kulturer. En tredje potentiell 
tillämpningsdomän är större systemutvecklingsorganisationer. Webbyrån är en liten 
systemutvecklingsorganisation på trettio personer. Hur fungerar dessa råd i projektorganiserad 
förbättringsverksamhet som skall ändra systemutvecklingsarbetet i en organisation som är hundra 
gånger så stor? Flera intressanta studier finns såldes att göra för att ytterligare empirigrunda de 
utvecklade processråden. 
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Ett annat tänkbart område att fortsätta forskningsarbetet är att fördjupa den teoretiska grundningen 
av processråden. Det finns flera olika perspektiv inom informationssystemsutveckling. I Lyytinen & 
Iivari (1996) beskrivs några av dessa perspektiv övergripande; t.ex. structuration theory, activity 
theory etc. Med utgångspunkt i ett eller flera av dessa perspektiv rörande 
informationssystemsutvecklingsforskning så torde det finna goda möjligheter att ytterligare utveckla 
lärdomar om hur förbättringsarbete i systemutvecklingsverksamhet kan bedrivas. Dvs. att med 
utgångspunkt i lärdomar om hur den praktik som genom förbättringsverksamheten skall förbättras  – 
dvs. systemutvecklingsverksamheten – förbättra förbättringsverksamhetens genomförande. Jag tycker 
mig se att mycket teori om SPI tar primärt utgångspunkt i egna teoribildningar och beaktar i mindre 
omfattningar teorier som utvecklats för informationssystemsutveckling.  
 
I denna studie fokuserar jag processråd. Man kan dock också studera produktinriktade råd 
(Stolterman 1991). Med produktinriktade råd menas sådana råd som föreskriver goda egenskaper för 
produkter och vad som konstituerar god kvalitet i dessa produkter (ibid.). Jag har tolkat 
koordinationsarbetet i mångt och mycket som en kommunikationsprocess som har medfört att olika 
uppdrag ges och vidareförs i förbättringsverksamheten i ett led styra och leda den. Dessa uppdrag kan 
sägas vara koordinationsprodukter; dvs. resultat av koordinationshandlingar. Vad utgör god kvalitet i 
dessa produkter (dvs. uppdrag)? Vilka råd kan ges för att olika koordinationsprodukter skall få hög 
kvalitet? Därtill har jag talat om förbättringsresultat och behovet av att dessa resultat förvaltas i 
systemutvecklingsverksamheten efter det att förbättringsprojektet är avslutat. Vad utgör ett gott 
förbättringsresultat? Vilka råd kan ges för att det goda förbättringsresultatet skall kunna framställas? 
Detta utgör enligt min mening intressanta utgångspunkter för fortsatt forskning. 
 
Denna studie fokuserar separerad, projektorganiserad, förbättringsverksamhet. Men vilka råd kan ges 
rörande etablering och vidmakthållande av integrerad förbättringsverksamhet. Strategier och tekniker 
för integrerad förbättringsverksamhet är på stark frammarsch (t.ex. Humphrey 1997, 2000). Koncept 
som PSP (personal software process) och TSP (team software process) används idag av många företag. 
Hur etablerar man denna typ av förbättringsverksamhet och hur vidmakthåller man den? Bör den ske 
kontinuerligt i verksamheten eller vilket förhållningssätt bör man anlägga på denna typ av 
förbättringsverksamhet för att den specifika organisationen skall orka med att förändra 
verksamheten?  
 
Hur realiserar man dialogbaserad delegering av förbättringsuppdrag? Hur vidareför man med goda 
effekter ett förbättringsuppdrag? Det hade varit intressant att studera hur olika uppdrag ges i ett 
förbättringsarbete för att få djupare insikt i olika påverkansfaktorer och effekter av 
kommunikationsorienterad koordination. För lyckas med detta borde fördjupade studier rörande 
enskilda faser i förbättringsprocessen utifrån ett kommunikativt perspektiv vara ett bra angreppssätt. 
Poängen blir här att studera olika kommunikationssituationer utifrån konversationsperspektiv. 
Viktiga teoribildningar torde här vara koordinationsteori, kommunikativ handlingsteori samt 
konversationsanalys. 
 
En utgångspunkt för denna studie har varit att förbättringsverksamheter tenderar att hamna i vakuum 
och att man ej lyckas uppnå de effekter som förbättringsinitiativet anger. Ett förslag till fortsatt 
forskning torde vara att studera hur man bör arbeta för att förbättringseffekter kan vidmakthållas i 
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systemutvecklingsverksamheter. Hur kommunicerar man ut förbättringarna i verksamheten? Hur kan 
man med hjälp av ett kommunikationsorienterat perspektiv på koordination samt med stöd av ett 
praktikteoretiskt perspektiv på organiserad verksamhet föra ut, internalisera och vidmakthålla goda 
förbättringsåtgärder? Kan användandet av olika perspektiv eller metaforer för att tala om förbättring-
såtgärderna befrämja och/eller hämma processen att förbättra systemutvecklings-verksamheten? 
  
En annan intressant fråga är hur förbättringsverksamhet motiveras i systemutvecklingsverksamheten. 
Hur motiverar man kvalitetsmässigt, nyttomässigt och ekonomiskt en förbättringsverksamhet? Hur 
värderar man de effekter som förbättringsverksamheten skall medföra i systemutvecklings-
verksamheten? Även här kan ett kommunikativtperspektiv vara intressant att anlägga. 
Förbättringsverksamhet motiveras genom ett antal kommunikativa handlingar. Vilka resultat skall 
genereras genom dessa handlingar, hur skall man kommunicera för att förbättringsverksamheten 
skall kunna motiveras, vilka förutsättningar kan stödja i arbetet att motivera förbättringsarbete i en 
systemutvecklingsverksamhet på goda grunder? 
 
I Webbyrån var man mycket kreativa i sin systemutvecklingsprocess. Tanken med WWoW var att 
tillföra struktur i arbetssättet för att härigenom systematisera systemutvecklingsprocessen för att 
underbygga effektivitet, kvalitet och ordning. Samtidigt önskade man bibehålla en god kreativ 
förmåga i Webbyrån. Detta är tillsynes två motstridiga mål. Eller måste de vara så, kan kreativ 
förmåga leva i samexistens med god strukturerad förmåga att bedriva systemutveckling? En studie 
som medfört att dikotomin mellan systematik och kreativitet som styrande norm i systemutveckling 
hade kunnat överbryggas ser jag som mycket intressant. Kanske skulle en sådan studie fokusera 
frågan vilka processråd och produktråd kan ges för att förbättringsverksamheten skall kunna generera 
en systemutvecklingsverksamhet som både präglas av systematisk och kreativ förmåga? Eller hur 
bedrivs arbetet för att uppnå en systemutvecklingsverksamhet där både struktur och frihet präglar 
utvecklandet av informationssystem? 
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Att medvetet arbeta med att förbättra systemutvecklingsverksamheten har sedan länge varit ett fenomen som fokuserats i 
forskning. Resultatet av forskningen har inneburit att metoder, modeller och strategier för hur förbättringsarbete skall 
bedrivas har utvecklats. Ett tillvägagångssätt för att genomföra dessa förbättringsintentioner är att organisera arbetet i en 
temporär förbättringsverksamhet och därtill frigöra denna verksamhet från den ordinarie systemutvecklingsverksamheten. 
Härigenom skapas ett förbättringsprojekt som genomförs på en separerad arena. Projektet har som syfte att utarbeta 
förbättringar som sedan skall implementeras i systemutvecklingsverksamheten. De problem som kan uppstå vid denna 
organisering innebär att projektet kan hamna i ett »vakuum« vilket innebär att förbättringsintentionerna ej får utväxling i 
form av en förbättrad systemutvecklingsverksamhet.  
 
I denna avhandling har jag studerat projektorganiserad förbättringsverksamhet utifrån detta problem. Det övergripande 
syftet med studien har varit att utveckla råd för hur en framgångsrik projektorganiserad förbättringsverksamhet etableras 
och vidmakthålls. För att nå detta resultat har jag skapat mig en förståelse för genomförandet av projektorganiserad 
förbättringsverksamhet genom att under tre år följa ett förbättringsprogram på ett mindre IT-företag. Jag har här kunnat 
kartlägga vilka problem och styrkor som uppstår under denna typ av förbättringsarbete. Denna empiri har jag använt för att 
pröva och vidareutveckla en praktikteoretiskt grundad vision om hur framgångsrik projektbaserad förbättringsverksamhet 
bör etableras och vidmakthållas. Resultatet av forskningsarbetet har primärt inneburit kunskapsbidrag i form av råd vilka 
framhäver behovet av samt understödjer möjligheten till interaktion vid och koordination av projektorganiserad 
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