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Sammanfattning 

IT-system utvecklas idag ofta i globalt distribuerade organisationer. Detta görs för att möta de 

krav som ställs från omgivningen samt för att finna specialkompetens. En global organisation 

kan medföra distribuerat arbete, alltså att utvecklingsgrupper sprids över flera platser. Ett 

problem med detta kan vara att få alla delar av verksamheten att arbeta mot ett gemensamt 

mål. Koordination – att hantera beroenden mellan element i komplexa organisationer för att 

möjliggöra effektivt arbete mot ett gemensamt mål – blir då en viktig aktivitet. Att 

kommunicera över distans i den takt organisationen kräver är en omöjlighet utan att 

implementera informations- och kommunikationsteknik (IKT) – digitala verktyg med fokus 

på kommunikation och spridandet av information. 

Vi vill i denna uppsats undersöka hur koordination sker i distribuerade IT-projekt, samt vilken 

roll IKT-stöd har vid koordination av distribuerade IT-projekt. Syftet med denna studie är att 

bidra med kunskap gällande användandet av IKT-stöd för koordination i distribuerade IT-

projekt. 

Vi genomför denna kvalitativa fallstudie hos IFS World Operations AB – en global 

affärssystemsleverantör. Data har samlats in genom intervjuer med personer i olika roller 

inom det undersökta it projektet. Vi har ställt de empiriska resultaten i relation till teorier 

inom områden som koordination, IT-projekt samt IKT. 

Våra resultat visar att koordination i agila, distribuerade IT-projekt sker på två nivåer; 

strategisk samt operationell koordination. Dessa syftar att uppnå mål på olika nivåer. Vi har 

också kunnat dela in koordinationshandlingar i tre typer utvecklade från teori och 

observationer; ömsesidig anpassning, framväxande standardisering och 

organisationsförvaltning. 

Vi kan även sluta oss till att IKT-stöd främst förhåller sig till koordination på tre sätt i ett 

distribuerat IT-projekt; möjliggörande, medierande samt begränsande. 

Med stöd av de ovan presenterade resultaten har vi tagit fram faktorer vi funnit påverka 

möjligheten att koordinera IT-projekt. Dessa är; gruppdynamik, graden av distribution, fasta 

utvecklingsgrupper, utveckla teknik tillsammans med organisation samt standardiserade 

kommunikationskanaler. 

  



Abstract 

Information systems are often developed in globally distributed organizations. Many times the 

reason for being distributed is to meet requirements and demands from the organizations 

surrounding and to acquire a specialized set of skills. Global organizations may choose to 

work distributed, which means that development teams are spread out over multiple locations. 

This can create problems; how do you make all parts of the organization work together 

towards a common goal? Thus, coordination – The management of interdependent elements in 

a complex organization so as to enable them to work together effectively toward a specific 

goal – becomes important. Long distance communication using information and 

communication technology (ICT) – digital tools with the purpose of endorsing 

communication and knowledge – is required to coordinate between locations. 

In this thesis we examine how coordination is performed in distributed IT-projects. We will 

also address the role that information and communications technology plays in coordination 

of these projects. The purpose of the study is to contribute with knowledge in the area of 

using ICT tools for coordinating distributed IT-projects. 

This qualitative case study was conducted in cooperation with IFS World Operations AB – a 

global provider of an Enterprise Resource Planning system. Our empirical data has been 

collected using five interviews, all with different types of roles from within IT-projects. The 

data has then been put in relation to theories concerning coordination, IT-projects and ICT. 

Our findings show coordination in distributed, agile software development projects is working 

on two levels; strategic and operational coordination. The difference lies with the motivation 

to complete goals on different levels of the organization. We can also conclude that there are 

three different kinds of means to carry out coordination; Mutual Adjustment, Emerging 

standardization and organizational management. 

Concerning the role of ICT in the coordination of distributed IT-projects we have found it to 

be threefold; enabling, mediating and limiting. 

Based on these findings we conclude this study by presenting five factors that influence the 

ability to coordinate distributed IT-projects. These are: group dynamics, level of distribution, 

fixed development teams, parallel development of technology and organization and 

standardized communication channels.  
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1 Inledning  

I inledningskapitlet konkretiseras studiens utgångspunkter. Detta avser att tidigt ge läsaren 

en bild av bakomliggande fenomen, problemområde och ge förståelse för studiens syfte. Här 

presenteras uppsatsens frågeställningar, på vilka vi svarar i kapitlet Slutsatser. 
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1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle kommer alla i kontakt med informationsteknik (IT) eller inforamtions- och 

kommunikationsteknik (IKT)
1
, i arbete eller privatliv. Det kan handla om webbsidor, 

datorspel, eller ekonomisystem. Självklart måste dessa, precis som alla andra produkter, först 

skapas. Utveckling av IT-system är aktuellt i dagens IT-intensiva samhälle och således 

huvudsyftet hos många organisationer. IT-systemutveckling sker nästan uteslutande i 

projektform (IT-projekt). Bo Tonnquist definierar projekt som en tillfällig grupp människor 

som arbetar tillsammans med målet att skapa en unik produkt (Tonnquist, 2008, s. 17). 

Catherine Alter och Jerald Hage – forskare inom sociologi – menar att det i alla sammanhang 

där människor arbetar tillsammans krävs koordination (Alter & Hage, 1993, s. 87), enklare 

uttryckt samverkan – arbete eller kommunikation för att organisera individers handlingar mot 

ett gemensamt mål
2
. Detta gäller följaktligen IT-projekt. Ulf Melin – verksam forskare inom 

informationssystemsutveckling – påpekar att det i alla projekt finns det ett behov av att 

koordinera projektdeltagarnas uppgifter (Melin, 2002). Då marknaden och utveckling av ny 

teknik går fort fram ställs det krav på snabba beslut under utvecklingen, man måste också 

kunna arbeta flexibelt och effektivt - vara öppen för, och hantera ändringar under arbetets 

gång. Vi känner idag till många olika modeller och metoder för planera, styra och utföra IT-

projekt. En av dessa modeller som under 1990-talet utvecklats av Ken Schwaber och Jeff 

Sutherland är Scrum, ett flexibelt (agilt) arbetssätt som fokuserar på att genomföra projekt 

med nära kommunikation inom projektgruppen och snabba produktiva iterationer (Schwaber 

& Sutherland, 2011). Metoden gör anspråk att på olika sätt stödja koordinerande arbete i 

systemutvecklingsprocessen. 

Miguel Jiménez, Mario Piattini, och Aurora Vizca – forskare inom informationsteknik – 

hävdar att organisationers behov av specialistkunskap och sökandet efter den minst 

resurskrävande produktionen leder till att IT-projekt distribueras geografiskt, tidsmässigt och 

kulturellt genom att exempelvis delar av produktionen placeras i ett annat land (Jiménez, et 

al., 2009). Vidare hävdar de likt Brian Lings, Björn Lundell, Pär Ågerfalk och Brian 

Fitzgerald – forskare inom datavetenskap respektive informatik – att uppdelning i ett projekt 

kan ge vissa fördelar samtidigt som det ställer unika krav (Jiménez, et al., 2009; Lings, et al., 

2006). Veli-Pekka Niitamo uttrycker sig som följande efter studier av en förändring i 

                                                
1 Skillnader mellan dessa begrepp förklaras tydligare i kapitel 3 Teoretisk referensram 
2 Ytterligare definitionsbehandling sker i kapitel 3 Teoretisk referensram 



3 

arbetssynsätt som skett på Nokia
3
; “Work can and should take place wherever and when it 

needs to.” (Niitamo, 2006, s. 257). Han menar att denna förändring är talande för alla globalt 

distribuerade organisationer och påpekar vikten av att stödja arbete med hjälp av IKT 

(Informations- och kommunikationsteknik) (ibid.). IKT definieras av Arjen Adriaanse, Hans 

Voordijk och Geert Dewulf – forskare inom construction managememt and engineering – 

som teknologi med fokus på att kommunicera och sprida information inom organisationer 

(Adriaanse, et al., 2010).  

En utveckling inom IKT skapar nya möjligheter att hantera de speciella behov som uppstår 

vid distribuerat arbete. videokonferens, mail, telefonkonferens, chatt, fildelningsverktyg, 

mobiltelefoner och tablets är bara en droppe på ytan i detta sammanhang. 

1.2 Problemformulering 

Distribuerade IT-projekt har växt fram som fenomen i takt med teknisk utveckling för att 

hantera kommunikation över stora distanser. Att kunna befinna sig på olika geografiska 

platser men ändå ha tillgång till den senaste informationen är redan viktigt i många 

projektsituationer. 

IFS World Operations AB arbetar i distribuerade IT-projekt utspridda över hela världen när de 

utvecklar affärssystemet IFS Applications.
4
 Den vitala koordinationsmekanism som finns i IT-

projekt är i denna situation oundvikligt medierad med hjälp av IKT. På IFS World används en 

agil, SCRUM- baserad projektmodell. Modellen poängterar social interaktion som en del i 

arbetsprocessen och förespråkar bland annat dagliga möten i projektgruppen för att 

koordinera. Man har på IFS införskaffat infrastruktur i form av IKT-lösningar för att 

kommunicera inom och mellan de distribuerade projektgrupperna, detta i linje med 

nedanstående resonemang. 

“Coordination and communication become more difficult as the software components are 

sourced from different places, thus affecting project organization, project control, and 

product quality. New processes and tools are consequently necessary.” (Jiménez, et al., 2009, 

s. 1) 

Tidigare studier påpekar att koordination blir lidande i distribuerade IT-projekt, men på vilket 

sätt? För att svara på denna fråga behöver vi först veta hur koordination sker i distribuerade 

                                                
3 Information om företaget på www.nokia.com  
4 IFS World och deras verksamhet presenteras ytterligare i avsnitt 2.5.2 Fallstudie och i kapitel 4 Empiri.  

http://www.nokia.com/
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systemutvecklingsprojekt, något som inte tidigare beforskats i större utsträckning. Hur ska 

man hantera koordination när projektgruppen är spridd över flera länder? Hur kan IKT 

användas för att stödja koordination i dessa sammanhang? Krävs anpassning av arbetssätt? 

Vilka följder får IKT en medierad koordination jämfört med face-to-face koordination? 

Det problem vi vill undersöka gäller hur man i ett distribuerat IT-projekt koordinerar 

verksamhet med stöd av IKT och vilka följder det kan få för organisationen. Detta finner vi 

extra intressant då man i IT-projekt ofta har en definierad arbetsprocess att följa, något som 

ofta förutsätter personliga möten och tät kommunikation. Hur påverkar distribuerat arbete 

arbetsprocessen och möjligheterna att koordinera? 

Alla dessa frågor är aktuella på IFS World Operations AB i deras dagliga arbete, något som 

gör deras verksamhet till ett passande studieobjekt. IFS World Operations AB är samtidigt ett 

globalt företag som utvecklar, implementerar och underhåller ett IT-system. Företaget kan 

därigenom anses vara ett typfall inom distribuerad systemutveckling, något som talar för att 

problemet vi undersöker också är aktuellt för andra organisationer inom branschen. 

1.3 Tidigare forskning 

Vi har under vår initiala litteratursökning inte funnit några studier med exakt det problem och 

syfte vi presenterat
5
. Det finns bland annat studier av Melin (2002) gällande hur koordination 

relaterar till IT-system i verksamheter samt studier av Torsten Brodt och Robert Verburg – 

forskare inom IKT och organisationspsykologi – gällande hur IKT-stöd påverkar 

effektiviteten i verksamheter (Brodt & Verburg, 2007). Forskning har också hittas gällande 

svårigheter som upplevs av distribuerade organisationer och hur man kan avhjälpa vissa av 

dessa med IKT-stöd (Jiménez, et al., 2009; Lings, et al., 2006). Vi har dock inte funnit studier 

som specifikt behandlar IKT-stöd som möjlighet för att stödja koordination i distribuerade IT-

projekt. Vi anser att det är en kunskapslucka i behov av att fyllas, särskilt med tanke på den 

globaliserande trend som kan skådas bland dagens organisationer. 

1.4 Syfte 

Vi vill med studien bidra till ökad kunskap gällande hur koordination sker i distribuerade IT-

projekt, hur kommunikationspotentialen i nya tekniker används till att koordinera IT-projekt. 

Ett delsyfte med studien är också att sammanfatta den kunskap vi utvecklar i en lista med 

framgångsfaktorer gällande koordination av distribuerade IT-projekt via IKT. 

                                                
5 Mer information om våra litteratursökningar återfinns i avsnitt 2.5.1 Praktiskt genomförande av teoristudie. 
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1.4.1 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är presenterade som huvud- och del-frågeställningar där de sistnämnda 

är tänkta att stödja arbetet genom att bryta ner det i mer lätthanterliga delar. De illustrerar för 

läsaren den väg vi tagit för att besvara huvudfrågorna. Delfrågorna kan komma att besvaras 

teoretiskt och/eller empiriskt
6
. 

 Hur sker koordination i distribuerade IT-projekt? 

o Vad är koordination? 

o Vem/Vilka koordinerar IT-projekt? 

 Vilken roll har IKT-stöd vid koordination av distribuerade IT-projekt? 

o Vad är IKT-stöd för organisationer? 

o Hur ser behovet ut av IKT-stöd för koordination i distribuerade IT-projekt? 

o Vilka för respektive nackdelar kan härledas till att arbeta distribuerat med 

IKT-stöd? 

1.4.2 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss i denna studie till koordinerande arbete inom ett IT-projekt. Det innebär att 

vi behandlar projektet som en separat del från resten av verksamheten. Anledningen till detta 

val är att vi vill fokusera mer på de distribuerade resurser som ingår i projektet och 

koordination av/mellan dessa. En preliminär förklaring av denna avgränsning illustreras nedan 

i Figur 1-1. 

IT-Projekt

Styrgrupp

Utvecklingsgrupp

Infrastruktur

Analytiker DesignerUtvecklareTestare
Ytterligare

roller

IKT-stöd Lokaler etc.
Projektledare/

Scrum Master
Produktägare

Figur 1-1 Resurser i ett IT-projekt baserat på (Schwaber & Sutherland, 2011; Tonnquist, 2008) 

Vi kommer främst se till hur rollerna vi kan identifiera i denna figur koordinerar som 

distribuerade resurser. Vi är också medvetna om möjligheten att andra entiteter än roller i ett 

                                                
6 Vår analysmetod specificeras ytterligare i avsnitt 2.5.3 Analys. 
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IT-projekt kan utföra koordinationshandlingar, ett faktum som kommer behandlas under 

kapitel 3 Teori.  

Vi är medvetna om att de huvudområden vi i våra frågeställningar presenterar – koordination, 

IT-projekt samt IKT – är breda begrepp som relaterar till mängder med andra ämnen. Vi 

kommer inte att gå in närmre på dessa relaterade ämnen om vi inte anser att det är direkt 

nödvändigt för att svara på våra frågeställningar. 

Som tidigare nämnt är syftet med studien att generera kunskap gällande användning av IKT 

stöd för att koordinera distribuerade IT-projekt. Detta innefattar en kartläggning av hur man 

praktiskt utnyttjar teknik i detta sammanhang. Vi kommer i denna studie ej behandla 

organisatoriska problem relaterade till förvaltning av den tekniska lösningen eller plattformen. 

Vi avgränsar oss således till funktioner som tekniken fyller i organisationens 

koordinationsprocesser och dess eventuella effekter på arbetssätt och resultat. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för den här studien är informatikstudenter, företag och personer vars intressen 

ligger i gränslandet mellan management, systemutveckling och IKT. Vi fångar i studien ett 

viktigt fenomen inom management – koordination – något som är intressant för alla i ledande 

positioner inom verksamheter. Vi riktar oss speciellt till personer som arbetar med 

systemutveckling. Vi tror dock att resultaten går att generalisera till ytterligare 

projektsituationer. Studien kan på så sätt bidra till flera fält med insikt kring hur man med 

hjälp av ny teknik kan underlätta koordination och därigenom öka effektiviteten i distribuerad 

projektverksamhet. 
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Informatik- eller management-studenter vars intresse ligger inom detta område och som 

eventuellt aspirerar på projektledningspositioner ges en viktig inblick i hur IKT-system 

hanteras i en verksamhet. Studien kan också i viss mån vara intressant för individer eller 

organisationer som utvecklar eller aspirerar till att utveckla informationssystem för att stödja 

verksamheter då vi delvis behandlar organisationernas behov av/krav på IKT-stöd för 

koordination. 

 

Figur 1-2 Studiens målgrupp illustrerad i ett venndiagram.  

Management 

IKT Systemutveckling 
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1.6 Disposition 

I Figur 1.3 nedan illustreras studiens disposition för att guida läsaren genom rapporten och 

genomförandet. 

1 Inledning

2 Metod

3 Teori 4 Empiri

5 Analys

6 Slutsatser

7 Reflektion

 

Figur 1-3 Studiens disposition 

I kapitel 1 Inledning presenteras studiens bakgrund, sammanhang och begränsningar. Därefter 

gör vi en in-zoomning genom att fokusera på ett problemområde för att slutligen redogöra de 

forskningsfrågor vi avser besvara med vår studie. 

Det andra kapitlet, Metod, behandlar vårt tillvägagångssätt genom presentation av olika 

teorier kring bedrivande av forskning, för att sedan argumentera för och presentera våra 

metodmässiga val. I detta kapitel beskrivs också detaljerat hur vi genomfört studien. Den 

Teoretiska Referensramen syftar att ge en teoretisk grund att bygga vidare på i den fortsatta 

studien. Vi väljer här att presentera teorier gällande de mest centrala begrepp vår studie 

behandlar (Koordination, Distribuerade IT-projekt och IKT-stöd). Vi inkluderar här egna 

tolkningar kring områden eller begrepp. Dessa teorier och vår tolkning av dem ligger till 

grund för den empiriska datainsamlingen samt svarar på vissa delfrågor. 

Resultaten från vår fallstudie presenteras i kapitlet Empiri. Dessa resultat samt den 

behandlade teorin diskuteras och analyseras sedan i kapitel 5 Analys. Slutligen sammanfattar 
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vi vår analys och drar slutsatser i kapitel 6 Slutsatser. Vi reflekterar över studiens 

genomförande och resultat i kapitel 7 Reflektion, kritik och fortsatta studier. 

Strukturen på rapporten är upplagd för att läsas i sin helhet, något som ger läsaren en komplett 

bild över våra utgångspunkter, metoder, resultat och slutsatser. För den som är mest 

intresserad av våra empiriska resultat och slutsatser rekommenderas läsning av kapitel 1 

Inledning, avsnitt 3.5 Sammanfattning av Teori samt de avslutande kapitlen 4,5 och 6. Detta 

ger en god översikt i form av syfte, frågeställningar, sammanfattad teori för att läsaren sedan 

ska kunna tillgodogöra sig resultat, analys och slutsatser i sin helhet. 

1.7 Språk- och referenshantering 

Vi använder oss av Harvardsystemet vid hantering av referenser. Detta innebär att vi hänvisar 

med hjälp av parenteser innehållande författarens namn och publikationens årtal i slutet av 

varje citat, påstående eller stycke (Språkrådet, 2008). Vid citat anger vi även hänvisning till 

sidnummer. Då samma källhänvisning är återkommande flera gånger i direkt följd använder 

vi oss av Ibidem (ibid.) referenser för att underlätta läsandet samtidigt som vi behåller 

spårbarheten. Vi strävar med denna referenshantering efter att klargöra för läsaren vilka 

åsikter som är våra egna och vilka som hämtats från annan källa. 

Då vi i vissa fall vill vidareutveckla våra eller andras påståenden väljer vi att med hjälp av 

fotnoter presentera extra information, kuriosa eller hänvisning till var läsaren kan hitta mer 

fakta. Vi använder också fotnoter till att presentera sökord då vi använt information från 

exempelvis uppslagsverk så som Nationalencyklopedin. 

Då större delen av alla publikationer inom ämnesområdet är författade på Engelska är detta 

något vi måste förhålla oss till. Vi kommer att återge citat på originalspråk för att de inte ska 

förlora betydelse. I de fall vi känner att ytterligare förklaringar är nödvändigt kommer vi även 

återge vår översättning och tolkning av citatet på Svenska. Vi förutsätter dock att 

baskunskaper i Engelska innehas av läsaren.
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2 Metod 

Detta kapitel behandlar studiens tillvägagångssätt. Med ett avstamp i våra egna erfarenheter 

och vår förförståelse av problemområdet presenterar vi tankar gällande forskningsansats, 

kunskapsbildning och metodval. Relevanta teorier kommer kort att presenteras för att sedan 

diskuteras. En argumentation för att stödja våra val samt diskussion av möjlig kritik mot 

metodvalen återfinns som avslutning på kapitlet. 
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2.1 Förförståelse 

Genom vår utbildning på det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet 

anser vi oss ha grundläggande kunskap gällande flera begrepp inom och relaterade till 

studiens område. Bland dessa områden återfinns projektledning, projekt som arbetsform, IT-

strategi, systemutveckling, organisationer, affärsprocesser och systemutvecklings-

modeller/metoder. Den kunskap vi besitter är främst på de nivåer Göran Goldkuhl i 

publikationen Kunskapande (2011) benämner som kategoriell, klassificerande, 

karakteriserande, förklarings-, värde- och kritisk kunskap (Goldkuhl, 2011). Vi har alltså med 

andra ord med oss förförståelse gällande vad dessa områden innebär, hur utvärdering av dem 

kan ske och vad resultatet bör vara. 

Denna förförståelse kommer enligt Torsten Thurén under studiens gång att påverka sättet vi 

tolkar det observerade fenomenet, men den kommer också påverka vår förmåga att förstå det 

och tränga in på djupet (Thurén, 2007). Dock så har vi en begränsad kunskap om hur 

fenomenet kan fungera i ”praktiken” – Prospektiv kunskap (Goldkuhl, 2011) – något som kan 

utläsas i studiens syfte och av våra tidigare presenterade frågeställningar formulerade enligt 

modellen ”Hur sker...”. Den vägledande kunskap vi syftar att utveckla gällande hur man bör 

hantera fenomenet i verksamheten påverkas också av vår förförståelse (ibid.). Detta bör dock 

inte påverka studiens validitet då resultatet är en förening av våra empiriska undersökningar 

och de teorier vi använder. 

Värt att notera är att vi båda två kommer från samma bakgrund och har liknande 

förkunskaper, något som kan stärka studiens reliabilitet då vi troligtvis tolkar fenomen på ett 

liknande sätt. En potentiell nackdel till detta kan också vara att vi blir låsta i vårt eget 

resonemang och på det sättet missar potentiella infallsvinklar. Detta är något vi arbetar aktivt 

mot genom att i diskussioner söka stöd från personer i vår omgivning så som handledare och 

kontaktpersoner på IFS World AB.  

2.2 Kunskapsbildning 

Argumentativ rationalitet är ett begrepp som Goldkuhl (2011) använder sig av när han 

beskriver kunskapsbildningsprocessen (ibid.). Detta förhållningssätt till kunskapsbildning 

innebär att forskaren bör sträva efter att ”tillgängliggöra sin kunskap för andra tillsammans 

med goda argument för denna kunskap” (ibid, s. 9).  

En dekonstruktion av begreppet i sig kan vara nyttig för att ytterligare förtydliga dess 

betydelse för oss och denna studie. Att vara rationell anses ofta synonymt med att agera 
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förståndigt, men vad är då förstånd? I ett vetenskapligt sammanhang kan termen syfta till att 

utifrån de kunskaper man har välja de medel som med största säkerhet gör att man uppnår 

sina mål (Thurén, 2007). Vår tolkning av begreppet är att handla på bästa sätt för att uppnå 

sina mål utifrån aktuella förutsättningar. I studien strävar vi alltså mot att välja en metodik 

som på bästa sätt drar nytta av och kompletterar vår förförståelse, överensstämmer med vårt 

syfte samt ger oss möjlighet att svara på våra frågeställningar. Begreppet argumentativ (subst. 

argumentation) definieras av Oxford Dictionary of English, som att metodiskt och logiskt 

resonera sig fram till något utifrån tillgänglig information (Oxford University Press, 2012)
7
. 

En definition vi stöttar. 

Betydelsen av detta för vårt fortsatta arbete innebär alltså konstruktionen av en transparent 

forskningsprocess vilket ger en tydlig bild av studien och gör våra resultat trovärdiga och 

replikerbara genom logiska och förståndiga argument (Goldkuhl, 2011). Det är något som vi 

aktivt arbetar med under forskningsprocessen genom att presentera tydligt dokumenterade 

metodval och skapa en rapportstruktur som i sig ger upphov till stringens i resonemang så att 

läsaren med lätthet kan följa detta. Något som genom transparens stärker den inre validiteten. 

2.3 Forskningsansats  

Inom vår utbildning har vi stött på de två största ansatserna inom samhällsvetenskaplig 

forskning, kvalitativa- och kvantitativa ansatser. Skillnaden mellan de två ansatserna förklarar 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2007) genom att dra paralleller till olika typer av empiri. 

”Statistiskt material och siffror utgör i sådana fall bra exempel på kvantitativa data, medan 

intervjusamtal och observationsanteckningar är exempel på kvalitativa data” (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 12) 

Alan Bryman (2011) menar att tyngden i den kvantitativa ansatsen är inriktad på att pröva 

teorier, medan den kvalitativa ansatsen istället fokuserar på att generera teorier (Bryman, 

2011). Han menar samtidigt att man i den kvantitativa ansatsen betonar kvantifiering av data, 

där man i den kvalitativa istället fokuserar på ord, dess betydelse och tolkning (ibid.). Därmed 

blir också den kvalitativa analysen mer fokuserad på individernas tolkning av sin verklighet. 

Det går dock att kombinera dessa ansatser vilket gör att de inte bör ses som helt separerade 

(ibid.). 

                                                
7 Sökord ”Argumentation” 
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I denna uppsats avser vi att använda oss av en kvalitativ ansats för att generera teorier om hur 

man kan arbeta med IKT stöd för att koordinera arbetet i distribuerade IT-projekt. Vi anser att 

detta är ett bra val då vi kan studera ett fåtal organisationer med större djup och få möjlighet 

belysa fenomenet från deras synsätt. Om studien istället skulle göras med en kvantitativ ansats 

skulle fler kontakter krävas vilket är resurskrävande och i vår mening inte heller ger samma 

möjlighet till förståelse av just detta fenomen. 

Då våra frågor avser att svara på tolkande frågor som hur koordination sker och vilken roll 

IKT stöd kan komma att spela i detta arbete anser vi att en kvalitativ ansats ger en bättre 

möjlighet att finna svar. Detta då det handlar om vad som kan uppfattas som IKT-stöd och en 

tolkning av hur organisationer arbetar med dessa för att koordinera. Vår initiala bild av 

koordination är att det är ett fenomen som inte alla är medvetna om att de deltar i, vilket talar 

för vårt ansatsval eftersom vi eventuellt kommer att behöva tolka deras svar för information 

om hur de koordinerar. 

I studien undersöker vi hur existerande teorier om koordination förhåller sig till dagens 

verksamheter. Forskningsprocessen återfinns illustrerad i Figur 2-1 nedan.  

Teoriundersökning

Förförståelse

&

Teorigrund

Fallstudie

Teori 

& 

Ökad förförståelse 

Iterativ Analys

 

Figur 2-1 Illustration av forskningsprocess 

Geoff Walsham presenterar tre användningsområden för teori vid kvalitativa fallstudier, vi 

avser använda alla dessa (Walsham, 1995, s. 76). Studien utgår från vår gemensamma 

förförståelse och en initial teorikartläggning. Under studiens gång kommer teori och empiri 

kontinuerligt utvecklas. Vår förförståelse och analys av valda teorier ligger till grund för den 

empiriska undersökningen vars data analyseras iterativt tillsammans med teori. Teoretiska 
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och empiriska fynd kommer under studiens gång påverka varandra och styra oss i våra val. 

Slutligen mynnar den iterativa analysen ut i nya teorier och ökad förståelse (ibid.). 

2.4 Forskningsdesign 

När det kommer till att välja forskningsdesign finns det många saker man bör ta hänsyn till, 

främst bör man se till vad som ska undersökas. Vi vill med våra frågeställningar undersöka 

hur koordination sker i en verksamhet och vilken roll IKT-stöd har i denna process. Det kan 

man göra på flera olika sätt. En experimentell forskningsdesign – att i en delad 

undersökningsgrupp genomföra ändringar för att studera resultaten mot en testgrupp - skulle 

exempelvis kunna passa för att undersöka hur IKT påverkar koordinationsprocessen. En 

longitudinell studie – studien av ett objekts förändring över en längre tid - kan också 

undersöka denna fråga genom att studera verksamheten innan och efter ett införande. På IFS 

har vi dessvärre ingen möjlighet genomföra experimentet eftersom vi inte kan påverka 

verksamhetens arbetsförhållanden. Vi anser också att en longitudinell studie är olämplig då 

IFS i flera år arbetat med IKT som stöd för distribuerat arbete och mycket information kan ha 

förlorats eller fallit i glömska under åren. Den begränsade tidsramen för studien tillåter inte 

heller en longitudinell studie. 

En annan typ av forskningsdesign är fallstudien. Nedan förklarar vi vad denna 

forskningsdesign innebär samt varför vi valt att använda densamma. Wilbur Schramm (1971) 

uttrycker syftet med en fallstudie som följande;”It seeks to record why a given decision was 

taken, how it was worked out, and what happened as a result.” (Schramm, 1971, s. 5). 

Samtidigt påpekar han att vid val av fallstudie kommer data framförallt att insamlas via 

dokument, intervjuer, observationer samt sekundära analyser (ibid.). Detta kan relateras till 

vårt syfte att skapa kunskap om förekomsten av ett fenomen i organisationer, hur det används 

och vad det kan få för resultat. 

Robert Yin (2003) bygger vidare och ger en något tydligare bild av vad han menar med en 

fallstudie. 

“A case study is an empirical inquiry that 

 investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when 

 the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.” 

(Yin, 2003, s. 13) 
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Han menar alltså att fallstudier används för att undersöka specifika händelser som har en 

tydlig koppling till den aktuella verkligheten, vilket stärker vårt designval (Yin, 2003). 

Bryman (2011) tillägger att fallstudier kan baseras på både kvalitativa och kvantitativa 

metoder (Bryman, 2011). Vårt designval stärks ytterligare genom att våra frågeställningar 

grundar sig i hur man i organisationer arbetar inom detta område, en typ av frågeställning som 

Yin (2003) menar är väldigt lämpligt att svara på genom fallstudie (Yin, 2003). 

2.4.1 Datainsamling och analys 

Den datainsamlingsmetod vi väljer att arbeta med i studien är intervjuer. Inom kvalitativ 

forskning finns det många olika typer av intervjuer, två vanligt förekommande typer är 

ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011). Enligt Bryman 

(2011) så är skillnaden mellan de två att man vid ostrukturerade intervjuer använder sig enbart 

av minnesanteckningar och ställer frågor utifrån dessa (Bryman, 2011). I semistrukturerade 

intervjuer utgår man från en lista med områden/frågor som ska beröras under intervjun 

samtidigt som intervjupersonen har möjlighet att svara på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Vi 

avser att använda oss av semistrukturerade intervjuer, framförallt då vi inte anser oss 

tillräckligt erfarna inom området. Ostrukturerade intervjuer skulle då kunna leda till försämrat 

resultat. Vi grundar också detta val i att det blir mindre resurskrävande att vid 

semistrukturerade intervjuer sammanställa resultatet, då vi kan utforma frågor eller ämnen 

som kan belysas på ett liknande sätt vid varje intervjutillfälle. 

Alla är dock inte överens om att en uppdelning av dessa två intervjuformer behövs inom 

området. Ahrne och Svensson (2011) argumenterar för att man istället ska se till 

samlingsnamnet kvalitativa intervjuer. De motiverar detta med att det finns flertalet olika sätt 

att genomföra intervjuer på. Forskaren bör istället lägga fokus på att beskriva det sätt som 

intervjuerna genomförts på (Ahrne & Svensson, 2011). 

Vi förstår Ahrne och Svenssons resonemang, men anser att dessa begrepp hjälper vår 

förståelse gällande utförandet eftersom vi är relativt oerfarna inom området. Det gör ett stort 

område mer konkret. Intervjuerna kräver dock ingen begreppsstämpel då vi enligt Ahrne och 

Svenssons inrådan kommer att beskriva vårt utförande i detalj. 

Fältobservationer är också en datainsamlingsmetod vi skulle kunna nyttja i mån av tillgång på 

det studerade fallet. Fältobservationer syftar till att undersöka fallet genom deltagande och 

observerande i den dagliga verksamheten (Ahrne & Svensson, 2011). Användning av en 

ytterligare datainsamlingsmetod skulle bidra till studiens validitet genom att man bekräftar det 
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insamlade materialet på ytterligare ett sätt, vilket brukar kallas triangulering. Dessvärre 

påverkas återigen våra möjligheter på grund av den tidsram vi arbetar inom. Vi syftar istället 

att använda triangulering mellan teori och empiriska data för att besvara våra 

huvudfrågeställningar och uppnå vårt syfte. Därigenom ökar vi studiens validitet genom att 

tydligt och grundligt jämföra våra empiriska resultat med aktuella teorier inom området för att 

öka dess trovärdighet. Då detta område tidigare inte beforskats i någon större utsträckning 

triangulerar vi med stöd av teorier från direkt relaterade områden. Respondentvalidering av 

det vid intervjuer insamlade materialet genomförs också för att säkerställa riktigheten i vår 

empiriskt samlade data. 

Resultatet blir aldrig bättre än vad analysen möjliggör, därav är analysmetoder viktigt för ett 

bra resultat. Ahrne och Svensson (2011) belyser vad de kallar tre grundläggande arbetssätt för 

att skapa analyser: sortera, reducera och argumentera (Ahrne & Svensson, 2011). 

Sortera innebär att forskaren ska bli bekant med sitt material samtidigt som denne får en bättre 

överblick över den data som samlats in (ibid.). När materialet är överskådligt måste det 

reduceras, alltså beslut måste tas om vilka delar som ska inkluderas och vilka delar som ska 

exkluderas i slutresultatet (ibid.). Vi väljer i studien att endast ta med teorier och insamlad 

data som används för att svara på frågeställningar eller av oss anses nödvändig för läsarens 

förståelse av det undersökta fenomenet. Exempelvis lyfter vi in teorier gällande 

projektorganisationer baserat på Tonnquist (2008) med främsta syfte att underlätta förståelse 

och göra studien tillgänglig för en bredare målgrupp. Sista steget blir att argumentera för val 

och användning av materialet för att kunna göra en egen tolkning av området, detta genomförs 

i kapitel 5 Analys (Ahrne & Svensson, 2011).  

2.4.2 Teoribehandling och litteraturundersökning 

Vår litteratursökning avser att skapa en stabil grund kring studiens område, både som 

kunskapsgrund för vår empiriska undersökning men också som ett argumentations- och 

analysverktyg senare i studien. Urvalet av litteratur kommer att bestå i både vetenskapliga 

artiklar och tryckt litteratur då vi anser att begreppen vi behandlar finns kompetent beskrivet i 

båda medierna. Vid val av artiklar kommer vi att ta hänsyn bland annat till antalet citationer 

till artikeln i fråga och när den publicerats, något vi anser vara viktigt då området behandlar 

ny och aktuell teknik. Artiklar kommer att sökas fram genom databaser så som Scopus och 

Business source premier med nyckelord som visas i Figur 3.1. 
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2.5 Praktiskt genomförande 

Ovan har våra metodmässiga utgångspunkter beskrivits. Nedan beskrivs vår teoretiska studie 

samt vår fallstudie mer i detalj gällande praktiskt genomförande. Vi kommer bland annat att 

beskriva urvalsprocessen, våra huvudkällor samt våra intervjuobjekt. Detta för att underlätta 

replikation och på så sätt öka studiens reliabilitet. 

2.5.1 Teoristudie 

Syftet med vår teoristudie har som vi tidigare nämnt varit mångfacetterat. Vi har genomfört 

den för att öka vår förståelse, svara på delfrågor, grunda inför den empiriska datainsamlingen 

samt för att använda som trianguleringsverktyg under analysen.  

Urval 

De teorier vi valt att undersöka är de vi anser ha en djupare påverkan på det området vi 

studerar. Dessa val har gjorts efter formulering av frågeställningar och de huvudområden vi 

kan identifiera i dessa.  

När huvudområden identifierats arbetade vi med Nationalencyklopedin (NE.se, 2012) och 

Oxford Dictionary of English (Oxford University Press, 2012) för att samla grundläggande 

definitioner av våra begrepp som en utgångspunkt. 

Vi inledde vår litteraturstudie genom bredare litteratursökningar efter granskade 

forskningsartiklar i databaserna Scopus och Business Source Premier med våra 

huvudbegrepp; Coordination, System development, IT-Project, Distributed system 

development, Virtual teams samt ICT eller Information- and Communication-technology. Vi 

har valt att i våra sökningar begränsa oss till artiklar publicerade 1990 eller senare för att 

fånga artiklar skrivna efter det att IT-system började bli ett allt vanligt inslag i organisationer. 

Dessa sökningar gav flertalet resultat som relaterade till vår problemformulering utan att 

tangera den. Främst hittade vi studier relaterade till en eller två av våra termer, men aldrig alla 

tre. Vi har bland dessa resultat valt artiklar beroende på relevans och koppling till området 

men också tagit hänsyn till antal referat till artikeln i fråga. Bland annat hittade vi; (Adriaanse, 

et al., 2010; Carstensen, 1996; Jacobsson & Linderoth, 2010). 

Vi fann genom våra kontakter på universitetet en doktorsavhandling om IT-system och 

koordination (Melin, 2002). Genom studie av denna har vår litteratur gällande koordination 

samt till viss mån IT-system följt ett så kallat snöbollsurval och vi har hittat många nyttiga 

källor genom att följa spår av referenser; (Melin, 2002) till (Malone & Crowston, 1990) till 
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(Holt, 1988). Denna metod för att finna ny, relevant litteratur har även använts på andra 

artiklar vi funnit i våra sökningar och på så sätt har vi hittat grundläggande teorier och 

framträdande studier, exempelvis (Adriaanse, et al., 2010) till (Orlikowski, 1992). Vår 

handledare har även tipsat oss om källor så som (Woodward, et al., 2010). 

Återgivning 

I kapitel 3 Teoretisk referensram har vi arbetat för att återge centrala delar av de teorier vi 

funnit. Vi har läst artiklarna grundligt för att förstå sammanhanget och helheten av det som 

presenterats för att sedan återge det. Vi har stävat efter att återge resonemanget med egna ord 

och vävt in våra egna tolkningar, samtidigt som vi tagit stöd i litteraturen genom att hänvisa 

till citat talande för det aktuella resonemanget. 

För att underlätta för den snabba läsaren och vår egen analys har vi valt att i slutet av kapitel 3 

sammanfatta huvudpunkterna i vår teoretiska referensram. 

2.5.2 Fallstudie 

Vår fallstudie har genomförts på IFS World Operations AB. Denna fallstudie har genomförts 

för att samla empirisk data som tillsammans med teori ligger till grund för analys och 

möjliggör slutsatser och svar på våra frågeställningar. 

IFS World Operations AB 

IFS AB startades 1983 i Linköping, Sverige. I dagsläget har bolaget ca 2 700 anställda, 

utspridda på 79 kontor. De har 2 000 kunder spridda över 60 länder och ca 830 000 

slutanvändare av deras enda produkt – Affärssystemet IFS Applications. IFS AB tar själva 

hand om allt ifrån utveckling till implementation samt förvaltning av produkten och hade 

2009 en omsättning på ca 2 605 MSEK (IFS AB, 2012). 

På IFS har man ett uttalat branschfokus där man specialiserat sig mot följande branscher:  

 Tillverkande industri 

 Detaljhandel- och 

grossistverksamhet 

 Processindustri 

 Försvarsindustri 

 Oil & Gas 

 Energi 

 Service & Installation 

1997 startade IFS ett större utvecklingskontor på Sri Lanka där man nu genomför delar av 

produktionen i samarbete med övriga kontor världen över (IFS AB, 2012).  



20 

Vår fallstudie har genomförts på huvudkontoret i Linköping hos dotterbolaget IFS World 

Operations AB på deras Research & Development-avdelning. Mer specifikt inom 

produktgruppen Supply chain management. Man arbetar på denna avdelning med att utveckla 

och supportera Supply-chain-modulen i affärssystemet IFS applications. Man driver inom den 

aktuella avdelningen distribuerade projekt organiserade efter olika releaser av affärssystemet. 

I skrivande stund arbetar man med att avsluta projektet IFS applications version 8 och starta 

upp det nya projektet inför version 9. 

På IFS arbetar man med en agil metodik som implementerades för ca 2-3 år sedan. Denna 

metodik är baserad på Scrum. Justeringar pågår fortfarande för att få arbetet att fungera så 

smidigt som möjligt. 

Urval 

Våra valda intervjuobjekt har blivit rekommenderade genom vår kontaktperson på IFS World, 

GM1. Dessa personer har valts utifrån deras roll inom organisationen, men även utifrån 

personliga aspekter såsom: ”någon som ofta är på resande fot” osv. Med andra ord en mix av 

snöbollsurval och representativt urval. Meningen med detta urval har varit att få en bred 

representation av olika roller och arbetssätt inom projektorganisationen för att kunna få en 

helhetsbild av ett projekt. 

Intervjuobjekt 

Nedan presenteras våra intervjuobjekt kortfattat. Vi nämner inte dessa personer vid namn, 

utan fokuserar på deras roll i organisationen. Det är ett beslut som vi tagit av rent praktiska 

skäl, vi inte anser att namn tillför något till studien. 

Group Manager 1 (GM1) 

En nyckelinformant i organisationen, som har jobbat inom branschen i ca 14 år (varav alla på 

IFS). I grund och botten ligger en utbildning motsvarande Systemvetenskap. Personalansvarig 

för support- och utvecklings-team inom produktgruppen Supply-chain. Ingår i 

produktledningsgruppen och arbetar till stor del med human resource frågor inom projekt 

relaterade till att sätta ihop arbetsgrupperna. 

Project Manager 1 (PM1) 

Har 15 års erfarenhet på IFS. Innan det utbildad civilekonom i Tyskland och Spanien med 

inriktning på produktion och logistik. Arbetar i en projektledar-roll som ensam projektledare 
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inom produktgruppen Supply chain, en av de roller som genomgått en påtaglig förändring 

som följd av övergången till en agil utvecklingsmetodik. Ingår i ledningsgruppen och har 

främsta ansvaret för att projektet ska uppnå mål och gå ihop när det kommer till planering. 

Principal Software Engineer 1 (PSE1) 

Har 12 års erfarenhet inom branschen, samtliga inom IFS. I grunden återfinns en utbildning 

inom datavetenskap. Stor erfarenhet av distansarbete då han arbetar två av fem dagar i veckan 

från sitt hem i norra Sverige. Arbetar med programutveckling, vid intervjutillfället inom 

licenshantering för IFS applications 8.   

Business System Analyst 1 (BSA1) 

Har 22 års erfarenhet inom branschen (varav 14 år på IFS). Studerade ekonomi till en början, 

men valde att börja arbeta och har genom denna erfarenhet samlat sin kunskap. Arbetar 

primärt med planeringsfrågor inom support och testning, men för tillfället sluttester för 

version 8 av affärssystemet.  

Product Architect 1 (PA1) 

Född och uppväxt på Sri Lanka, har 12 års erfarenhet och har jobbat på IFS under samtliga 

dessa år. Började på IFS som en software engineer, men i och med flytten till Sverige i 2008 

så är jobbtiteln numera Product architect. Innehar även en master i Business Administration. 

Arbetar primärt med design av applikationer, med ansvar för kvalité och arkitektur. Jobbar 

även med att stödja pre-sales, dvs. hjälper IFS-säljare att förstå vad som sker med 

applikationerna. 

Intervjuer 

Vår intervjumall (Bilaga I och II) har utformats efter vår teoristudie och samtal med vår 

kontaktperson hos IFS World, GM1. Dialogen med GM1 har i utformningen hjälpt oss att 

anpassa mallen för verksamhetens begreppsapparat och genom detta bidragit till ökad 

förståelse mellan oss som intervjuare och intervjuobjekten. Intervjuerna har genomförts i ett 

konferensrum hos IFS World Operations AB Linköping, vid två olika tillfällen. Vid första 

tillfället intervjuades tre personer hemmahörande i utvecklingsgrupper. Efter att vi 

genomarbetat den data vi samlat in konstaterades ett behov av ytterligare intervjuer för att 

fördjupa och validera våra resultat. Vid det andra tillfället intervjuades två personer i 
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ledningspositioner för att få en mer övergripande bild av verksamheten, samt för att se 

problemet ur ett ytterligare perspektiv.  

För att på ett bättre sätt utnyttja den relativt öppna intervjuformen med möjlighet till 

följdfrågor har vi båda deltagit som intervjuare vid alla intervjutillfällen. En av oss har lett 

intervjun och med hjälp av vår intervjumall fört samtalet framåt, samtidigt som den andra har 

observerat och flikat in följdfrågor för att fördjupa diskussionen. Intervjuerna har i genomsnitt 

varit 48 minuter långa med en avvikelse på ungefär åtta minuter. 

Transkribering och återgivning 

Efter intervjuernas genomförande har vi transkriberat dessa på det språk de hölls (fyra på 

Svenska och en på Engelska). Vid transkriberingen av intervjuerna har vi valt att inte göra 

skillnad på vem av oss som ställer frågan då vi anser att det inte påverkar svaret. I bilaga III 

återfinns ett exempel på vår transkribering för att tydligare illustrera hur vi gått tillväga. 

När vi i kapitel 4 Empiri återger resultatet sammanfattar vi observationerna och behandlar då 

transkriberingarna i likhet med de tidigare behandlade litteraturkällor vi undersökt. Vi sorterar 

vår data genom att lyfta de mest relevanta observationerna som kan relateras till koordination 

och sammanfatta dem under lämplig kategorisering. Kategoriseringen är skapad med tanke på 

den teoretiska referensramen men ändå skapad för att kunna appliceras på alla genomförda 

intervjuer. Detta för att på ett strukturerat sätt lätt kunna fortsätta med analys. 

De citat som vi väljer att använda i vår empiri baseras på vår transkribering. Då vi vid 

transkriberingen anpassat språket så att det blir lättare att förstå i skrift leder det till att citaten 

inte är en ordagrann återgivning av vad som sades. Vi har dock fokuserat på att innehållet och 

innebörden av det som sägs förblir oförändrat. Detta bör således inte ses som citat utan istället 

återgivningar av kärnfullt innehåll. För att förbättra transparensen finns alla dessa 

återgivningar att beskåda tillsammans med vederbörande transkribering i bilaga III. 

2.5.3 Analys 

I analysens genomförande triangulerar vi våra empiriska resultat med resultaten av vår 

teoretiska undersökning, för att slutligen komma fram till svaren på våra 

huvudfrågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi reducerar datamängden genom att identifiera 

mönster i resultaten och lyfta fram det som enligt oss är relevant för och relaterat till våra 

frågeställningar. För att kontrollera vårt resonemang använder vi oss av en anpassning av 

matrisverktyget som presenteras av Ulf Melin och Karin Axelsson år 2005 i artikeln 
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Understanding Organizational Coordination and Information Systems – Mintzberg’s 

Coordination Mechanisms Revisited and Evaluated (Melin & Axelsson, 2005). Matrisen 

hjälper oss att identifiera och analysera koordinationshandlingar hos IFS World. Vi för också 

en löpande diskussion kring innebörden av resultaten och dess bidrag till att besvara 

frågeställningarna. 

2.6 Metodkritik 

Kvalitativ forskningsdesign kritiseras ofta för att vara subjektiv, samt svår att replikera och 

generalisera (Bryman, 2011). Kritiken grundas enligt Bryman (2011) främst i de avsteg som 

görs från kvantitativa metoder (ibid.). En kvalitativ undersökning är inte lika styrd av regler 

och kodifiering som en kvantitativ studie vilket kan medföra en osäkerhet gällande hur 

undersökningen genomförts samt hur forskarens tolkning påverkar val av data (ibid.). För att 

möta kritiken avseende subjektivitet och replikerbarhet avser vi i denna studie beskriva vårt 

tillvägagångssätt och våra tankegångar så att vi skapar en transparent forskningsprocess. 

Bryman (2011) menar dock att replikation inte är vanligt inom samhällsvetenskapen (Bryman, 

2011).  

Det finns även kritik mot fallstudier som undersökningsdesign. Bland annat ifrågasätter Alan 

Bryman och Bent Flyvbjerg generaliserbarheten (Bryman, 2011; Flyvbjerg, 2006). Flyvberg 

möter denna kritik med argumentet att det beror på vad som undersöks, och att människan 

historiskt sett har gjort flera upptäckter utan att basera detta på ett större urval (Flyvbjerg, 

2006).  I vår studie undersöker vi koordination i distribuerade IT-projekt hos IFS World. Vi 

menar att detta är vad Yin (2003) kallar det representativa fallet, ett fall som kan 

generaliserats till en bredare kategori verksamheter (Yin, 2003). I vår studie relaterar vi 

samtidigt fallstudien till granskade teorier inom området, något vi anser ge analysen en hög 

generaliserbarhet. 

Kvalitativa intervjuer anses generellt sätt som en bra datainsamlingsmetod vid fallstudier, den 

ställer dock krav på forskaren som intervjuare (Bryman, 2011). Vi är relativt novisa inom 

intervjuteknik, något som skulle kunna påverka den data vi samlar in. För att kompensera för 

detta faktum har vi skapat en grundlig intervjuguide (Bilaga 1) som vi kan falla tillbaka på 

under intervjuns gång.  

Intervjuer har som metod kritiserats för att inte samla in all information, intervjuobjekt kan 

underlåta att svara på vissa frågor eller svara med en konstruerad verklighet (Bryman, 2011). 

Speciellt vid undersökning av känsliga ämnen (ibid.). Koordination är i detta fall relaterat till 
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maktstrukturer i organisationer, något som kan anses känsligt. Vi har dock upplevt IFS World 

AB som en väldigt öppen organisation där problem diskuteras fritt. Vi finner därför ingen 

anledning att misstänka annat än sanningsenliga svar. Under vår studie hade vi gärna haft 

möjlighet att triangulera genom att använda olika datainsamlingsmetoder så som 

fältobservationer för att verifiera vår data. Då denna möjlighet inte fanns på det aktuella fallet 

har vi istället genomfört intervjuer i flera olika positioner inom företaget för att säkerställa 

våra datas riktighet.
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består i en genomgång av centrala teorier relaterade till 

studiens område. Inledningsvis visar vi med en begreppskarta de mest relevanta begreppen i 

denna uppsats och hur de angränsat till varandra. Dessa centrala begrepp behandlar vi i mer 

detalj genom att inledningsvis presentera en översikt för att sedan gå in djupare i systematiskt 

utvald teori (se metodavsnitt för information om urval). Kapitlet syftar till att ge stöd åt vår 

empiriska undersökning och materialet som presenteras här används även för att grunda de 

intervjumallar som använts i den empiriska undersökningen. 
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3.1 Begrepp 

Den begreppskarta som återfinns i Figur 3-1 visar de begrepp vi anser vara närmast relaterade 

till studiens område. De mest centrala begreppen är i figuren markerade med grönt och 

fungerar som grundpelare i den fortsatta studien. Vi kommer att centrera presentationen av 

vår teoretiska referensram kring dessa begrepp och senare relatera den empiriska 

undersökningen till dessa områden. Illustrationen kan nyttjas av läsaren för att skapa 

förståelse i hur begreppen hänger samman, och med figurens hjälp placeras vårt fortsatta 

resonemang i en kontext. Figuren visar också vilka begrepp vi behandlar i olika avsnitt.  

IKT-stöd

Avsnitt 3.4

Mobil Teknik

Kommunikation

Stödjer
Koordination

Avsnitt 3.2

Del av

IT-projekt

Avsnitt 3.3

Systemutvecklings-

metoder

Stödjer

Agila metoder

Avsnitt 3.3.2
Typ av

Projektorganisation Har

Organisation

Typ av

IT-strategi

Har

IT-stöd

Genererar

Scrum

Avsnitt 3.3.2

Typ av

Management

Distribuerade 

IT-projekt

Avsnitt 3.3.3

Typ av

Kräver

Stödjer

Del av

Del av

 

Figur 3-1 Begreppskarta. 
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3.2 Koordination 

Peter Carstensen skriver i sin doktorsavhandling att koordination är en naturlig del av alla 

organisationer, till detta påstående sluter sig även Alter och Hage (Alter & Hage, 1993, s. 87; 

Carstensen, 1996, s. 55). Motivationen är då att organisationer i sig kan definieras som att 

arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål (Oxford University Press, 2012)
8
. Koordinationen 

utgör i detta sammanhang det sätt element i organisationen hanteras för att uppnå dess mål. 

Koordination är en komplex företeelse inom organisationer men samtidigt någonting vi alla 

känner till från vår vardag. Vi tror, i likhet med Malone och Crowston (1990) samt Melin 

(2002), att koordination ofta kommer till våra tankar först när avsaknad av densamma 

påminner oss (Malone & Crowston, 1990; Melin, 2002). Ett enligt oss talande exempel är ett 

kök i en restaurang, där alla maträttens beståndsdelar måste planeras, tillredas och serveras 

samtidigt. Alla har vi någon gång väntat länge på vår mat och på så sätt kommit i kontakt med 

en typ av bristande koordination. 

Tidigare studier gällande koordination angränsar till flertalet områden. Bland dessa kan vi 

exempelvis finna sociologi, psykologi, management, ekonomi, datavetenskap och 

systemvetenskap (Carstensen, 1996; Malone & Crowston, 1990; Melin, 2002). Vi kommer i 

denna studie se på koordination genom ett systemvetenskapligt perspektiv, vilket för oss 

innebär att fokus kommer att ligga på organisation, management, informationshantering samt 

IT. 

3.2.1 Grundläggande begreppsbehandling 

Svenska Nationalencyklopedin likställer koordination med samordning (NE.se, 2012)
9
, ett 

begrepp som vi tror många är bekväma med att använda och en nyttig utgångspunkt för vidare 

förklaringar. Om vi genom Nationalencyklopedins språkreferens undersöker orden 

Koordinera samt Samordna finner vi definitionen ”Organisera till enhetlig verkan för ett 

gemensamt syfte” (NE.se, 2012). The Oxford Dictionary of English definierar koordination 

som “the organization of the different elements of a complex body or activity so as to enable 

them to work together effectively” (Oxford University Press, 2012)
10

. Dessa två 

grundläggande definitioner kan bidra med flera centrala begrepp som återfinns i vårt fortsatta 

resonemang. 

                                                
8
 Sökord ”Organization”. 

9 Sökord ”Koordination” och ”Samverkan” 
10 Sökord ”Coordination” 
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Båda definitionerna avser att organisera ett plural element, något som kan anses som en 

nyckelsten inom koordination. De skiljer sig dock i några aspekter som kan anses vara 

centrala. Formuleringen som används i Oxford Dictionary of English antyder att målet med 

koordination är att få de olika elementen att fungera effektivt tillsammans. 

Nationalencyklopedin pekar istället mot ett gemensamt syfte, alltså uppnåendet av 

gemensamma mål. Samtidigt snuddar Oxford Dictionary of English definitionen vid en annan 

viktig aspekt, att det som organiseras är komplext. 

Crowstone och Malone definierar koordination som ”the act of managing interdependencies 

between activities performed to achieve a goal” (Malone & Crowston, 1990, s. 361)
11

 och 

genom ett liknande resonemang dekonstruerar de begreppet koordination till fyra 

komponenter; mål, aktörer, aktiviteter och beroenden (ibid.). Utan komplexitet och 

beroenderelationer mellan element finns ingen anledning att koordinera (ibid.). Malone och 

Crowstons begreppskomponenter styrks av bland andra Ulf Melin (2002) som vid en syntes 

av flera olika framställningar av koordination framhäver dessa tillsammans med ytterligare 

relaterade begrepp som roller, kontroll, regler samt resultat (Melin, 2002, s. 60-65).  

Resonemanget kan för att klargöra problematiken återkopplas till det inledningsvis nämnda 

exemplet gällande arbete i ett restaurangkök. Mål kan ses som beställningen som ska mötas 

inom en viss tid. Kökets aktörer är i detta fall personalen som arbetar i köket och servitörer. 

Aktiviteter är den tillagning och ”montering” som sker av personalen; stekning, uppläggning 

etc. Beroenden återfinns mellan dessa element så som att maten måste tillagas innan den läggs 

upp och serveras. Relaterat till dessa huvudbegrepp kan man också finna roller med olika 

ansvar under processens gång. Någon är ansvarig för att maten läggs upp etc. En form av 

kontroll som utövas av köksmästaren för att styra processen. Verksamhetens regler gällande 

exempelvis hygien påverkar arbetet. Slutligen skapar resultatet en reaktion som påverkar 

kommande aktiviteter, aktörer, beroenden, regler, resultat. Ponera att en maträtt skickas 

tillbaka på grund av att den är dåligt tillagad och hur detta skulle påverka köksarbetet. 

Anatol Holt (1988) menar att koordination är och bör ses som en konkret verksamhetsuppgift 

och poängterar tre karaktäriserande drag hos koordination. 

 

 

                                                
11 För fler resonemang kring definitionen och relaterade definitioner se (Malone & Crowston, 1990) 
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 Koordination i sig är inget krav men andra uppgifter gör det nödvändigt.  

 Alla, utan undantag, deltar i koordinationsarbetet. 

 Koordination har ingen produkt utan syftar istället att skapa relationer mellan andra 

handlingar och dess produkter. Koordination har inte heller något syfte i sig utan är ett 

medel med vilket man uppnår andra syften. 

Fritt översatt från (Holt, 1988, s. 109) 

Ulf Melin (2002) väljer efter en studie av företag inom trä- och verkstadsindustri att 

sammanfatta koordination i organisationer genom att svara på följande fem grundläggande 

frågor (Melin, 2002). 

 Vilka koordinerar? 

 Vad/vilka koordineras? 

 Varför sker koordination? 

 Var sker koordination? 

 När sker koordination? 

Melin (2002) menar att koordination utförs av mänskliga aktörer eller artefakter i en 

organisation riktas mot handlingar eller dess förutsättningar för att minska resursförbrukning i 

organisationen så pass att den blir hållbar över tiden (ibid.). Koordination kan ske mellan 

aktörer eller mellan aktör/artefakt när behov uppstår. Koordinerande handlingar behöver inte 

vara knutna till tid eller specifika geografiska eller juridiska enheter (ibid.). Om vi jämför 

denna framställning med den Holt (1988) presenterar kan vi finna likheter så som att 

koordination är en handling med mål och syfte beroende av andra handlingar och att den kan 

utföras av olika aktörer i verksamheten. Ett tillägg som diskuterats mycket på senare år är 

dock artefakters förmåga att påverka koordinationsarbetet (Holt, 1988; Melin, 2002). 

Baserat på ovanstående resonemang väljer vi i denna studie att definiera koordination som 

följande; The management of interdependent elements in a complex organization so as to 

enable them to work together effectively toward a specific goal – Att hantera beroenden 

mellan element i komplexa organisationer för att möjliggöra effektivt arbete mot ett 

gemensamt mål. Vi väljer att i denna definition använda termen element för att poängtera att 

det inte bara är aktiviteter som kan koordineras utan även artefakter eller individer. Vi tycker 

också att det är nödvändigt att poängtera komplexiteten och de beroenden som återfinns 

mellan element och att arbetet syftar till att uppnå ett specifikt mål på ett effektivt sätt. 
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Vi anser att den förklaringsmodell Melin (2002) presenterar är användbar då den kan stödja 

det empiriska arbetet genom att resultera i en lättarbetad grund för jämförande analys. Vi 

kommer därför att se till densamma när vi designar vår intervjuguide. De två sistnämnda 

frågorna (Var? och När?) är möjligen extra intressanta för oss då vi i denna studie behandlar 

distribuerade IT-projekt. 

Något som också framkommit i ovanstående resonemang är att koordination inte enbart sker 

på ledningsnivå i ett projektsammanhang. Detta gör det nödvändigt att i vår empiriska studie 

undersöka objekt från flera nivåer inom projekt och stödjer användandet av samma 

intervjuguide för de olika roller som återfinns i projektet. 

3.2.2 Medel för koordination 

För oss är det intressant att studera hur koordination sker i verksamheter, närmare bestämt IT-

projekt. Då vi ovan fört en diskussion kring vad koordination är går vi nu vidare in på hur det 

sker i verksamheter. 

För att utföra koordination använder sig individer av olika medel, medel som flera forskare 

syftat att kartlägga under åren. Tidigare har dessa medel ofta benämnts som 

koordinationsmekanismer. Vi väljer att i enlighet med Melins (2002), och till skillnad från 

Henry Mintzberg resonemang, att benämna dessa som medel för koordination för att leda 

tankarna bort från en statisk organisation, fungerande som en maskin, till en mer dynamisk 

företeelse (Melin, 2002; Mintzberg, 1983). 

Mintzberg (1983) identifierar tre medel för koordination; Direct supervision – en ledare är 

ansvarig för en uppgift och delar ut och planerar deluppgifter för andra att utföra. Mutual 

adjustment – oformell koordination mellan arbetare på den operationella nivån i 

organisationen. Standardization (of skills, norms, work processes and results) – formellt 

accepterade standarder i arbetet gällande exempelvis en arbetares färdigheter (skills) eller 

produktspecifikationer (results) (Mintzberg, 1983). 

Kritik har riktats mot denna framställning av medel för koordination av bland annat Melin 

(2002) samt Melin och Axelsson (2005) som menar att den är för statisk och inte fångar 

flertalet dynamiska aspekter av koordination. Detta blir enligt Melin och Axelsson extra 

tydligt om man undersöker koordination tillsammans med informationssystem i 

organisationer (Melin & Axelsson, 2005). 
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Melin och Axelsson (2005) föreslår nya aspekter av koordination som bör läggas till 

Mintzbergs vid undersökningar av koordination i dagens verksamheter (Melin & Axelsson, 

2005; Melin, 2002). De argumenterar att man måste se närmre på: 

 Förhållanden mellan aktörer i organisationer – Att poängtera vem/vilka som 

koordinerar/koordineras.  

 Extern påverkan – Externa influenser på organisationen, något som till stor grad kan 

påverka hur koordination sker. 

 Framväxande processer – Hur normer och standardiserade processer växer fram i 

organisationer. 

 Samtida variation – Hur olika element i organisationen kan utföra 

koordinationshandlingar samtidigt riktade åt olika håll. 

 Kommunikation, informationssystem och information – ytterligare sätt som 

koordination förekommer på i organisationer. Framförallt olika typer av informell 

kommunikation samt hur Informationssystem kan vara en del av denna 

kommunikation. 

(Melin & Axelsson, 2005, s. 7)  
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3.3 IT-projekt 

Begreppet projekt är vanligt förekommande i dagens verksamheter. Enligt Tonnquist (2008) 

medför projekt som arbetsform mindre risk och kostnader då de är lätta att starta och är att 

föredra istället för att skapa nya avdelningar i en organisation (Tonnquist, 2008). Han menar 

att skapandet av ett projekt kan vara grundat i flertalet olika anledningar. Gemensamt för 

samtliga är att det ska finnas ett behov som ska tillfredsställas, samt att arbete i projektform är 

en lämplig metod för att uppnå detta. (ibid.) 

För att definiera vad ett projekt innebär förlitar vi oss på en definition från PMI – Project 

Management Institute – ett världsledande institut inom projektledning. De definierar 

begreppet projekt enligt följande;”A project is a temporary endeavor undertaken to create a 

unique product, service, or result.”(PMI, 2008, s. 5). 

Ett projekt är alltså en arbetsform som bara existerar temporärt. Denna temporära aktivitet är 

tidsbestämd, och har en definierad början och ett slut (PMI, 2008). Tonnquist menar att 

projekt har en stark målfokus, där målet måste vara avgränsat och en budget måste vara tillsatt 

till projektet (Tonnquist, 2008). Ett projekt kan avslutas på två olika sätt, antingen genom att 

man uppnår målet med projektet eller att man överger projektet då behovet längre inte finns 

eller inte kan/kommer uppnås (PMI, 2008). PMI tillägger att ordet temporär nödvändigtvis 

inte betyder att projektets tidsperiod är kort, utan kan även sträcka sig över längre perioder. 

Tonnquist anser att ett projekt måste uppfylla fyra olika kriterier för att få kallas ett projekt. 

 Bestämt avgränsat mål – unik uppgift 

 Bestämd tidsperiod – tidsatt 

 Bestämda resurser – egen budget 

 Särskilda arbetsformer – tillfällig organisation 

(Tonnquist, 2008, s.17) 

Dessa kriterier behöver dock inte vara uppfyllda innan projektet startar, utan kan likaväl 

uppfyllas i början av projektet (Tonnquist, 2008).  

Det resultat ett projekt ska uppnå kommer alltid vara unikt till det specifika projektet(PMI, 

2008). PMI menar att även om några av projektets delar kan vara identiska med tidigare 

projekt så kommer varje projekt i sig vara unikt och därmed resultera i ett unikt resultat. 

Resultatet av ett projekt kan innefatta produkter eller komponenter, tjänster eller kunskap 

(ibid.). 
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3.3.1 Projektets livscykel 

Ett projekt innehåller flera faser som det måste passera. PMI (2008) menar att dessa faser 

alltid är samma, oavsett storlek eller komplexitet på projektet (PMI, 2008). 

 

Figur 3-2 Projektets livscykel (Project Management Institute, 2008, s. 16). 

Figur 3-2 illustrerar dels de fyra olika faserna i ett projekt och när de inträffar, samt kostnads- 

och arbetskraftsnivå för respektive fas (ibid.). Enligt figuren kan det utläsas att kostnad och 

arbetskraft är låg till en början, men de båda stiger kraftigt när arbetet påbörjas i projektet, och 

avtar i takt med att projektet går mot sitt slut (ibid.). Ändringar som påverkar resultatet blir 

billigare att genomföra i början av projektet, då ändringar som görs när arbetet påbörjats kan 

medföra större kostnader (ibid.). 

3.3.2 Agila metoder, Scrum 

När det kommer till IT-projekt arbetar man ofta enligt fördefinierade metoder eller modeller. 

En typ av dessa metoder benämns som agila. Karakteristiskt för agila metoder, enligt Pekka 

Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen och Juhani Warsta (2002) är inkrementell 

utveckling, nära samarbete med kund, enkel och flexibel metod samt möjlighet att göra 

ändringar sent i utvecklingsfasen (Abrahamsson, et al., 2002). 
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Gemensamt för alla agila metoder är att samtliga bygger på fyra grundvärderingar som 

formulerats av en samling forskare och praktiker inom området systemutveckling, Beck et al. 

(2001). Dessa grundvärderingar visar kärnan i de agila metoderna (Beck, et al., 2001) 

 Individuals and interactions over processes and tools 

 Working software over comprehensive documentation 

 Customer collaboration over contract negotiation 

 Responding to change over following a plan 

(Beck, et al., 2001) 

Beck et al. (2001) förklarar kortfattat att dessa värderingar ska tolkas som så att agila metoder 

lägger mer tyngd på det som står till vänster i listan ovan än det som står till höger (ibid.).  

Abrahamsson et al.(2002) tolkar denna lista och förklarar närmare vad varje värdering 

innebär. Den första värderingen lägger tyngd på att projektets medlemmar ska vara nära och 

ha en bra arbetsrelation (Abrahamsson, et al., 2002). Värdering nummer två handlar om att 

det man skapar också ska vara funktionellt, man föredrar enkla lösningar för att minska den 

dokumentation som kan behöva skapas (ibid.). Den tredje framhäver tyngden av att samarbeta 

med kunden, då man vill skapa en bra relation istället för att spendera mycket tid på kontrakt 

och dess utformning(ibid.). Till sist måste man kunna göra justeringar där det behövs under 

utvecklingen, och därför behöver de involverade ha tillåtelse att ta dessa beslut (ibid.). 

Scrum är en av dessa agila metoder som blev framträdande i början av 1990 (Schwaber & 

Sutherland, 2011). Metoden är ej tänkt att beskriva hur man i detalj ska utveckla ett IT-system 

(ibid.). Den syftar istället att tillhandahålla ett ramverk för att klargöra effektiviteten i 

projektledning- och produktions-processer (ibid.), samt genom att hantera den komplexitet 

som finns i systemutvecklingsprojekt (Schwaber, 2004). Denna komplexitet menar Schwaber 

finns i form av krav, resurser och teknologi (Abrahamsson, et al., 2002; Schwaber, 2004). Då 

dessa företeelser är oförutsägbara och i stor grad varierande innebär de svårigheter som på 

något sätt måste hanteras (Schwaber, 2004). 

”Scrum addresses the complexity of software development projects by implementing the 

inspection, adaption, and visibility requirement of empirical process control with a set of 

simple practices and rules.” (Schwaber, 2004, s. 5) 
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Schwaber & Sutherland (2011) förklarar närmre vad de kallar för Scrums grundpelare; 

 Synlighet – att viktiga delar i processen måste vara synlig för de som ansvarar för 

resultatet. 

 Kontroll – en återkommande kontroll av resultat för att upptäcka problem. 

 Anpassning – Möjligheten att rätta till de problem kontrollanten upptäcker genom att 

anpassa arbetet. 

(Schwaber & Sutherland, 2011, s. 4) 

Dessa grundpelare införlivas i modellen genom implementation av en simpel process med 

specifika aktiviteter samt definitionen av ett antal roller och artefakter (Schwaber & 

Sutherland, 2011). Nedan återges modellens huvuddrag. 

Inom ett Scrum-projekt kan man dela in deltagare i tre olika roller, produktägare, scrum-

master samt gruppmedlem (Schwaber & Sutherland, 2011). En produktägare bär ensamt 

ansvar för värdet i det som utvecklingsgruppen presterar. Rollen ansvarar också för den 

viktigaste artefakten i Scrum, produkt backlogen – en prioriterad lista med saker som ska 

göras och krav som ska uppnås inom projektet (ibid.). Som Scrum-master bär man ansvar för 

att utvecklingsgruppen som består av 3-9 gruppmedlemmar förstår processen och arbetar 

utifrån den (ibid.). Scrum-mastern fungerar även som en coach som underlättar 

utvecklingsgruppens arbete och som en kommunicerande länk mellan produktägaren och 

utvecklingsgruppen (ibid.). Utvecklingsgruppen och dess medlemmar är den producerande 

enheten som i Scrum ska vara helt självstyrande och därigenom själva välja hur de uppnår 

aktuella mål (ibid.). 

De artefakter som finns i Scrum är också tre till antalet. Produkt-backloggen, Sprint-

backloggen samt något som kallas burndown diagram (ibid.). En produkt backlogg är som 

sagt en prioriterad lista med saker som ska åstadkommas under projektets gång (ibid.). Sprint-

backloggen är en mindre lista där man lyfter ut specifika saker från produkt-backloggen som 

ska utvecklas under en specifik tidsperiod (mer om detta snart) (ibid.). Ett burndown diagram 

är ett verktyg där man med hjälp av backloggarna och rapporteringar kan följa projektets 

fortskridande (ibid.).  
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Figur 3-3 Scrum Process overview (Schwaber, 2004, s. 8) 

I figur 3-3 ovan illustreras Scrum-processen. Projektet startar med skapandet av en prioriterad 

product backlog. Därefter sker en iterativ utveckling i perioder om 2-4 veckor där man 

producerar, kontrollerar och ändrar resultaten tills det att alla punkter i produkt-backloggen 

kan bockas av som klara (Schwaber & Sutherland, 2011).  

En iteration på två till fyra veckor, i Scrum kallat en sprint startar med ett sprint-planerings-

möte (ibid.). På detta möte ställer man sig två frågor; vad ska presteras under kommande 

sprint? och hur ska detta uppnås? Utvecklingsgruppen tar på detta möte själva ansvar för 

planering och tidsestimering (ibid.). I och med detta möte lyfter man vissa saker från produkt-

backloggen till en sprint-backlogg med saker som ska presteras under kommande sprint 

(ibid.). Sprint backloggen ska under iterationen helst förbli orörd för att låta 

utvecklingsgruppen koncentrera sig på att producera (ibid.). 

Under sprinten rekommenderar Scrum att utvecklingsgruppen varje dag ska träffas på ett så 

kallat daily standup-möte (ibid.). På detta möte berättar varje medlem kort vad de gjorde 

under gårdagen, vad de ska göra under sagen samt om det finns några hinder för deras arbete 

(ibid.). Mötet får inte ta mer än 15 minuter oavsett antal deltagare. Alla i utvecklingsgruppen 

måste vara deltagande genom att informera eller bli informerade på ett eller annat sätt (ibid.). 

syftet med detta är att skapa ett stöd inom projektgruppen och snabbt kunna lösa eventuella 

problem som uppkommer (ibid.). 
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I slutet av varje sprint genomför man en sprint granskning där man i ett möte undersöker hur 

arbetet med sprinten upplevts och letar efter förbättringsmöjligheter (ibid.). I samband med att 

en sprint avlutas genomförs i regel också någon form av demonstrationav det färdiga 

produktinkrementet som producerats (ibid.). 

3.3.3 Distribuerad systemutveckling 

Distribuerad systemutveckling är ett begrepp som numer går hand i hand med IT-projekt. Att 

ett IT-projekt är distribuerat innebär att projektets medlemmar inte befinner sig på samma 

plats, utan att de arbetar från olika platser (Lings, et al., 2006). Lings et al. (2006) menar att 

dessa olika platser inte behöver innebära enorma distanser såsom mellan länder eller 

kontinenter, utan det kan även inkludera olika kontor i samma stad (ibid.). Man kan också tala 

om tidsmässigt distribuerade projekt vilket exempelvis kan innebära att projektmedlemmar 

inte har möjlighet att arbeta på samma tider eller att projektet kan vara så pass geografiskt 

distribuerat att det befinner sig i flertalet tidszoner (ibid.). 

En anledning till att organisationer väljer att arbeta distribuerat presenteras av Jiménez et al. 

(2009) som tillgänglighet av resurser, ofta till ett billigare pris (Jiménez, et al., 2009). Dessa 

fördelar kommer dock inte utan nackdelar, en distribuerad organisation uppstår unika 

situationer som måste hanteras. Jiménez et al. (2009) sammanfattar dessa i tio 

problemområden; kommunikationsproblem, gruppmedvetenhet, hantering av 

mjukvarukonfiguration, kunskapshantering, koordination, kollaboration, projekt- och 

processhantering, processtöd, kvalitetsuppföljning samt riskhantering (ibid.). Koordination 

påverkas enligt Jiménez et al. negativt i den mening att det är svårare att uttrycka exakt vad 

som ska göras (ibid.). Detta grundas i problem med kommunikation, gruppmedvetenhet och 

en komplex organisation (ibid.). Liknande problem tas upp av Elizabeth Woodward, Steffan 

Surdek och Matthew Ganis i boken A practical guide to distributed Scrum (2010) – en 

publikation från IBM
12

. Man påpekar där att Scrum som modell inte hjälper till att lösa dessa 

problem men att det med agil utveckling kan vara lättare att finna problem snabbt och åtgärda 

dem (Woodward, et al., 2010).  

En studie av distribuerade IT-projekt har också genomförts av Audris Herbsleb och James 

Mockus (2003) där en av frågeställningarna var om distribuerat arbete tar längre tid att 

genomföra än arbete inom samma kontor. Deras resultat visade på att det inte var någon större 

skillnad när det kom till antal hinder, dvs. när anställda behövde uppsöka ytterligare 

                                                
12 Mer information o företaget på http://www.ibm.com/us/en/. 

http://www.ibm.com/us/en/
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information från en kollega eller behövde att en kollega skulle ta ett beslut, mellan det egna 

kontoret och det geografiskt skilda kontoret (Herbsleb & Mockus, 2003). Däremot visade det 

sig att den tid det tog att avlösa dessa hinder, för att kunna fortskrida i arbetet, var betydligt 

större när det involverade distribuerat arbete och resurser (ibid.). De två organisationer som de 

undersökte visade att det kunde ta mer än dubbelt så lång tid jämfört med att enbart jobba 

lokalt (ibid.). De genomförde även en enkätundersökning som visade på samma resultat, att 

distribuerat arbete medför mer förseningar rent tidsmässigt gentemot lokalt arbete (ibid.). 

Lings et al. (2006) har, utifrån tidigare litteratur, sammanställt framgångsfaktorer som är 

viktiga att se till när det kommer till distribuerade projekt. Dessa presenteras nedan och 

baseras helt på (Lings, et al., 2006). 

Clarify all understandings är en viktig aktivitet i ett distribuerat projekt. Då utveckling 

kommer ske på olika platser måste alla involverade förstå målet med projektet och vad som 

ska skapas. Detta kan lösas genom att klargöra vad som ska göras på varje plats, samt att man 

tillsammans kommer överens om vilka processer och liknande man ska följa. (Ibid.) 

Use cultural mediation påtalar att kulturella problem kan uppstå, och att det är effektivt att ha 

en slags mellanhand mellan olika kulturer. Detta innebär att man kan ta en person från det ena 

kontoret och placera denna person på det andra kontoret. Denna person kan då agera 

mellanhand mellan de två kontoren, och är menad att reducera kulturella skillnader. (Ibid.) 

Have a clear distribution rationale betonar att det bör finnas en baktanke med att arbeta 

distribuerat. Man bör bara jobba distribuerat i projekt som är strukturerade, lätta att definiera 

samt möjligheter till att bryta ner projektet i mindre uppgifter. En viktig del, för att jobba 

distribuerat, är att det finns ett gemensamt språk mellan de distribuerade projektgrupperna. 

Likaså måste delar av arbetstiden överlappa mellan de olika arbetsplatserna, om inte bör man 

undvika att jobba distribuerat. (Ibid.) 

Facilitate human communication behandlar den kommunikation som kommer ske inom 

projektet. Man kan öka kommunikationsverktygs påverkan genom, t.ex. i en telekonferens, 

använda sig av en person som försöker få alla att jobba mot samma mål, genom att minska 

missförstånd och att lösa konflikter. Även språkkurser kan ge positiv effekt, och genom att 

öka informell kommunikation mellan deltagare så kan formell kommunikation, t.ex. möten, 

öka kvalitetsmässigt. (Ibid.) 



39 

Manage processes belyser att det bör finnas någon som är huvudansvarig för projektet, men 

även detta kompletteras med lokala projekt- och gruppledare. Man bör även planera möten då 

arbetstiden överlappar på de involverade arbetsplatserna. Även inkrementell utveckling och 

korta iterationer är att föredra. (Ibid.) 

Develop a sense of teamness vill belysa att man måste skapa en samhörighet inom 

projektgruppen. Bland annat nämns att man bör skapa en projektportal, där man ska kunna 

finna information om projektmedlemmar, viktiga händelser i projektet, projektets status samt 

planeringsinformation. Man bör även där kunna finna de beslut som tagits i projektet, något 

som bör vara lättillgängligt. (Ibid.) 

Encourage temporary collocation är ett sätt att reducera framtida problem och bör inkludera 

alla i projektgruppen. Det innebär att man placerar projektmedlemmarna, som annars jobbar 

distribuerat, tillsammans under en begränsad tid på en och samma plats. Det effektivaste sättet 

anses vara att genomföra detta i början av ett projekt, även om det också går att genomföra 

regelbundet under projektets gång. (Ibid.) 

Develop an effective tool base behandlar koordination, och att det bör finnas enhetliga verktyg 

för att kommunicera mellan arbetsplatserna. Viktigt är att man väljer verktyg som löser de 

potentiella problem som upplevs. (Ibid.) 

Schwaber (2004) delger sina erfarenheter av att arbeta distribuerat i med Scrum och påpekar 

då att man främst bör tänka till kring om man verkligen behöver vara distribuerade 

(Schwaber, 2004). Till största möjliga mån bör distribution minskas (ibid.). Något han också 

lägger vikt på är att implementera en infrastruktur som låter de distribuerade 

utvecklingsgrupperna kommunicera fritt med varandra (ibid.).  
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3.4 IKT- Informations- och Kommunikationsteknik 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett begrepp som ofta används synonymt 

med Informationsteknik (IT). IKT begreppet är dock vanligare då man vill betona 

kommunikationspotentialen i tekniken (NE.se, 2012)
13

. 

En definition av IKT presenteras av Adriaanse et al. (2010) som följande;“… ICT is defined 

as a digital coordination and collaboration tool used for communicating and sharing project 

information...” (Adriaanse, et al., 2010, s. 1003). Denna definition är anpassad för ett 

projektsammanhang och tar fasta på just kommunikationspotentialen och vad man kan 

använda tekniken till, Koordination och Kollaboration – enkelt uttryck Samverkan och 

Samarbete. 

Vi kan också se på definitioner som använder begreppet IKT för att förstå dess 

verksamhetsnytta. Matti Vartiainen definierar mobila arbetare som; ”’Mobile’, in this case, is 

defined as a quality of an individual who moves to and from different places and works in 

them and, while traveling, uses information and communication technologies as tools.” 

(Vartiainen, 2006, s. 14) 

Samtidigt definierar Brodt och Veburg (2007) mobilt arbete som; “We define mobile work in 

case of work processes that are carried out independently from a fixed location and supported 

by ICT.” (Brodt & Verburg, 2007, s. 53) 

Listan på användningsområden för denna typ av teknik i organisationer är lång. Vi väljer dock 

att behandla tekniken i studiens sammanhang av koordination och distribuerade IT-projekt. 

3.4.1 IKT i distribuerade projektorganisationer 

Wanda J. Orlikowski (1992) lägger fram fyra olika sätt som IT, organisationer och människor 

kan påverka varandra;  

 IT kan vara en produkt av mänsklig handling. 

 IT kan fungera som mediator av mänsklig handling. 

 Organisatoriskt förhållande kan påverka människors användning av IT. 

 Organisationer formas till viss del av dess IT användande. 

(Orlikowski, 1992, s. 410) 

                                                
13 Sökord ”IT” 
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Av detta kan vi utläsa att IT bör ses som en del av organisationen starkt kopplat till individer i 

organisationen och det organisatoriska sammanhanget (Orlikowski, 1992). Orlikowski 

presenterar även samma tanke tillsammans med Susan Scott i publikationen Sociomateriality: 

Challanging the Separation och Technology, Work and Organization (2008). De menar att 

mycket av den forskning som presenterats inom Management saknar eller tar det tekniska 

perspektivet för givet. De menar att områden som teknik, organisation och arbete måste 

studeras tillsammans (Orlikowski & Scott, 2008). 

Användning av IKT i projektsammanhang har tidigare studerats ingående i byggnadsprojekt 

av bland andra Mattias Jacobsson och Henrik C. Linderoth (2010) och Adriaanse et al. (2010). 

Även om dessa studier är genomförda på byggnadsföretag anser vi att de är relevanta för vår 

studie. Projektorganisationer har som vi tidigare nämnt många gemensamma egenskaper 

oavsett vilken bransch de är inom. Dessa principer bör alltså vara desamma för IT-branschen 

och IT-projekt. 

Jacobsson och Linderoth (2010) samt Adriaanse et al. (2010) uppvisar teoretiska modeller 

som en ansats till att förklara en individs användning av IKT i en organisation och faktorer 

som påverkar detta. I figur 3-4 nedan presenteras en syntes av dessa.  

Actors frame of reference

- Personal Motivation

- Knowledge and skills

Contextual elements

-External Motivation

- Acting Opportunites

ICT

The Use of ICT

 

Figur 3-4 Användandet av IKT i organisationer, en syntes av (Jacobsson & Linderoth, 2010) och (Adriaanse, et al., 
2010) 
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Om vi syntiserar dessa två teorier kan vi uttrycka oss som följer: användandet av IKT i 

organisationen beror på Individens referensram som i detta fall kan anses bestå av personlig 

motivation till att använda IKT, samt förutsättningar att göra det i form av individuell kunskap 

och färdigheter. Påverkan kan också härledas till den organisatoriska kontexten, närmre 

bestämt extern motivation så som krav på användning eller möjligheter för användning. 

Användningen styrs självklart också av själva tekniken och dess möjligheter. Dessa modeller 

kan relateras tillbaka till Orlikowskis (1992) teorier gällande IT i organisationer för att 

konstatera att principer för IT samtidigt gäller för IKT. Fortsatt så menar Orlikowski i artikel 

författad tillsammas med JoAnne Yates att all användning av kommunikationsteknik kommer 

att förändras i takt med verksamhetens behov och dess kontext (Orlikowski & Yates, 1994). 

Att arbeta distribuerat innebär för organisationer enligt Lings et al. (2006) svårigheter med att 

hantera avstånd i tid och rum samt socialt och kulturellt avstånd (Lings, et al., 2006). Mobil 

teknik eller IKT kan användas för att brygga avstånd över tid och rum genom att göra 

användare mobila (Lings, et al., 2006; Brodt & Verburg, 2007; Niitamo, 2006; Jiménez, et al., 

2009). Egenskaper hos arbetare spridda över tid och rum kan liknas vid förhållanden hos 

mobila arbetare.  

Brown et al. (2001) påtalar att genom att arbeta mobilt så uppstår osäkerhet då flera nya 

faktorer påverkar arbetet. På resande fot blir kommunikationsinfrastruktur en viktig 

grundpelare och möjligheter såsom att vända sig till kollegor minskar då de befinner sig på 

olika platser (Brown, et al., 2001). Ett problem som också behandlas av Lings et al. (2006) 

som menar att en svårighet med distribuerat arbete med IKT kan dock vara att ersätta de 

sociala element som återfinns i projektorganisationer och på så sätt få samma effektivitet 

(Lings, et al., 2006; Vartiainen, 2006). Som följd av detta menar Brown et al. (2001) att en av 

de största utmaningarna med att jobba mobilt blir därför att minimera skillnaderna mellan 

mobilt och fast arbete, att man har tillgång till den information som behövs samt de 

nödvändiga resurser som krävs för att kunna arbeta (Brown, et al., 2001). Detta kan man göra 

med IKT (Brodt & Verburg, 2007; Niitamo, 2006; Vartiainen, 2006) 

Niitamo (2006) har kartlagt en förändring av synen på arbete som skett hos Nokia Research 

and Development. Niitamo menar att man färdats från en traditionell syn på arbete där man 

går till kontoret för att arbeta till ett nytt synsätt centrerat kring att utföra uppgifter på bästa 

sätt, var det än må vara (Niitamo, 2006). “Work can and should take place wherever and 

when it needs to.” (Niitamo, 2006, s. 257). Niitamo (2006) menar att denna skiftning är 
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talande för alla globalt distribuerade organisationer och påpekar vikten av att stödja arbetare 

med hjälp av IKT (ibid.). 

3.4.2 IKT för koordination i IT-projekt 

John R. Wilson(2006) väljer att kalla denna koordinering med övriga verksamheten för en 

kollaborering, där alla måste samarbeta för att uppnå de mål som är satta. Han talar om 

problem för kollaborering, att de hjälpmedel som finns för att underlätta kollaboreringen inte 

är tillräckliga. Han föreslår två viktiga grundpelare för att kollaborera, nämligen Social and 

organisation support samt Technical systems support (Wilson, 2006). 

Social and organizational support berör området kring nyttan av en distribuerad 

kollaboration. Både organisation och anställda måste se fördelar med att kollaborera mobilt, 

och vid införandet måste detta stödjas av hela organisationen (ibid.). Detta ställer krav på 

organisationen, att den är öppen för förändring. Motivationen att kollaborera mobilt kommer 

öka när anställda får erfarenhet inom området, då tekniska-, organisatoriska- och sociala 

aspekter utvecklas hos individerna och när de ser fördelar kopplat till resultatet (ibid.). 

Technical systems support handlar om den tekniska grund som stödjer den mobila 

kollaborationen. Det är viktigt att undersöka de behov som finns innan man väljer tekniska 

system som ska stödja kollaboreringen (ibid.). Funktionalitet är ett relevant begrepp, som i 

detta fall behandlar vad den tekniska lösningen möjliggör. Funktionalitet är ett svårbemästrat 

område, då för lite eller för mycket funktionalitet kan ge negativa effekter (ibid.). Wilson 

menar att framförallt för mycket funktionalitet är ett riskfyllt område när det kommer till 

mobil kollaboration (ibid.). Därför är det även här nödvändigt att undersöka vad som faktiskt 

måste göras mobilt, och hur användarna ska kollaborera i arbetet. Därefter måste aspekter 

såsom vem, var och hur definieras för att få en bättre bild över de krav som ställs (ibid.). Det 

är först utifrån dessa krav som man kan identifiera den lösning som passar bäst, även 

användbarhet är något man måste ha i åtanke. Med en hög nivå av användbarhet medför det 

att lösningen kan utnyttjas så som det är tänkt, då Wilson(2006) påpekar att det finns risk för 

att fokus annars flyttas från det som ska göras till hur man genomför det (ibid.). 

3.4.3 IKT användning i distribuerade Scrum projekt 

Woodward et al.(2010) nämner att man inom Scrum-projekt kan välja ett flertal olika sätt för 

att kommunicera på, alla med tillhörande för- och nackdelar (Woodward, et al., 2010). När det 

kommer till distribuerat arbete nämner de tre sätt att genomföra sina möten, nämligen 

telekonferens, videokonferens samt chat (ibid.). 
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Telefonkonferens kan användas vid distribuerade möten, och anses enligt Woodward et 

al.(2010) fungera bra som medel för distribuerade möten. De distribuerade 

projektmedlemmarna behöver bestämma en tidpunkt då de har möte varje dag (ibid.). En 

tidpunkt som överlappar samtliga medlemmars arbetstid och som inkluderar alla i 

projektgruppen (ibid.). Telekonferensen är också ett bra medel för att inkludera den eller de 

som inte kan närvara på plats i grupper där man vanligtvis träffas face-to-face (ibid.). 

Gällande fördelar nämns bland annat att alla i projektgruppen kan delta, det finns möjlighet att 

interagera tillsammans samt att tekniken går att använda när man jobbar mobilt (ibid.). De 

nämner dock två nackdelar med telekonferenser. Dessa är att man inte kan förmedla uttryck 

och kroppsspråk samtidigt som det är svårt att engagera deltagare i en telekonferens (ibid.).  

Videokonferens är nära besläktat med telekonferens. Skillnaden att man använder överföring 

av bild i tillägg till ljudet. Den praktiska skillnaden blir att de involverade nu även ser 

varandra, vilket gör att uttryck och känslor lättare kan förmedlas (ibid.). Videokonferens 

ställer högre krav rent tekniskt då de involverade måste ha någon form av 

videoinspelningsutrustning (ibid.). Ett problem med videokonferens är att alla ska kunna se 

alla, detta ökar i komplexitet ju fler deltagare/platser som är involverade i videokonferensen 

(ibid.).  Woodward et al. (2010) nämner även bandbredd som ett problem samtidigt som andra 

begränsningar i den mjukvara man använder kan påverka genomförandet negativt (ibid.). Som 

fördelar nämns att man här har lätt att interagera tillsammans samtidigt som det har möjlighet 

att ge bättre kommunikation än telekonferenser (ibid.).  

Den sistnämnda kommunikationstekniken, att chatta, går även den att använda som 

mötesverktyg. Man sätter en tidpunkt där alla bjuds in till en chat där mötet hanteras. Detta är 

ett verktyg som anses fungera både för distribuerade- och mobila projektgrupper (ibid.). En av 

fördelarna som nämns är att man enkelt kan spara mötet i textform för att sedan göra 

transkriberingen tillgänglig för alla i projektgruppen (ibid.). Detta underlättar för de 

medlemmar som inte kunde närvara vid det specifika mötet (ibid.). Ytterligare en fördel är att 

man kan skriva så mycket man vill i en chat och att man således kan förbereda frågor som 

bara kan klippas in i chatten för att diskuteras (ibid.). Däremot förlorar man möjligheter att 

tolka uttryck och tonfall som annars kan tolkas genom något av de två övriga mötesverktygen. 

Likaså finns det inga garantier för att de som deltar i chatten faktiskt deltar aktivt (ibid.). Det 

kan också vara svårt att strukturera hur mötet ska genomföras i chattform (ibid.).        
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3.5 Sammanfattning av teori 

I detta avsnitt sammanfattar vi så kort det går de teoriavsnitt som nämnts tidigare i kapitlet. 

Detta för att ge möjlighet till läsaren att få en snabb överblick samtidigt som det för vår skull 

sammanfattar teorierna inför analysen i kapitel 5. 

3.5.1 Koordination 

Koordination är ett komplext fenomen som återfinns i alla organisationer och påverkar alla 

inom densamma (Holt, 1988; Malone & Crowston, 1990; Melin, 2002). Den definition vi 

sluter oss till i denna studie är; The management of interdependent elements in a complex 

organization so as to enable them to work together effectively toward a specific goal – Att 

hantera beroenden mellan element i komplexa organisationer för att möjliggöra effektivt 

arbete mot ett gemensamt mål. 

Vi poängterar med denna definition att annat än handlingar i en organisation kan koordineras, 

exempelvis artefakter. En annan viktig aspekt är att det som koordineras kan anses vara 

komplext med beroenden mellan element, utan detta skulle inte koordination behövas. 

Slutligen påtalar definitionen vikten av att handlingar ska riktas mot ett specifikt mål. 

Vi tror att oavsett vilken verksamhet eller bransch man befinner sig inom så kommer 

koordination principiellt fylla samma funktion. Detta styrks av flertalet framställningar som 

över tiden behandlat koordination på liknande sätt. Se exempelvis; (Carstensen, 1996) - 

Mjukvaruutveckling, (Melin, 2002) - Trä- och verkstadsindustri, samt (Bardram, 1998) - 

Sjukhusverksamhet. 

Koordination kan enligt Mintzberg (1983) ske på tre sätt;  

 Direct supervision som innebär att en person styr över andra 

 Mutual adjustment vilket innebär en ömsesidig justering av parter i organisationen för 

att uppnå målet. 

 Standardization som påtalat att man inför en standardiserad process som styr arbetet 

(Mintzberg, 1983) 

Dessa medel för koordination har dock kritiserats i den mån att de är för mekaniska och inte 

fungerar på samma sätt i dagens organisationer (Melin & Axelsson, 2005; Melin, 2002). Man 

måste enligt Melin och Axelsson (2005) i dagens organisationer ta hänsyn till bland annat IT-

system samtidigt som man ser till att koordination sker i verksamheter av flera personer och i 

framväxande och utvecklande processer. 
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3.5.2 IT-projekt 

Vi väljer att i denna studie följa definitionen av projekt som presenteras av Project 

Management institute (PMI); ”A project is a temporary endeavor undertaken to create a 

unique product, service, or result.” (PMI, 2008, s. 5). En projektorganisation syftar således att 

utföra en specifik uppgift under en bestämd tid. Tonnquist (2008) tillägger att projekt också 

har en egen specifik budget (Tonnquist, 2008). 

IT-projekt är ett specialfall av projekt som syftar att utveckla IT system utefter definierade 

krav. Inom IT-projekt arbetar man ofta efter fördefinierad metodik för att uppnå bästa resultat. 

En typ av metodik är den agila metodiken. Agil utvecklingsmetodik innebär i kort att man 

lägger fokus på att projektets medlemmar ska vara nära och ha en bra arbetsrelation, att det 

man skapar ska vara funktionellt, att samarbeta nära med kunden, samt möjligheten att göra 

justeringar där det behövs under utvecklingen (Abrahamsson, et al., 2002). 

Scrum är en av många modeller baserad på den agila utvecklingsmetodiken. Scrum i korthet 

innebär att arbetar i självstyrande arbetsgrupper för att utveckla fungerande delprodukter i 2-4 

veckors iterationer (Schwaber, 2004; Schwaber & Sutherland, 2011). Under dessa iterationer 

träffas utvecklingsgruppen dagligen för att uppdatera varandra på arbetets fortgång och 

eventuella hinder (Schwaber & Sutherland, 2011). Huvudsyftet med detta är att man i 

utvecklingsprocessen bygger in transparens, samt naturlig kontroll och möjligheter att vara 

flexibel (ibid.). 

Något som växt fram på senare tiden är distribuerade projekt, en utveckling som enligt 

Jiménez et al. (2009) drivs av strävan efter kompetenta resurser till det billigaste priset 

(Jiménez, et al., 2009). Detta innebär att projektets resurser och medlemmar blir spridda över 

en geografisk yta, något som påverkar projekt både positivt och negativt (Lings, et al., 2006; 

Jiménez, et al., 2009). Schwaber påpekar att man inte bör arbeta distribuerat om det inte är 

absolut nödvändigt (Schwaber, 2004). Många av de svårigheter man måste hantera har att 

göra med kommunikation vilket i sin tur påverkar exempelvis uppföljning, gruppmedvetenhet 

och koordination (Jiménez, et al., 2009). Herbsleb et al. (2003) har genomfört studier som 

visar att problemlösning tar längre tid i distribuerade projekt (Herbsleb & Mockus, 2003).  

För att tackla dessa problem presenterar Lings et al. (2006) flertalet framgångsfaktorer man 

bör tänka på vid genomförandet av distribuerade projekt, exempelvis;  

 Att ha en klar baktanke med att arbeta distribuerat 

 Att utveckla en verktygsarsenal som passar arbetet 
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 Att arbeta med lokalt ansvariga som koordinerar mellan varandra 

 Att sammansvetsa gruppen genom att träffas personligen för att lära känna varandra 

(Lings, et al., 2006) 

Schwaber (2004) poängterar att det är viktigt att implementera en teknisk infrastruktur för att 

utvecklingsgruppen ska kunna kommunicera fritt (Schwaber, 2004).  

3.5.3 IKT – Informations- och kommunikationsteknik 

Begreppet IKT används i många fall synonymt med IT men oftast då man vill lägga fokus på 

teknikens kommunikationsmöjligheter. Vi använder oss i denna studie av definitionen ”... a 

digital coordination and collaboration tool used for communicating and sharing project 

information...” (Adriaanse, et al., 2010, s. 1003). 

Studien behandlar IKT-användning i organisationer vilket har lett oss till att se till teorier 

kring detta. Orlikowski (1992) påtalar att IT, organisation och individer påverkar varandra på 

olika sätt. IT kan vara en produkt av mänsklig handling men kan samtidigt fungera som en 

mediator. Organisationen påverkar IT användningen och IT påverkas av IT-användande 

(Orlikowski, 1992, s. 410). Något som andra studier visar är också att IT användning ofta 

också beror på individens kunskap och motivation (Adriaanse, et al., 2010; Jacobsson & 

Linderoth, 2010). Mobil teknik eller IKT kan användas för att brygga avstånd över tid och 

rum och är nödvändigt för genomförande av distribuerade projekt (Lings, et al., 2006; Brodt 

& Verburg, 2007; Niitamo, 2006; Jiménez, et al., 2009). 

Woodward et al. behandlar i boken A practical guide to distributed Scrum (2008) teorier 

gällande hur olika IKT-stöd fungerar som stöd för de mötesaktiviteter som definieras i Scrum 

(Woodward, et al., 2010). Fördelar samt nackdelar med Telekonferens, Videokonferens samt 

Chatt diskuteras (ibid.). Bland dessa finns den främsta fördelen i möjliggörande av att 

samarbeta på distans. Nackdelar så som svårigheter att engagera deltagare och minskad 

förståelse presenteras (ibid.).
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten från vår fallstudie. Intervjuguider och exempel på 

transkribering återfinns i Bilaga I-III. Vi kommer att sammanställa data i syfteseneliga 

rubriker och därigenom beskriva för studien relevanta områden som observerats på IFS AB. 

Den data som presenteras här kommer i kapitel 5 – Analys – ställas i ljuset av tidigare 

presenterade teorier för att diskutera resultat och svara på studiens frågeställningar.  

Nedan påminner vi om kodningen av våra intervjuobjekt som presenterades i avsnitt 2.5.2: 

PM – Project Manager 

GM – Group Manager 

PA – Product Architect 

BSA – Business System Analyst 

PSE – Principal Software Engineer 
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4.1 Projektmodellen Aqua 

På IFS World arbetar man med en Scrum-baserat, agil projektmodell som benämns Aqua. 

Detta arbetssätt gick man över till för ungefär 3 år sedan och man arbetar fortfarande på 

förbättringar. Utvecklingsprocessen är inspirerad från Scrum-modellen och alla projekt ska 

följa samma process. Nedan förklaras i Figur 4-1 utvecklingsmetodiken. Illustrationen är 

baserad på information som samlats från intervjuobjekten vid frågor gällande planering och 

arbetssätt. 

Daily 

team

standup

Monthly 

sprint meeting

Product 

Backlog

User stories 

distributed to 

several teams Deliverable

Prioratized 

Backlog items

Customer-

demo

Figur 4-1 Projektmodellen Aqua på IFS World baserat på intervjudata (BSA1, 2012; GM1, 2012; PA1, 2012; PM1, 
2012; PSE1, 2012) 

Varje projekt hos IFS World har en product backlog, en lista med funktionalitet och problem 

som ska åtgärdas och lösas innan lansering av nästkommande version av affärssystemet. 

Dessa bryts sedan ned till mindre delar, så kallade user-stories. GM1, PM1 och övriga 

ledningsgruppen sätter i början av varje projekt samman en uppsättning av utvecklingsgrupper 

och delar sedan ut delar av backloggen till dessa i iterationer - sprints. ”Normalfallet på IFS 

är en iteration fyra veckor, och i slutet på fyra veckorsperioden visar man vad man har 

byggt” (GM1, 2012). Inom produktgruppen supply-chain bedrivs verksamheten som ett enda 

projekt där alla utvecklingsgrupper arbetar från en och samma product backlog. Gruppen 

ansvarar själva för hur uppgifterna löses och håller en gång i veckan ett Planning Review-

meeting. Under detta möte kontrolleras status på uppgifter och eventuellt nyinkomna, 

högprioriterade ärenden lyfts in i gruppens sprint backlog. Varje dag ska gruppen också 

genomföra en daily-standup, där varje gruppdeltagare presenterar vad som gjorts under 
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gårdagen och vad som ska göras under dagen. PSE1 meddelar att dessa möten hålls minst tre 

gånger i veckan i hans utvecklingsgrupp, även om man strävar efter att de ska ske dagligen. 

En förbättring som man arbetar på just nu är att skapa fasta utvecklingsgrupper som ska vara 

oförändrade under hela projektet. Detta ska göra processen mindre komplex då man i 

fortsättningen avser flytta uppgifter till lämpade utvecklingsgrupper istället för att låna 

kompetens mellan grupper för att klara av uppgifter. 

4.2 Distribuerat arbete på IFS World 

Samtliga anställda på IFS World som vi varit i kontakt med jobbar distribuerat (om än på 

något olika sätt); GM1 och PM1 ingår i en ledningsgrupp bestående av 6 personer 

distribuerad mellan Sri Lanka, Linköping och Göteborg. BSA1, PSE1 och PA1 ingår alla i 

olika utvecklingsgrupper som är distribuerade mellan Sri Lanka och Linköping, samtidigt som 

PSE1 jobbar från sitt hem två dagar i veckan. I deras arbeten påverkar detta dem på olika sätt. 

GM1 är i ledningsgruppen den person som har personalansvar. Gällande uppbyggnad av 

utvecklingsgrupper påpekar han att det kan vara svårt att få utvecklingsgrupperna att lära 

känna varandra. Han berättar att hårda variabler så som planering, teknikaliteter, 

uppgiftsfördelning etc. inte är några problem. Det är det mjuka, exempelvis att bygga 

relationer som blir lidande. Något han menar påverkar hur väl man förstår varandra i 

kommande diskussioner.  

”Grunden för att lyckas att jobba distribuerat tror vi på IFS är att man emellanåt kan träffas, 

samt att man någon gång träffas allihopa. Får man till det i starten så är det jättebra, för vi 

brukar skilja på det – tiden innan och efter man träffat sina kollegor – vi har kunnat notera 

att det efter alltid blir högre kvalité” (GM1, 2012). 

I ledningsgruppen försöker de varje år planera ett par fysiska träffar, en resa från Sverige till 

Sri Lanka eller tvärtom. Vid dessa träffar försöker man hantera viktiga uppgifter, GM1 

nämner uppgiften att skapa nya projektteam inför de kommande två till tre åren som ett 

exempel. Det ansågs vara ett så pass viktigt ärende att valde att hantera det när hela gruppen 

träffades. Annars löser man ofta övriga saker – även brådskande ärenden – via distribuerat 

arbete, menar GM1.  

PM1 – som i sitt arbete har närmre kontakt med utvecklingsgrupperna – väljer till största 

delen att jobba från kontoret, då hon anser det vara svårare att genomföra sina arbetsuppgifter 

hemifrån. Hon måste ha ständig koll på vad som händer i de olika projektgrupperna och 
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dessutom förmedla information, vilket enklast görs på plats. PM1 är den enda projektledaren 

inom supply-chain gruppen och har hand om alla utvecklingsgrupper. Det faktum att de 

jobbar i flera distribuerade grupper skapar svårigheter när det gäller att sammanställa 

information. Då större delen av alla projektdeltagare befinner sig på Sri Lanka har man där 

tillsatt en koordinator att agera som ”projektledarens förlängda arm” för att förmedla 

information och stödja det dagliga arbetet. 

GM1 och PM1 förklarar att utvecklingsgruppen behöver ha en bred kompetens, och i 

möjligast mån ska medlemmarna i en grupp befinna sig på så få arbetsplatser som möjligt, 

helst samma kontor. Dock kan man inte undvika distribuerat arbete, då särskild kompetens 

kan finnas på olika platser, men man försöker i alla fall hålla antalet distribuerade team så få 

som möjligt. GM1 talar även om att medlemskompositionen är viktig, och att man blandar 

seniora medarbetare med juniorer, för att få en bra mix av medlemmar. Det kräver samtidigt 

att man har en plan över vad varje utvecklingsgrupp, grovt sett, ska göra i framtiden. GM1 

talar om att de endast preliminärt grovplanerar vad varje grupp ska jobba med, då 

verkligheten är som så att några är bättre på något område än andra.  

GM1 nämner begreppet T-shaped, som innebär att medarbetare bör vara specialiserad 

samtidigt som denne har en bred kunskap om omkringliggande funktionalitet. Vidare menar 

han att man inte sätter ihop det bästa teamet för en specifik uppgift, då det kommer komma 

uppgifter senare som man inte kan förutspå. Därför väljer man att skapa grupper som har 

olika typer av erfarenhet när det kommer till just deras första uppgift, något som resulterar i 

att man kan hålla antalet distribuerade grupper nere till ett fåtal. GM1’s åsikt är att ju fler 

platser ett projekt är distribuerat till desto mer ökar komplexiteten, samtidigt som färre platser 

i ett projekt ger bättre effektivitet. PM1 påpekar även hon strävan att jobba så lite distribuerat 

som möjligt då det minskar svårigheterna med att koordinera. 

BSA1 – som är ensam i sin utvecklingsgrupp med att vara stationerad i Linköping – menar att 

man missar vad han kallar överhörning. 

”Det finns mycket kringfrågor som diskuteras och som man kanske inte har direkt nytta av att 

höra. Men att indirekt veta vad som pågår är viktigt då det kan påverka mig eller de jag 

jobbar med i ett senare skede” (BSA1, 2012). 

Ibland upplever han det också tråkigt att inte få den sociala kontakten med de man arbetar 

nära och att detta medför att det blir både svårare och tar längre tid att knyta ihop en grupp. 
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”Det krävs att individerna känner varandra ganska väl om man ska köra distribuerat, annars 

är det en ganska lång fas man måste genomgå innan gruppdynamiken sätter sig – om den nu 

sätter sig” (BSA1, 2012). 

Daily-standups är för BSA1 väldigt viktigt då han till stor del baserar resten av sin arbetsdag 

på informationen han där delges av distribuerade kollegor. Det framgår också under intervjun 

att det är svårare att bolla dagliga frågor med distribuerade kollegor inom utvecklingsgruppen. 

Detta leder enligt BSA1 att man skapar ett eget kontaktnät lokalt för stöd och synpunkter. 

PSE1 nämner vid intervjutillfället att han inte finner några hinder med distribuerat arbete 

annat än eventuella tekniska svårigheter. Han upplever att det fungerar bra att komma in i en 

grupp men påpekar att det är lättast att arbeta med kollegor man känner sedan tidigare. Han 

förklarar att förståelsen kan bli lidande om man inte känner varandra. I sitt arbete är PSE1 – 

oavsett var han befinner sig – i kontakt med sina närmsta kollegor i genomsnitt en gång om 

dagen gällande utvecklingsrelaterade frågor. Något som han anser räcka för att koordinera sig 

och genomföra arbetsuppgifterna. 

PA1 som också arbetar i en distribuerad utvecklingsgrupp berättar att faktumet att de arbetar 

distribuerat aldrig ställt till något större problem. Han nämner dock att han innan flytten till 

Sverige jobbat på IFS Sri Lanka som software engineer. Där upplevde han att distansen till 

produktens användning var svår att hantera. Här i Sverige är det lättare att snabbt komma i 

kontakt med exempelvis Pre-sales avdelningen för att kontrollera uppgifter. Han tror också att 

det är betydligt lättare att komma in i en grupp som är samlad på en plats, speciellt i det fall 

man är ny inom yrket och behöver extra stöd i det vardagliga arbetet. 

Från en ledningssynpunkt påpekar både GM1 och PM1 att det är fördelaktigt att hålla ihop 

grupper på samma plats i största möjliga mån för att minska komplexiteten. 
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4.3 IKT – Informations- och kommunikationsteknik på IFS World 

Kommunikation är en viktig del av arbetet hos IFS World. På frågan om det finns ett behov 

av att ha kontakt med sina kollegor svarar samtliga intervjuade att det är väldigt viktigt. BSA1 

talar om att allt är baserat på kunskap och att man också måste föra kunskap vidare inom 

organisationen. Särskilt eftersom det kan finnas personer som har kunskap om saker man själv 

inte vet särskilt mycket om. BSA1 anser det inte vara realistiskt att kunna genomföra arbete 

helt separerat från kollegorna och för att kunna bilda sig en bättre förståelse av hur någonting 

fungerar – hur tanken bakom en design ser ut – behövs denna kontakt. Han berättar att man 

nästan alltid kan finna kunskapen man behöver hos sina kollegor bara man frågar. PSE1 

tycker att kommunikation med kollegor är något som är av yttersta vikt. Kommunikation 

används för problemlösning och för att få en tydligare bild av vad som händer inom projektet. 

Alla intervjuobjekt har uttryckt att IKT-stödet som finns på IFS är ovärderligt för att stödja 

distribuerade projekt. Det möjliggör utförande av i princip alla uppgifter vart man än befinner 

sig så länge man har en internetanslutning. I tabell 4-1 visas de IKT- stöd som finns i 

verksamheten. Verktygens funktion beskrivs sedan löpande i text. 

Tabell 4-1 IKT verktyg identifierade hos IFS World Operations AB 

Laptop Mobiltelefon 

Microsoft Lync Mail 

Jira Kalender 

Speglade utvecklingsmiljöer Microsoft Lync (Under Utveckling) 

Mail  

Kalender  

 

Lync
14

 är IFS främsta kommunikationslösning, denna programvara levereras från Microsoft 

och är fullt integrerad med deras övriga produkter. Programvarans funktionalitet innebär att 

man kan se status på kollegor (”tillgänglig”, ”i möte”, ”tillfälligt borta” etc.), vilket av de 

anställda anses vara viktig då man kan se vilka som är tillgängliga för kontakt. I övrigt så har 

Lync stöd för videokonferens, röstkonferens, röstsamtal, skärmdelning, fildelning och chatt. 

Man kan även spela in alla dessa samt lagra chatthistorik. 

                                                
14 http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/unified-communications.aspx 

http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/unified-communications.aspx
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Jira
15

 är en serverbaserad dashboard-lösning som kan användas för att planera och genomföra 

systemutvecklingsprojekt. Denna lösning används enligt PA1 och PM1 i alla 

utvecklingsprojekt på IFS World för att skapa en gemensam arbetsyta där alla i projektet kan 

kollaborera, hämta information och rapportera utfört arbete. 

PSE1 arbetar som ovan nämnt mycket på distans och använder Lync för kommunikation med 

sina kollegor, främst genom chatt och röstsamtal. Lync används också av de som arbetar på 

kontoret. De använder verktyget till intern kommunikation, både formell och informell, men 

också för att kontakta projektmedlemmar baserade på Sri Lanka. BSA1 menar att han föredrar 

röstsamtal då det minskar risken för missförstånd. Ofta initieras dock kontakten via chatt med 

en mötesförfrågan som sedan leder till ett samtal när båda parter är tillgängliga. BSA1 och 

PA1 använder chatten främst används främst för korta frågor. 

Vid möten – där kontakt med hela projektgruppen samtidigt är nödvändigt – bokas en 

röstkonferens in och sedan ansluter deltagarna till konferensen. Detta sker också via Lync. 

PSE1 påtalar att man ofta ansluter flera personer från samma fysiska plats och inte alla 

enskilt, dvs. att alla personer som sitter i Linköping befinner sig tillsammans i samma 

konferensrum. PA1 uttrycker önskemål om att kunna använda videokonferens då det skulle 

minska missförstånd ytterligare. Han menar också att det får projektgruppen att komma 

närmre varandra. Under röstkonferenser eller röstsamtal kan man även välja att dela sin skärm 

med övriga deltagare för att visa upp saker. GM1 och PM1 tillägger att videokonferens är 

väldigt bra att ha i inledande faser för att projektdeltagare ska lära känna varandra bättre, 

känna igen varandra och koppla samman ansiktsuttryck med röstläge etc. Gällande IKT-

medierade möten önskar PM1 att det fanns någon enkel lösning för att dela exempelvis en 

whiteboard för att enkelt kunna skissa upp saker under mötets gång, något som hon menar att 

man vanligtvis använder på lokala möten. GM1 betonar dock att videokonferens är något de 

valt att avstå ifrån att använda frekvent, men att de i takt med uppgraderingar för 

infrastrukturen kommer undersöka det igen.  

Mail används främst för envägskommunikation i organisationen, för att sprida information till 

berörda parter. Enligt GM1 är det betydligt lättare att hålla reda på kommunikation genom 

Lync än att leta i långa mailkonversationer. Information via mail kan också skickas ut 

automatiskt från event-servrar som upplyser exempelvis om ändringar färdiga för testning, 

säger BSA1. Detta triggas av statusändringar på pågående ärenden. 

                                                
15 http://www.atlassian.com/software/jira/overview  

http://www.atlassian.com/software/jira/overview
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Användning av mobiltelefoner i arbetet är ännu ganska begränsad. PA1, GM1 och PSE1 

uttrycker att de främst använder dessa för att hålla koll på sin kalender och hantera mail, något 

som synkroniseras mellan dator och mobiltelefon. GM1 exemplifierar; ”Som chef får man 

många frågor från diverse håll i organisationen. När jag nyligen var på en resa kunde jag 

jobba via min mobiltelefon. Genom att svara på mail och dylikt, kunde jag undvika en stor 

backlog när jag kom hem” (GM1, 2012). PSE1 pratar också om att man i dagsläget testkör 

Lync för mobiltelefoner för att öka mobiliteten hos arbetare och möjliggöra anslutning till 

t.ex. röstkonferenser via mobilen.  

Problem som upplevs med IKT i dagsläget är främst relaterade till teknisk infrastruktur och 

tidsskillnader. Alla intervjuade upplever problem med bandbredd i distansmöten. BSA1 

påpekar att detta främst sker på morgonen, vilket medför att man på grund av tidsskillnad till 

kontoret i Colombo måste klämma in många möten parallellt under en kort tidsperiod. Det 

sker främst när flera personer försöker dela skärm samtidigt och är den största anledningen till 

att man idag inte använder sig av videokonferens. 

Tidigare använde IFS World flera olika lösningar, bland annat en separat lösning för 

röstkonferens och en annan för att dela bild. Nu kör man all funktionalitet genom Lync, en 

förbättring enligt PSE1, PM1 och BSA1 

När vi frågar hur det perfekta IKT-stödet för koordination skulle kunna se ut påpekar alla 

möjligheten att fritt kommunicera, och att alltid kunna komma i kontakt med rätt personer. 

BSA1 tillägger att detta inte alltid beror på teknik utan man kan inte hjälpa exempelvis 

tidsskillnad. GM1 påpekar att flera utvecklingsgrupper spelar in sina möten för att sedan 

kunna dela med sig till kollegor som inte har möjlighet att närvara exempelvis då 

projektgruppen är spridd mellan Sri Lanka, Sverige och USA. PA1 och PSE1 som arbetar mer 

inriktat mot utveckling än övriga intervjuobjekt påpekar vikten av speglade 

utvecklingsmiljöer med möjlighet att alltid komma åt den senaste informationen var man än 

befinner sig. 

För PM1 är IKT-stödet en viktig del i arbetet med att följa upp de arbetsuppgifter som bedrivs 

av produktgruppens olika utvecklingsgrupper. Hon använder Jira för att få en översikt av 

utvecklingsgruppernas framgång. Här kan hon se tidsåtgång, färdigrapporterade uppgifter och 

estimerad tidsåtgång, något som är viktigt att ha koll på när det gäller att synkronisera ett 

teams arbete med ett annat. PM1 uttrycker vid frågan om det perfekta IKT-stödet en önskan 

om att utveckla stödet för att driva vad hon kallar multiprojeket, att flera utvecklingsgrupper 
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arbetar från samma backlogg. I dagsläget har hon i Jira svårt att sammanställa information 

från olika utvecklingsteam. 

GM1 och PM1 berättar att man gärna i starten av ett projekt ser till att alla inom ett 

projektteam träffar varandra eftersom de anser att kvalitén ökar när man är bekväm i 

varandras sällskap. GM1 nämner att de ska testa teambuildningaktiviteter över 

videokonferens för de distribuerade utvecklingsgrupper som inte hinner träffa varandra innan 

projektet startar. PM1 väljer att förklara ytterligare, och säger om man träffat en person någon 

gång väljer man gärna att ringa denna vid frågor, medan man annars istället hellre väljer att 

skicka ett mail. Ett telefonsamtal kan många gånger vara ett bättre alternativ eftersom det ofta 

resulterar i ett snabbare svar, skrift kan dessutom misstolkas eller skapa förvirring. PM1 tror 

också att man i viss mån kan undvika konflikter som möjligen inte eskalerar lika fort om man 

träffat varandra tidigare. Kommunikationen är det som anses påverkas mest av att gruppen lär 

känna varandra, men även stämningen i teamet kan upplevas bättre efter medlemmarna 

faktiskt träffats, vilket i sin tur kan påverka engagemanget. ”Det är stor skillnad på att jobba 

tillsammans med en mailadress eller med en person”(PM1, 2012). 

PA1 nämner att han föredrar den typ av kommunikation där man träffas ansikte mot ansikte. 

Han, liksom övriga verksamheten, förlitar sig på ett program som heter Lync när det kommer 

till att tala med varandra distribuerat. PA1 anser att olika typer av kommunikation passar olika 

bra att utföra på distans. ”If you are discussing a technical solution it is perfectly okay to be 

home but if you are giving or getting feedback I don’t think it will work over the phone” (PA1, 

2012). Han utvecklar genom att förklara att det inte går att förmedla känslor och uttryck lika 

lätt över exempelvis telefon. Detta är i hans mening bättre att göra ansikte mot ansikte. GM1 

instämmer och berättar att han genomför exempelvis utvecklingssamtal ansikte mot ansikte. 

4.4 Koordination på IFS World 

Att arbeta distribuerat i den skala som IFS World gör ställer höga krav på planering och 

koordination. För att planera använder man sig av månadsmöten, veckomöten samt dagliga 

möten. BSA1 berättar att planeringen för testare, sätts utifrån den kapacitet som 

systemutvecklarna anser att de klarar av per vecka. Samtidigt har de satt upp egna mål 

gällande hur stor mängd de ska hinna testa under en veckas arbete. När aktiviteter inte hinns 

med flyttas de över till nästkommande vecka. Man planerar även så att testarna har uppgifter i 

början på veckan, eftersom de vill kunna vara produktiva innan systemutvecklarna hunnit 

producera något nytt. BSA1 menar att en vecka ska ses som en iteration när de kommer till 
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testarnas arbetsuppgifter. PA1 talar om en något annorlunda planering, där iterationen är 

månadsvis istället för veckovis. De har även veckomöten, likt BSA1, men dessa möten 

används istället för att följa upp den nuvarande månadsiterationen och planera arbetet. Han 

nämner att akuta ärenden kan uppstå, vilket kan medföra att man får flytta aktiviteter till nästa 

iteration. Han poängterar att planering är en process som är dynamisk, och att man gör 

ändringar i denna allt eftersom arbetet fortskrider. PSE1 beskriver liknande planering, 

månadsiterationer, där man ser till att det finns jobb under en månads tid. Resurser och 

prioritering av aktiviteter i månadsiterationen är redan satta, ovanifrån, men de som ingår i 

utvecklingsgruppen har sedan möjlighet att dela upp arbetsuppgifterna i den mån de anser det 

kommer fungera bäst. 

När det kommer till planering av eget arbete är det upp till individen, arbetssättet involverar 

mycket självstyrning. BSA1 väljer exempelvis, trots sin roll som ansvarig för support, att inte 

att fokusera på supportärenden utan på andra områden som ger honom bättre koll på vad som 

händer, och istället stötta sin projektgrupp inom support vid behov. Samtliga anser också att 

det är svårt att få tiden att räcka till.  

Organisationen av utvecklingsgrupperna lämnas över till grupperna själva. PM1 nämner som 

exempel att hon bad ett team skapa en plan med en grov tidsuppskattning, då uppgifter som 

denna faller på gruppen för att de ska känna ägandeskap över sitt eget arbete och vara 

medvetna om planeringen. Hon förklarar vidare att, i detta fall, tillhandahölls gruppen med 

user stories som de själva estimerade. PM1’s roll som projektledare innebär att hon ser till att 

det som ska utvecklas också levereras, genom att koordinera mot andra delar av verksamheten 

som testning och dylikt. Ibland kan ett team vara beroende av att ett annat team ska 

färdigställa något, vilket kan medföra att hon får ändra prioritering av ärenden för att 

synkronisera arbetet. Koordination inom utvecklingsgruppen hanteras främst på möten, 

framförallt på varje daily standup men även under dagens lopp genom kommunikation 

kollegor emellan. Därför är antalet medlemmar i en projektgrupp begränsat, dels för att 

underlätta koordination men också för att undvika att dagliga möten upptar för mycket tid. 

PA1 och PSE1 beskriver att de ibland måste jobba med uppgifter tillhörande olika 

utvecklingsgrupper på grund av kompetenskrav. Om så är fallet nämns det på morgonmötet 

hur mycket tid denna person kommer lägga på den andra gruppen. Dock bortser man från 

detaljer om vad som ska göras där, det är bara kunskapen om att en person måste avvara tid 

som är intressant. Situationer som denna leder dock till svårigheter att dela upp tiden. BSA1 
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ger ett exempel gällande två medarbetare som är menade att arbeta 50 procent fördelat i två 

olika utvecklingsgrupper vardera. I praktiken blir detta så krångligt att det slutar med att de 

jobbar 100 procent i båda grupperna. 

Det råder delade åsikter om vilka aspekter som är viktigast för att vara koordinerade i 

projekten. BSA1 nämner att alla måste förstå det gemensamma målet, samtidigt som aspekter 

såsom personkemi, yrkesstolthet och förståelse av vad man försöker göra är viktigt. PA1 

nämner istället planeringen som det allra viktigaste, och framförallt utmaningen i att uppskatta 

hur lång tid något tar att genomföra när man inte har en aning om vilken arbetsinsats som 

krävs. Man kan planera, men planen kommer med all säkerhet att ändras flertalet gånger. 

PSE1 säger att man måste ha de rätta resurserna, och att alla verkligen förstår vad det är som 

ska göras. Samtidigt betonar han vikten av att ha en person som är införstådd med vad som 

efterfrågas, så att man kan föra en dialog fram och tillbaka. 

BSA1 nämner att man får möjligheten att resa till andra delar av världen och träffa de 

personer man brukar arbeta med, för att skapa relationer och lära känna varandra i 

projektgrupperna. PA1 talar också om detta, att kommunikationen kan se olika ut beroende på 

om man känner en person eller inte. Även kulturella skillnader går då lättare att hantera. Som 

ett exempel nämner PA1 att svenskar rent generellt talar mer på möten än vad folk från Sri 

Lanka gör, men att detta jämnar ut sig när man lärt känna varandra. Vidare menar han att detta 

medför att projektgruppen kommunicerar mer öppet, och inte håller inne med frågor de kan 

tänkas ha. 

Då GM1 och PM1 arbetar i ledningsgruppen innebär detta att de inte aktivt är involverade i 

den operativa produktionen. Istället fokuserar de på planering och koordination av 

projektgrupper. GM1 berättar att de allmänt inte jobbar operativt i projektteamen, och att det 

således kan vara svårt att hålla sig uppdaterade på vad som händer i projektet.  På grund av 

detta försöker de närvara på customer demo, som är en demonstration i slutet av iterationen 

som visar vad man producerat. Där kan de få en bra överblick över hur det gått för teamen, 

men även möjligheten att vara med på dagliga möten.  

GM1 är involverad i att välja vilka personer som ska ingå i ett team, men innehar också 

huvudansvaret för kompetensutveckling. Det innebär att han planerar utbildning för de team 

som behöver vissa förkunskaper inför kommande arbete, och således måste han hålla sig 

uppdaterad på vad varje team ska göra. Detta hanteras genom kontakt med de övriga i 

ledningsgruppen. Meningen är att de som är involverade ska vara förberedda och inneha den 
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kompetens som uppgiften kräver när en utvecklingspunkt påbörjas. Därigenom ansvarar han 

för att varje team har möjlighet att genomföra den uppgift de blir tilldelade. 

GM1 anser att planering är det viktigast i vad han kallar iteration-noll, där man grovplanerar 

vad som ska göras i de övriga iterationerna. I detta stadie är ingen utveckling påbörjad, utan 

det är en ren planeringsiteration. Här skapar man user stories, lägger fram arbetsuppgifter och 

dylikt. Även iteration-minus-ett anser han är viktigt, dvs. förstudien. GM1 förklarar att i 

förstudien analyseras behov och kundkrav samlas in, för att man sedan ska kunna 

sammanfoga detta till en lösning som passar deras standardsystem. Om man genomför dessa 

faser korrekt så menar GM1 att det underlättar det resterande arbetet, något som PM1 håller 

med om. 

PM1 nämner att man försöker finna en balansgång när det kommer till planering. Tidigare 

använde man vattenfallsmodellen och planerade allt på förhand, för att sedan byta till en agil 

modell där man inte planerade alls. Enligt PM1 insåg de dock att man måste planera när man 

använder agila modeller, men att man istället planerar bara så mycket som behövs för att 

kunna slutföra en uppgift. Därmed försöker de nu finna en balans i planeringen, en nivå som 

är tillräcklig samtidigt som den inte är allt för omfattande. 

PM1 arbetar i rollen som projektledare. Sedan IFS World övergått till agil utvecklings-

metodik krävs dock inte särskilt mycket ledning. Hon uttrycker det istället som att hon 

coachar och koordinerar/synkroniserar projektteamen. PM1 säger att det behövs när man har 

flera team som jobbar mot en och samma release. Därmed ser hon till att planerna löper mot 

ett och samma mål, t.ex. genom att försäkra sig om att milstolparna i ett projekt går åt samma 

håll.  

PM1 nämner också att planeringen skiljer sig mycket från projekt till projekt. Allt från 

kontakt till krav, men även vilken typ av arbetsuppgift det handlar om påverkar planeringen, 

eftersom kompletterande funktionalitet eller nytt koncept kan vara väldigt skilda saker. 

PM1 tar hand om prioritering av funktionalitet och så kallade user-stories tillsammans med 

IFS Commercial manager (CM), en roll som koncentrerar på att få ut delar på marknaden vid 

rätt tillfälle. CM har i prioriteringsarbetet en kommersiell synvinkel där han ser till efterfrågan 

och behov hos kunder. PM1 bidrar med ett projektsynsätt som fokuserar på beroenden mellan 

aktiviteter och vad som är möjligt att prestera. 
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5 Analys 

I analyskapitlet analyseras och diskuteras resultatet av vår empiriska undersökning. Kapitlet 

inleds med en återkoppling till våra frågeställningar och fortsätter sedan med att vi ställer 

våra empiriska resultat i relation till tidigare presenterad teori för att kunna dra slutsatser på 

en mer generell nivå och därigenom svara på våra frågeställningar. De slutsatser vi drar i 

detta kapitel presenteras tydligt och sammanfattat i kapitel 6 – Slutsatser och 

kunskapsbidrag. 
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5.1 Frågeställningar 

Då våra frågeställningar är det centrala i den kommande analysen återger vi dessa även här, så 

att uppsatsens syfte finns färskt i minnet under läsningen.  

 Hur sker koordination i distribuerade IT-projekt? 

o Vad är koordination? 

o Vem/Vilka koordinerar IT-projekt? 

 Vilken roll har IKT-stöd vid koordination av distribuerade IT-projekt? 

o Vad är IKT-stöd för organisationer? 

o Hur ser behovet ut av IKT-stöd för koordination i distribuerade IT-projekt? 

o Vilka för respektive nackdelar kan härledas till att arbeta distribuerat med 

IKT-stöd? 

5.2 Arbetssätt 

Detta stycke avser att analysera hur IFS World genomdriver IT-projekt med fokus på 

arbetssätt. Vi anser det nödvändigt att föra en mer allmän diskussion gällande arbets- och 

tankesätt innan vi går in mer i detalj på koordination. 

Kärnan i det agila tankesättet presenteras av Beck et al. (2001) som fyra punkter, tidigare 

nämnda i avsnitt 3.1.3 Agila metoder, Scrum. På IFS World har vi noterat att man har dessa i 

åtanke vid genomförande av systemutvecklingsprocessen. 

Den självstyrning som implementerats förespråkar individers ansvar och deras förmåga att 

själva interagera för att skapa lösningar. Verksamheten drivs målmedvetet mot att producera 

fungerande programvara för kunder. Då IFS World utvecklar ett standardsystem – vilket ska 

fungera för flertalet kunder – sker utvecklingen inte i samarbete med kunden i samma grad 

som agil metodik förespråkar. Man fokuserar istället på att undersöka hur marknaden 

förändras i stort och ser till flera kunders nya behov för att skapa tillfredställande 

funktionalitet. Det blir en balansgång där man måste avväga vilken funktionalitet systemet ska 

ha, då man inte skapar lösningar för specifika kunder utan grupperingar av sådana där flera 

kan dra nytta av funktionaliteten. Arbetssättet på IFS World är också menat att vara flexibelt, 

så att man på ett bra sätt kan hantera komplexiteter och problem som ofrånkomligt uppstår 

under utvecklingsprocessen. 

Den projektmodell som används på IFS World är som bekant Aqua, en anpassning av 

projektmodellen Scrum. Scrum-modell avser att stödja agil utveckling genom att 
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implementera tre grundpelare i organisationen; synlighet, kontroll och anpassning (Schwaber 

& Sutherland, 2011). I Aqua kan vi se att dessa grundpelare är oförändrade, det finns dock 

vissa påtagliga skillnader mellan modellerna. 

Scrum-teorin beskriver tre stycken roller; produktägare, scrum master samt gruppmedlem 

(Schwaber & Sutherland, 2011). Hos IFS World är det inte en enda person som är 

produktägare, utan hela ledningsgruppen. Alla i ledningsgruppen bär gemensamt ansvarar för 

att leveranser ska uppfyllas. Samtidigt är det projektledaren i ledningsgruppen som är scrum-

master. Dennes arbetsbeskrivning är mer eller mindre en återgivning av Schwaber och 

Sutherlands förklaring av en scrum-master. En anledning till detta kan vara det faktum att IT-

projekt hos IFS World består av ett flertal utvecklingsgrupper, och att arbetsbelastningen blir 

för stor om ledningsuppgifter inte delas mellan flera anställda. Det innebär också att en 

bredare kompetens ryms inom ledningsgruppen, något som bör underlätta korrekt 

beslutsfattande. 

 I Aqua är utvecklingsgrupper fortfarande självorganiserande när det kommer till att lösa 

uppgifter på det sätt som Scrum förespråkar. De grupper som finns inom projektet arbetar från 

en och samma product backlog. Något som inte är standard, men nämns när man talar om 

Scrum i stor skala (Schwaber, 2004). I Aqua skapas en sprint backlog per utvecklingsgrupp. 

Detta upplägg är krävande i form av koordination, något som vi kommer behandla senare i 

analysen. För att bibehålla synlighet, kontroll och anpassningsbarhet har man i enlighet med 

Scrum-processen daily standup-möten, samt månadsmöten i slutet av varje sprint. Man har 

också lagt till ett extra veckomöte med syftet att kontrollera planeringen i de olika 

utvecklingsgrupperna och göra anpassningar där det krävs. 

5.3 Koordination 

Koordination utförs enligt Holt (1988)  ej med ett egensyfte utan som ett medel för att uppnå 

andra syften (Holt, 1988, s. 109). Malone och Crowston (1990)  talar om att syftet med 

koordination är att hantera beroenden mellan element i en verksamhet så som mål, aktörer 

och aktiviteter (Malone & Crowston, 1990). Vi anser inte att dessa påståenden motsäger 

varandra utan att de istället är kompletterande, de talar båda mot att uppnå verksamhetens 

mål. Grundat i ett teoretiskt resonemang definierade vi tidigare i studien koordination som; 

The management of interdependent elements in a complex organization so as to enable them 

to work together effectively toward a specific goal – Att hantera beroenden mellan element i 

komplexa organisationer för att möjliggöra effektivt arbete mot ett gemensamt mål. Vi har i 
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den empiriska undersökningen kunnat identifiera handlingar som passar med denna definition. 

Exempelvis så talar man både i ledningspositioner och utvecklingsgrupp om att få aktiviteter 

att gå ihop mot ett gemensamt mål. Då huvudområdet för denna analys är just koordination 

utgår vi från denna typ av handlingar, dess syfte och vad som påverkar dem i organisationen. 

5.3.1 Koordination på flera nivåer 

Vi har slutit oss till att koordination sker för att på ett effektivt sätt uppnå verksamhetens mål. 

Därför anser vi det intressant att undersöka den koordination vi observerat i IT-projekt hos 

IFS World med utgångspunkt i just mål. Sådana kan inom IT-projekt hos IFS World 

identifieras på flera nivåer i verksamheten. För olika roller i organisationen finns många olika 

mål som styr arbetet. En software engineer har exempelvis som mål att programmera en viss 

lösning inom en viss tid, medan en project manager övergripande ser till att projektet 

(exempelvis en ny release) genomförs inom tidsramen och inom utsatt budget. Ett av group 

managerns mål är bland annat att förvalta gruppernas kunskap så att den kan utnyttjas på bästa 

sätt. Denna uppdelning kan också relateras till den Scrum-baserade arbetsmetodik man 

använder. Scrum förespråkar i teorin en självständig utvecklingsgrupp med bestämda 

produktionsmål för varje sprint, samt en produktägare ansvarig för projektets övergripande 

mål (Schwaber & Sutherland, 2011). Detta medför att projektledningen har minskat inflytande 

över hur utvecklingsgruppen utför sitt arbete (ibid.). 

Där mål inom en organisation existerar på olika nivåer anser vi oss också kunna dela in 

koordination i sådana. Den koordination som sker från ledningsgruppens sida väljer vi att 

benämna som strategisk koordination, då den syftar till att uppnå verksamhetens övergripande 

mål. Utvecklingsgruppens interna koordination benämner vi som operativ koordination, då 

målet med denna är att uppnå kortsiktigare produktionsmål. Denna uppdelning är inget vi 

hittat i vår teoribehandling, men vi anser det nyttigt att skilja på dessa nivåer av koordination. 

Detta då vi uppfattat att de sker på olika sätt. Värt att tillägga är att vissa koordinerande 

handlingar så som standardisering av processer kan ske på en strategisk nivå, men involverar 

samtidigt alla i verksamheten. 

5.3.2 Medel för koordination 

Mintzberg identifierade 1983 tre olika sätt att genomföra koordination i en organisation; 

direct supervision, mutual adjustment, samt standardization (Mintzberg, 1983). Dessa har vi 

uppfattat hos IFS World. Vi kan samtidigt se skillnader som bekräftar den kritik som framförs 

av Melin och Axelsson (2005). Vi tror att det till stor del beror på det agila arbetssätt som 
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används, vilket skiljer sig markant från hur man klassiskt har sett på organisationer – som 

maskiner. Något som också påverkar organisationen är den tekniska utvecklingen som 

förändrar arbetssättet genom att skapa nya möjligheter och ställa nya krav (Orlikowski, 1992).   

Holt (1988) ansåg som vi tidigare nämnt att alla koordinerar (Holt, 1988). Melin och 

Axelsson (2005) menar att man vid undersökningar av koordinationshandlingar måste se till 

förhållanden mellan de olika aktörerna i en organisation – vem som koordinerar (Melin & 

Axelsson, 2005). 

Hos IFS World utförs på den strategiska nivån koordinationshandlingar främst av 

ledningsgruppen varav de mest aktiva är en project manager, en group manager samt en 

commercial manager. De samverkar bland annat för att sätta samman kompetenta 

utvecklingsgrupper och tilldela dessa arbetsuppgifter. Här kan vi till en viss gräns observera 

det Mintzberg (1983) kallar direct supervision, ledningen är slutgiltigt ansvariga för att 

projektet genomförs och att resultaten uppnås. De delegerar ut arbetsuppgifter till de grupper 

som anses ha bäst kompetens att utföras och styr initialt prioritering av uppgifter, eller så 

kallade user-stories. Något vi uppfattar är dock attdirekt styrning av arbete i den mening att 

man bestämmer hur något ska göras inte existerar. Man kan istället se fenomenet som en 

avvägning av resursanvändning vilket leder oss till att koda dessa handlingar som mutual 

adjustment. 

På den strategiska nivån kan vi också identifiera handlingar med syfte att standardisera 

arbetsprocessen, så som valet att införa Aqua. Vi noterar här att man som tidigare nämnt gjort 

anpassningar i modellen. Detta har skett över tid i samverkan med utvecklingsgrupperna för 

att med mindre justeringar effektivisera deras arbete och förbättra resultatet. Vid just 

standardisering kan vi alltså se att alla i organisationen är involverade i den strategiska 

koordinationen. På IFS World har man i vissa utvecklingsgrupper exempelvis kompletterat 

den klassiska Scrum-processen och Aqua med ett extra review-möte, där man varje vecka i en 

fyra veckors iteration träffas för att säkerställa att planeringen hålls. Melin och Axelsson 

(2005) talar om detta som framväxande processer och påpekar att det i dagens organisationer 

– där flexibilitet är centralt – är svårt att implementera en strikt process som följs till punkt 

och pricka. Den project manager vi intervjuat på IFS World bekräftar detta genom att 

konstatera att planeringsprocessen skiljer sig mellan varje projekt, beroende på kundens 

kravställning etc. Det kan ses som en följd av att ett agilt angreppssätt som fokuserar på 

customer collaboration (Beck, et al., 2001) då alla kunder är olika, och projekt är unika 



66 

(Tonnquist, 2008). Alltså påverkar externa resurser hur koordination sker inom IT-projekt, 

något som Melin och Axelsson (2005) också nämner. 

Operativ koordination sker främst i utvecklingsgruppen och består då till största del vad 

Mintzberg (1983) identifierar som mutual Adjustment – ömsesidig anpassning. Denna typ av 

koordination faciliteras av utvecklingsprocessen i Aqua genom möten som specifikt syftar till 

att adressera spridning av information och anpassning för att lösa problem. Som en del av 

utvecklingsprocessen på IFS World sker mycket informell koordination mellan kollegor som 

samtalar och hjälper varandra utanför möten. I operativ koordination kan vi se detta i hur 

utvecklingsgruppen självständigt organiserar sig för att utföra tilldelade uppgifter på bästa 

sätt. Något som Melin och Axelsson menar är vanligt i dagens organisationer och måste ges 

rum vid undersökning av koordination. Den agila metodiken förespråkar att 

utvecklingsgruppen gemensamt har ansvar för att prestera de uppgifter de åtagit sig, på denna 

nivå kan vi alltså inte finna någon direct supervision. 

Standardization i verksamheten återfinns enkelt uttryckt i deras projektmodell, Aqua. Denna 

standardisering ligger på en hög nivå i organisationen och behandlar inte hur anställda i detalj 

utför specifika uppgifter så som Mintzberg från början menade. Den operativa koordinationen 

är i många fall informell och beroende av öppna dialoger hos personalen. Den sker också 

formellt på de utvecklingsmöten gruppen genomför dagsvis, veckovis och månadsvis. 

Vi kan bekräfta de teorier Holt (1988) lägger fram gällande att alla i en organisation är 

involverade i koordination (Holt, 1988). Det gäller oavsett om koordinationen sker på ett 

passivt eller aktivt sätt och också oberoende av koordinationens natur; strategisk eller 

operativ. 

I tabell 5-1 använder vi Mintzbergs koordinationsmekanismer för att koda in 

koordinationshandlingar vi funnit i verksamheten hos IFS World. 
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Tabell 5-1 Mintzbergs medel för koordination testade hos IFS World Operations AB 

Medel/Nivå 
Direct 

supervision 
Mutual adjustment Standardization 

Strategisk 

-  Prioritering av user stories 

 Sammansättning av 

grupper 

 Uppföljning och 

synkronisering av delmål 

 Införande av 

arbetsprocess 

Operativ 

-  Produktionsavvägningar 

 Grupporganisering 

 Standardiserar 

utvecklings-

gruppens process 

 Standardiserar 

mötesförfaranden 

 

 

Med dessa observationer i åtanke kan vi se att de medel Mintzberg (1983) föreslog för 

koordination känns utdaterade. Som vi tidigare nämn instämmer vi också i mycket av den 

kritik Melin och Axelsson (2005) lägger fram gällande dessa. I dagens organisationer – 

kanske speciellt de som anammar ett agilt arbetssätt – kan vi se en större frihet hos individen 

och mer tillit till dennes förmåga att själv prestera. I agila IT-projekt vill vi därför föreslå en 

ny kategorisering av medel för koordination;  

 Ömsesidig anpassning – formell och informell koordination som genomförs genom 

anpassning och synkronisering mellan och av element i organisationen. 

 Framväxande standardisering – standardiserade arbetsprocesser och normer som i 

verksamheten växer fram och hela tiden utvecklas. 

 Organisationsförvaltning – underhåll och drift av mjuka respektive hårda delar av 

organisationen (organisatorisk- och teknisk infrastruktur) så som kunskapshantering, 

och hantering av gruppdynamik respektive tillhandahållande av exempelvis IKT-stöd. 

Vi anser att dessa medel på ett bättre sätt fångar den verklighet vi observerat hos IFS World. 

Direct supervision känns i Mintzbergs bemärkelse inte längre aktuell och de vaga rester vi 

kan finna av detta anser vi kan rymmas i antingen organisationsförvaltning eller ömsesidig 

anpassning. Ledningens uppgift är inte längre att rakt av bestämma hur arbetet ska 

genomföras. Istället har de den betydligt svårare uppgiften att tillhandahålla förutsättningar 
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för att uppnå de satta målen. Dessa förutsättningar existerar i många former, bland annat 

mänsklig kunskap eller tekniska förutsättningar. Standardisering i verksamheter är inte längre 

något som sker vid ett tillfälle och riktat nedåt i organisationen. Något vi observerat är att alla 

är medverkande i detta, genom att över tid förbättra och utveckla arbetssätt och normer inom 

verksamheten. Vi väljer därför att istället kalla det framväxande standardisering.  

Nedan använder vi i tabell 5-2 samma matris för att testa våra nyligen formulerade medel för 

koordination. 

Tabell 5-2 Nya medel för koordination, en analys av koordination i IT-projekt hos IFS World Operations AB. 

Medel/Nivå 
Ömsesidig 

anpassning 

Organisations- 

förvaltning 

Framväxande  

standardisering 

Strategisk 

 Forma 

utvecklings-

grupper 

 Prioritera 

User-stories 

 Synkronisera 

aktiviteter 

 Faciliterar 

öppenhet i 

organisationen 

 Ser till att 

processer och 

verktyg fungerar 

 Knowledge 

management 

(Utförs av både 

ledningsgrupp och andra 

projekt-medlemmar) 

Utveckling av: 

 standardiserade 

processer 

 organisationen 

 kommunikation 

 arbetssätt 

 informations-

spridning  

Operativ 

 Produktions-

avvägningar 

 Grupp-

organisering 

 Ser till att 

processer och 

verktyg fungerar 

 Synkronisera 

arbete inom 

utvecklings-

gruppen 

Utveckling av: 

 standardiserade 

processer inom 

utvecklingsgruppe

n 

 kommunikation 

 arbetssätt 

 kunskapsspridning 

 

Med denna formulering kan vi passa in alla alla koordinationshandlingar i matrisen utan 

svårigheter. Vi vill dock illustrera en ytteligare dimension gällande hur koordination sker, 

nämnligen om koordinationshandlingar är passiva/aktiva  eller formella/informella. Detta 

anser vi vara en viktig dimension när det gäller att se till vem som är involverad i 

koordination, något som poängteras av Melin och Axelsson (2005). Vi har på IFS World 
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kunnat observera att alla inte är medvetna om att de deltar i koordination samt att det finns 

formella och informella drag hos koordination.  

Aktiv – Det koordinerande elementet är medvetet om att det koordinerar 

Passiv – Det koordinerande elementet är inte medvetet om att det koordinerar 

Formell – Koordination sker som en bestämd aktivitet (exempelvis planerings möten) 

Informell – Koordination som sker utan att det är förbestämt (exempelvis informella samtal 

mellan kollegor) 

Tabell 5-3 Ytterligare dimensioner av koordination hos IFS World Operations AB 

Medel/Nivå 
Ömsesidig 

anpassning 

Organisations- 

förvaltning 

Framväxande  

standardisering 

Strategisk 

 aktiv 

 formell 

 aktiv 

 formell och 

informell 

 aktiv 

 formell och 

informell 

Operativ 

 aktiv och passiv 

 formell och 

informell 

 aktiv 

 formell och 

informell 

 aktiv och passiv 

 formell och 

informell 

5.3.3 Koordination över tid 

Vi kan också relatera konceptet med strategisk och operationell koordination till projektets 

livscykel som definieras av Project Management Institute (2008) i figur 3-2. På IFS World 

observerar vi att den strategiska koordinationen är påtagligt mer aktiv i början av de IT-

projekt som genomförs. Detta illustreras i figur 5-1 nedan:  

 

Figur 5-1 Koordination i projektets livscykel, inspirerad av (PMI, 2008) 
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På IFS World ses ett projekt som en version av affärssystemet. Inom detta projekt sker sedan 

utveckling av mindre uppdateringar och ny funktionalitet – något som kan ses som flertalet 

delprojekt. Vi har på IFS World sett att planering av hela projekt sker i en inledande fas där en 

övergripande planläggning för projektets huvudmål de kommande två till tre åren fastställs. I 

detta skede är strategisk koordination betydligt mer aktiv än operativ då man bland annat 

bestämmer hur man ska arbeta och skapar utvecklingsgrupper. Strategisk koordination sker 

sedan löpande under projektets gång då nya krav inkommer för att få dessa att förenas med 

verksamhetens huvudmål. För operativ personal är produktionen relativt konstant när 

utvecklingen väl startat, vilket också innebär att koordinationsbehovet är det. 

5.3.4 Distribuerad koordination 

I detta avsnitt problematiserar vi fenomenet koordination i distribuerade IT-projekt och 

relaterar det till våra observationer på IFS World. Delar av det praktiska genomförandet 

diskuteras naturligt i nästa avsnitt – 5.4 IKT-stöd för distribuerad koordination – då det i en 

distribuerad organisation ofrånkomligt relateras starkt till IKT. 

Det faktum att projekten hos IFS World är distribuerade påverkar hur koordinationen inom 

organisationen sker. Medel för koordination så som ömsesidig anpassning, framväxande 

standardisering och organisationsförvaltning förändras inte inom projektet. Dock kan vi se 

förändringar i hur de genomförs och vilket resultat de får.  

Jiménez et al. menar att koordinationen i distribuerade IT-projekt blir lidande på grund av 

problem med kommunikation, gruppmedvetenhet samt organisatorisk komplexitet (Jiménez, 

et al., 2009). Problemet visar sig som svårigheter att uttrycka uppgifter – skapa en korrekt 

kravbild (ibid). Vi har på IFS World observerat att problemen grundas i enlighet med vad 

Jiménez et al. påstår; organisatorisk komplexitet kan delvis svara för 

kommunikationsproblem, som i sin tur leder till svårigheter att sprida krav inom 

organisationen och skapa en gemensam bild över vad som ska göras. Koordinationen 

påverkas negativt eftersom målen blir otydliga. Distribuering av resurser leder också till 

svårigheter att följa upp aktiviteter och veta vad andra projektmedlemmar arbetar med. Vi kan 

konstatera att kommunikationsproblem som följd av resursers distribution på ISF World 

påverkar samtliga typer av koordinationshandlingar.  

Främst påverkas operativa koordinationshandlingar som faller inom kategorin ömsesidig 

anpassning. Det anser vi bero på att det medlet för att koordinera involverar en högre grad av 

direkt och informell kommunikation än de övriga. I det dagliga arbetet behövs ofta stöd och 
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synpunkter från kollegor, och man är i hög grad beroende av att veta vad som händer i 

utvecklingsgruppen för att kunna anpassa sig så att aktiviteter faller ihop tidsmässigt. Våra 

intervjuer visar att anställda vid distribuerat arbete skapar lokala stödnätverk som inte 

nödvändigtvis är direkt relaterade till den egna utvecklingsgruppen. Om detta i längden är 

positivt eller negativt har vi svårt att svara på, kortsiktigt innebär det dock att projektdeltagare 

oftast får den hjälp de behöver. Strategisk koordination påverkas i detta fall inte i samma 

utsträckning, då kommunikationen inte är lika intensiv. 

En studie av Herbsleb och Mockus (2003) har visat att distribuerade projekt tar längre tid att 

genomföra (Herbsleb & Mockus, 2003). På IFS World upplevs det som att 

problemlösningsprocessen tar längre tid då denna kräver stor mängd kommunikation, medan 

själva utvecklingen inte nödvändigtvis blir lidande då den i vissa fall är mer självständig. Det 

är emellertid någonting som förbättras ju närmre projektdeltagare i en organisation står 

varandra. Kommunikation blir exempelvis mer kvalitativ genom förbättringar i förståelse 

gruppmedlemmar emellan, men även snabbare då de bland annat telefonerar istället för att 

skicka mail. Hos IFS World arbetar man mycket med att bygga väl interagerande grupper och 

få dem att fungera tillsammans. 

Framväxande standardisering är något som sker löpande hos IFS World. Då dessa 

koordinationshandlingar kan ses som mer passiva är det svårare att betona direkta hinder för 

dem. Projektmodellen Aqua förespråkar som bekant självständiga utvecklingsgrupper som 

själva kan välja arbetssätt och metod. För att på ett bra sätt uppnå denna självständighet 

understryker man på IFS World vikten av att kunna kommunicera fritt, utan hinder. Detta är 

något som i teorin frekvent poängteras och upprepas av diverse källor. Bland andra påpekar 

Lings et al. (2006)  och Schwaber (2004) vikten av att stödja kommunikation med en teknisk 

infrastruktur för att tillåta fri kommunikation (Lings, et al., 2006; Schwaber, 2004). Hur detta 

stöd fungerar och används är något som kommer behandlas i nästkommande avsnitt. 5.4 IKT-

stöd för distribuerad koordination. 

Organisationsförvaltning är en typ av koordinationsmedel som oftare används strategiskt än 

operativt, alltså där kommunikationsbehov inte är lika intensiva. Trots detta skapas problem 

när det gäller exempelvis sammanställning och uppföljning av de olika utvecklingsgruppernas 

prestationer. Denna kategori av koordination försvåras också i takt med ökad organisatorisk 

komplexitet då mer komplexa behov uppstår. IFS World försöker motverka detta genom att i 

största möjliga mån hålla utvecklingsgrupperna samlade, något som man enligt Schwaber 
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(2004) bör eftersträva då det minskar komplexiteten (Schwaber, 2004). Svårigheter gällande 

kommunikationsproblem inom strategisk organisationsförvaltning ligger bland annat i att 

svetsa samman gruppen så att de arbetar bra ihop och uppnår effektivitet. 

En intressant iakttagelse vi gjort gäller hur Aqua stödjer det distribuerade 

koordinationsarbetet. Woodward et al. (2010) menar att Scrum som modell inte hjälper till att 

lösa problem i distribuerat arbete, men på IFS World uppfattar vi dock att projektmodellen 

stödjer koordination. Detta stöd återfinns enligt både ledning och gruppdeltagare i fastställda 

mötesprocesser, något som leder till transparens samt en kontinuerlig avstämning och kontroll 

av resultat.  

5.4 IKT-stöd för distribuerad koordination 

IKT-stöd behandlas i teorin som digitala verktyg som används för samverka, samarbeta och 

för att sprida information inom ett projekt (Adriaanse, et al., 2010). Det är också just vad de 

IKT-stöd vi identifierat hos IFS World syftar att göra. Vi analyserar nedan hur verktygen 

används för att samverka eller koordinera.  

Distribuerade organisationer har utvecklats i takt med utveckling av IT och vice versa. 

Orlikowski studerar IT inom organisationer och konstaterar att de har ett intimt förhållande 

till varandra (Orlikowski, 1992; Orlikowski & Scott 2008). Organisationens kontext påverkar 

krav på IT samtidigt som IT-möjligheter påverkar organisationen (Orlikowski & Yates, 1994). 

Detta går som vi tidigare nämnt även att applicera på IKT, som kan ses som en delmängd av 

IT. Den förändring i synsätt som Niitamo påpekar (2006) – att arbete ska bedrivas var och när 

det än behövs – är något som påverkat IFS World i deras val att arbeta distribuerat. Detta val 

har förändrat omständigheterna i organisationen och på så sätt dess krav på IKT-stöd. 

Eftersom IFS Worlds användning av IKT möjliggör deras distribuerade arbetssätt. Att 

distribuerat arbete inte är möjligt utan IKT är något som tidigare forskning också påvisar 

(Brodt & Verburg, 2007; Jiménez, et al., 2009; Lings, et al., 2006). Hos IFS World kan en stor 

utveckling skådas, då de historiskt sett använt flera olika verktyg för kommunikation och bytt 

då behoven förändrats. 

5.4.1 Användning av IKT-stöd för att koordinera 

Användning av IKT-stöd påverkas av individens referensram, organisatorisk kontext samt av 

tekniken i sig och dess möjligheter (Adriaanse, et al., 2010; Jacobsson & Linderoth, 2010; 

Orlikowski, 1992). Hos IFS World är alla tvungna att använda IKT på grund av den 

distribuerade organisationen. Anställda hos IFS World har också den kunskap som krävs för 
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att använda verktygen utan problem. Funktionen av de verktyg som finns i företaget färgar 

också användandet, något som vi kommer se diskussionen nedan.  

Generellt sett så kan vi säga att IKT främst används som en mediator av 

koordinationshandlingar, men om vi återigen kopplar tillbaka till de nivåer och medel för 

koordination vi identifierat kan vi se att olika typer av IKT-stöd har lite annorlunda roller. 

Wilson (2006) beskriver att IKT kan stödja organisationer på ett socialt/organisatoriskt och 

tekniskt plan (Wilson, 2006). Hos IFS World kan vi se multifunktionella verktyg som passar 

in i båda dessa kategorier. Microsoft Lync är ett system främst tänkt att facilitera mänsklig 

kommunikation så som möten eller samtal. Detta system används dagligen av alla anställda 

hos IFS World, till största del som arbetsverktyg, men också för informell och personlig 

kommunikation. Jira används för att driva och följa upp projekt. Systemet bidrar i detta fall 

främst med funktionalitet för att stödja själva arbetsprocessen. Inom både strategisk och 

operativ koordination används dessa verktyg för att hantera kommunikation och lagring av 

information. 

Tabell 5-4 IKT-användning för koordination hos IFS World Operations AB 

Medel/Nivå 

(IKT-

användning) 

Ömsesidig 

anpassning 

Organisations- 

förvaltning 

Framväxande  

standardisering 

Strategisk 

 Möten via IKT 

men viktigare 

uppgifter 

genomförs på 

personliga 

möten 

 IKT plattform 

för planering 

 Delvis 

medierad via 

IKT 

 Mestadels IKT-

medierad. 

Operativ 

 Mestadels IKT-

medierad. 

 Delvis 

medierad via 

IKT 

 Mestadels IKT-

medierad. 

 

Vid ömsesidig anpassning används IKT-stödet som en direkt mediator av kommunikationen 

eller som ett minnesverktyg. På den strategiska nivån spelar verktyget Jira en viktig roll för 

att följa upp aktiviteter och på så sätt finna behov som måste åtgärdas eller omprioriteras. Den 

operativa nivån drar nytta av samma system för att strukturera det dagliga arbetet.  
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När det gäller framväxande standardisering är det återigen svårt att säga exakt hur IKT-

stöden påverkar handlingarna, då det är något som sker löpande. Både på den strategiska och 

operativa krävs verktygen för att kommunicera distribuerat.  

Organisationsförvaltning sker genom dessa verktyg som kommunikation eller 

informationsspridning, men också riktat mot verktygen i sig. Att tillhandahålla ett bra stöd är 

en del i detta medel för koordination och systemets funktionalitet bör således ständigt 

ifrågasättas. 

Om vi ser till den mest formaliserade koordinationen som sker genom möten är IKT-stödet 

viktigt. I projektmodellen Aqua förespråkas som tidigare nämnt flertalet möten för att 

koordinera. Scrum-litteratur behandlar det faktum att en IKT-infrastruktur måste vara 

implementerad för att möjliggöra dessa möten (Schwaber, 2004; Woodward, et al., 2010). 

Med anledning av att kommunikation är en central del i koordination som vi ovan visat, väljer 

vi nedan att diskutera möjligheter och problem gällande olika typer av teknisk 

kommunikation. 

5.4.2 Koordinationsmöjligheter relaterade till IKT-stöd 

Användning av IKT-stöd för att koordinera innebär att vissa möjligheter öppnas upp för 

organisationen. IFS World använder IKT-verktyg för att överbrygga avståndet mellan de olika 

kontoren och genomföra exempelvis distansmöten. Det är främst är det telekonferens och 

chatt som används. Tekniken medför att man snabbt och enkelt kan samtala med en kollega 

eller ta reda på om denne är upptagen. Det vanligaste verktyget för möten hos IFS World är 

telefonkonferens. Denna teknik erbjuder enligt Woodward et al. (2010) fördelen att kunna 

samverka samtidigt som deltagare ansluter från andra platser. I tillägg till röst har man på IFS 

World också möjlighet att dela ut en dator-skärmbild för att visa information och chatta. En 

möjlighet som erbjuds vid användning av IKT-stöd är den att spela in interaktioner och 

kommunikation för att delge andra vid senare tillfällen. 

IFS World utnyttjar dessa verktyg till mer än de möten Woodward et al. (2010) belyser i sin 

beskrivning av distribuerad Scrum. Verktygen används för att genomföra merparten av all 

kommunikation i det dagliga arbetet, när inte möjlighet för fysisk träff finns. De kan även 

användas mellan kollegor inom ett kontor, då alla medarbetare har detta 

kommunikationsverktyg. 
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5.4.3 Koordinationsproblem relaterade till IKT-stöd 

Vi kan konstatera att koordinationsproblem relaterat till IKT-stöd hänger samman med 

kommunikationsproblem, men att det också påverkas av funktionaliteten hos stödet som vi 

tidigare nämnt. Begränsningar i stödets funktion kan potentiellt hindra framväxande 

standardisering, exempelvis genom att låsa projektdeltagare till ett arbetssätt och inte tillåta 

variation. Vi har hos IFS World blivit uppmärksammade på att funktionella brister gällande 

stöd för uppföljning av flera utvecklingsgrupper samtidigt, något som försvårar strategisk 

organisationsförvaltande koordination. 

Woodward et al. (2010) kritiserar distansmöten eftersom de anser att det är svårt att engagera 

deltagarna och att man mister tolkningsförmåga då man förlorar den möjlighet till tolkning av 

kroppsspråk som man får vid face-to-face-möten. Denna uppfattning delas av somliga 

anställda hos IFS World, som betonar vikten av fysiska träffar i början av ett projekt då man 

inte känner varandra, samt vid kommunikation gällande feedback eller annan känslig 

information. Denna typ av saker skulle möjligen kunna lösas via videokonferens, men är inte 

det bästa valet i dagsläget på grund av bristande teknisk infrastruktur i form av bandbredd. 

En ofrånkomlig nackdel med att arbeta distribuerat via IKT-stöd är att man gör sig beroende 

av tekniken. Om IKT-stödet skulle bli utslaget blir produktionen lidande av detta. 

5.4.4 Förslag på lösningar 

Hos IFS World arbetar man hela tiden för att finna lösningar på de problem som uppkommer i 

och med det distribuerade arbetet, inte bara gällande koordination. Nedan behandlar vi 

teoretiska och av oss empiriskt observerade sätt att ta vara på de möjligheter, och minska de 

problem som inverkar på koordination i distribuerade IT-projekt. Vi har utgått från de 

framgångsfaktorer som presenteras av bland annat Lings et al. (2006) och de som delgetts oss 

under den empiriska undersökningen. Nedan presenteras de faktorer vi anser ha den främsta 

inverkan på möjligheten att koordinera i distribuerade IT-projekt. 

Graden av distribution 

Ett råd som vi återfinner i både teori (Schwaber, 2004; Woodward, et al., 2010) och praktik 

(GM1, 2012; PM1, 2012) är att undvika distribuerat arbete då det gör organisationen otroligt 

mer komplex. I största möjliga mån bör man försöka undvika distribuerade 

utvecklingsgrupper. Potentiella lösningar för detta kan exempelvis vara att dela upp sig på så 

få platser som möjligt. Vi anser att det låter förnuftigt och utifrån det vi sett hos IFS World så 

tjänar de på att anamma detta koncept. 
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Gruppdynamik 

Något som nämns som en nyckel för distribuerat arbete och anses vara av yttersta vikt hos IFS 

World är att deltagarna i en grupp utvecklas tillsammans och lär sig att på ett bra sätt arbeta 

ihop. Develop a sense of teamness (Lings, et al., 2006). Samtidigt verkar allt försvåras av det 

faktum att gruppdeltagarna är utspridda, något av en paradox. För att komma ur denna 

problematik försöker man anordna träffar tidigt i projektet, något som dock kan vara svårt rent 

ekonomiskt om det ska ske i stor skala. Detta nämns av Lings et al. som Temporal 

Collocation (Lings, et al., 2006). En mindre resurskrävande variant av detta som just nu testas 

på IFS World är teambuildingaktiviteter medierade via videokonferens. 

Fasta utvecklingsgrupper 

Eftersom IFS World tidigare upplevt problem med tidsallokering av resurser mellan 

projektgrupper implementerar man inför uppstart på nya projekt fasta utvecklingsgrupper. Det 

är ett tankesätt som återfinns i teorier gällande Scrum (Schwaber & Sutherland, 2011); 

effektiviteten ökar när man har grupper med bred kompetens och kan flytta uppgifter istället 

för resurser mellan dessa. 

Utveckla teknik tillsammans med organisation 

Orlikowskis (1992) teorier gällande IT-system i organisationer får oss att fundera över hur IT 

utvecklas jämsides med organisationen. För att undvika problem i koordinationssammanhang 

bör man alltid ha det ena i åtanke när man utvecklar det andra och vice versa. Om tekniken 

utvecklas för fort blir den för komplicerad för att vara praktisk och om organisationen ligger 

före kan IT-stöd istället komma att kännas som IT-hinder. 

Standardiserade kommunikationskanaler 

En framgångsfaktor på IFS World är det faktum att alla inom organisationen använder samma 

verktyg för att kommunicera. Brown et al. (2001) hävdar att det är ett steg i rätt riktning – mot 

att minska skillnaden mellan fast och distribuerat arbete. På grund av den standardiserade 

lösning som IFS World implementerat kan man smidigt och enkelt kan kommunicera med 

sina kollegor. Detta påverkar även koordinationen, då man genom chat eller telefonkonferens 

snabbt kan ställa frågor och få svar. 
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6 Slutsatser och kunskapsbidrag 

 I kapitlet slutsatser svarar vi på de frågeställningar som presenterades i studiens början. 

Dessa svar plockas ut från den diskussion och analys som genomfördes i föregående kapitel 

och presenteras här kort och kärnfullt. Vi försöker också uppnå till det syfte vi från början 

formulerade. I det avslutande kapitlet – Reflektion, kritik och förslag på vidare forskning – 

behandlas slutsatserna ytterligare i en reflekterande diskussion. 
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6.1 Koordination i distribuerade IT-projekt 

Vi konstaterade vid studiens början att koordination var ett brett begrepp. Genom teoretiska 

efterforskningar har vi slutit oss till en definition gällande vad koordination är; The 

management of interdependent elements in a complex organization so as to enable them to 

work together effectively toward a specific goal – att hantera beroenden mellan element i 

komplexa organisationer för att möjliggöra effektivt arbete mot ett gemensamt mål. Vi har 

bekräftat denna definition genom att testa den på IFS World. Vi har också kunnat konstatera 

att koordination är något alla i en organisation är involverade i. 

Koordination i agila, distribuerade IT-projekt sker på två nivåer. Strategisk koordination 

syftar till att uppnå verksamhetens övergripande mål och operationell koordination används 

för att uppnå kortsiktigare operationella mål på en lägre nivå. Dessa två nivåer är verkande i 

olika grad under projektets livcykel. 

Vi har genom behandling av äldre teorier och kritik mot dessa, samt empirisk data formulerat 

och testat tre nya medel för koordination med syfte att förklara de koordinationshandlingar vi 

identifierat hos IFS World: 

 Ömsesidig anpassning – formell och informell koordination som genomförs genom 

anpassning och synkronisering mellan och av element i organisationen. 

 Framväxande standardisering – standardiserade arbetsprocesser och normer som i 

verksamheten växer fram och hela tiden utvecklas. 

 Organisationsförvaltning – underhåll och drift av mjuka respektive hårda delar av 

organisationen (organisatorisk- och teknisk infrastruktur) så som kunskapshantering 

och hantering av gruppdynamik, respektive tillhandahållande av exempelvis IKT-stöd. 

Vi anser att dessa kriterier fångar koordination på ett bättre sätt i dagens organisationer och att 

de – tillsammans med en tanke gällande de nivåer av koordination vi identifierat – kan 

förklara hur koordination sker i ett distribuerat, agilt IT-projekt. 

6.2 IKT som stöd 

IKT-stöd för organisationer presenteras i teorin som digitala verktyg som används för att 

samverka, samarbeta och sprida information inom organisationen. I distribuerade 

organisationer är dessa verktyg ovärderliga då de faciliterar i princip all kommunikation 

mellan distribuerade resurser.  
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De fördelar med distribuerat arbete som vi kan konstatera är att det ger är åtkomst till resurser 

med specialkompetens samtidigt som organisationen också har möjlighet att vara närmre sina 

kunder. I det fall då IKT-stöd implementeras genomgående i en verksamhet ser vi också 

fördelar med att kommunikationsprocesser blir standardiserade och informations-lagring/-

spridning underlättas. Detta påverkar inte enbart distribuerat arbete. 

De problem vi ser med att arbeta distribuerat med stöd av IKT gäller främst kommunikation. 

Det kan handla om informationsbortfall, då man inte har möjlighet att tolka ansiktsuttryck och 

kroppsspråk på samma sätt. Vi kan också slå fast att grupptillhörigheten kan bli lidande då det 

inte är lika lätt att lära känna någon via IKT-stöd. Dessa bekymmer kan potentiellt påverka 

effektiviteten i framställandet och kvaliteten av de resultat som produceras.  

För koordination intar IKT-stöd en trefaldig roll som möjliggörare, mediator och begränsare. 

IKT-stöden möjliggör som sagt koordination mellan distribuerade resurser. Funktionaliteten 

styr på vilket sett detta kan ske. I organisationen används IKT-stöd för att förmedla 

koordinationshandlingar till distribuerade, men också till lokala resurser. Om en organisation 

utvecklas i snabbare takt än dess IKT-stöd kan stödet upplevas som en begränsare, eftersom 

det hindrar element i organisationen från att koordinera optimalt. Detta är även fallet då IKT-

stödet fungerar dåligt. 

6.3 Framgångsfaktorer 

Ett delsyfte med studien var att undersöka framgångsfaktorer för att koordinera distribuerade 

IT-projekt med stöd av IKT. Undersökningen har resulterat i att vi funnit vissa faktorer som 

till stor grad påverkar distribuerad koordination. Vi har valt att presentera dem utan inbördes 

ordning då faktorernas påverkan kan variera beroende på det specifika fallet. 

 Gruppdynamik 

 Graden av distribution 

 Fasta utvecklingsgrupper 

 Utveckla teknik tillsammans med organisation 

 Standardiserade kommunikationskanaler 

Dessa områden rekommenderar vi att beslutsfattande roller i organisationer tänker på vid 

införande av distribuerade IT-projekt och koordination inom dessa. Vi anser att ett sådant 

fokus bör underlätta övergången och förbättra resultatet. 





81 

 

 

 

 

 

 

7 Reflektion, kritik och fortsatta studier 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och forskningsprocessen. Vi behandlar här hinder 

vi stött på under processens gång och vad man eventuellt kunnat göra för att förbättra 

resultatet. Vi för ett självkritiserande resonemang där vi möter viss kritik som kan komma att 

riktas mot oss. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning där vi presenterar för oss 

viktiga frågor som uppkommit under forskningsprocessen relaterat till det ämne vi 

undersöker. 
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7.1 Reflektioner 

När vi startade denna forskningsprocess var vi inställda på att analysera hur mobila verktyg 

användes i IT-projekt för att koordinera. Vi blev dock snabbt upplysta om att detta inte var 

lika utbrett i organisationer som vi först trodde. Därför valde vi att på en mer generell nivå 

undersöka IKT-stöd. Efter detta dimmiga vägval har sikten varit klar, forskningsprocessen 

fortgått utan några större hinder.  

Vi har under arbetets gång insett att det finns många relaterade begrepp och områden som 

hade varit intressanta att behandla i uppsatsen. Vi har stött på problem när det kommer till 

vilka områden som ska inkluderas alternativt exkluderas. Extra tydligt har det blivit när vi 

under de genomförda intervjuerna fått ökad kunskap om hur IFS World fungerar och vad som 

upplevs som problem för dem. Det har medfört svårigheter gällande att fokusera arbetet, 

något som vi först trodde var möjligt med de avgränsningar vi gjort. 

Något som vi ångrat under senare delen av forskningsprocessen var att vi från början inte 

gjorde en mer extensiv litteraturgenomgång. Detta har lett till att vi vid flertalet tillfällen fått 

göra svängar tillbaka till teoribordet. Vi förutsedde detta i viss mån och planerade därför vår 

forskningsprocess som en iterativ cirkel mellan teori, empiri och analys. Ett enligt oss 

genomtänkt beslut. Dock kanske det låg lite över nivån för just denna typ av uppsats. Med ett 

mindre komplext angreppssätt hade studien möjligen varit lättare att genomföra. 

Vi har på grund av tidsbrist varit tvungna att begränsa oss till att enbart behandla de tre 

områden vi identifierade i studiens början. Vid behov har vi kompletterat med ytterligare 

information som ansetts relevant för resonemanget. Resultaten hade nog kunnat bli något 

annorlunda om tid och resurser funnits till en djupare studie. Vi tror också att om vi från 

början hade valt ett mer specialiserat område att undersöka så hade det underlättat arbetet med 

uppsatsen. 

Huvudsyftet med uppsatsen var att undersöka hur koordination sker i distribuerade IT-projekt, 

något som vi anser oss ha gjort (några reservationer presenteras dock i kommande avsnitt). 

Detta ser vi som ett första steg i arbetet mot att förbättra distribuerat koordinationsarbete. För 

att kunna förbättra något måste man först konstatera hur detta något fungerar. Vårt delsyfte 

var att påbörja detta förbättringsarbete genom att presentera viktiga faktorer. Dessa faktorer är 

något vi observerat i vår fallstudie och i teori och är tänkta som en utgångspunkt för 

kommande arbete. 
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7.1.1 Kritik 

Generaliserbarhet är, som i många andra kvalitativa fallstudier, ett problematiskt område. Då 

våra resultat är baserade på en fallstudie hos en enda verksamhet, samt ett specifikt projekt i 

denna verksamhet, så är vi inte av åsikten att dessa resultat kan generaliseras helt utan vidare 

bekräftelse. Vi kan inte bekräfta att våra resultat gäller för liknande företag, och det finns även 

möjlighet att resultatet kan skilja sig mellan olika projekt i den verksamhet vi undersökt. 

Därför anser vi att generaliserbarheten är ett problem, och att ytterligare studier skulle 

behövas för att bekräfta validiteten eller bygga vidare på de medel för koordination vi 

presenterar. Dock anser vi ändå att delar av resultatet kan generaliseras på basis av en tydlig 

teorikoppling som vid andra studier bekräftats. Vi är dock av åsikten att vårt egna bidrag bör 

undersökas ytterligare innan någon generell bekräftelse kan göras.  

Vi är medvetna om dessa brister i generaliserbarheten och vi menar inte att detta resultat, som 

baserats helt på agila projekt, nödvändigtvis återspeglas i alla projekt. Stora organisatoriska 

skillnader finns mellan agila och mer klassiska projekt, något som leder oss till slutsatsen att 

vårt resultat kanske där inte är lika applicerbart. Framförallt ger agila projekt mycket ansvar 

till utvecklingsgruppen, något som inte återfinns i samma skala för klassiska projekt. Det är 

därför inte säkert att uppdelningen i strategisk och operativ koordination är giltig i båda 

sammanhangen. Något som talar för resultaten, är trenden inom IT som går mot individens 

självstyrande. Detta placerar ledningen i samma position som hos IFS World – en mer 

coachande roll. Resultaten bör ses som något nära knutet till den specifika projektmodell som 

undersökts. Troligtvis finns det många likheter med andra agila metoder, men detta är inget vi 

kan bekräfta. 

IFS World har genom vår kontaktperson varit mycket tillmötesgående. Vi har gemensamt 

diskuterat och kommit fram till roller och kandidater som varit intressanta för vår 

undersökning. Kritik skulle kunna riktas mot att urvalet av de faktiska intervjuobjekten legat i 

deras händer. Vi vill dock avfärda sådan kritik, framförallt då vi anser oss haft sista ordet 

angående intervjupersoner. Men också för att vi ser det som att IFS World underlättat 

urvalsprocessen av intervjuobjekt då de besitter djupare kunskap om det egna arbetssättet. Vi 

ser inte heller någon anledning till varför IFS World på något sätt skulle vilja påverka 

resultaten. 

De framgångsfaktorer vi presenterar garanterar inte att man lyckas med koordination i 

distribuerat arbete. På IFS World hjälper dessa dock att stödja koordinationshandlingar. Vi 
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anser att de bör belysas när man funderar på att börja jobba distribuerat för att förstå de 

aspekter som påverkar koordination. Dessa tror vi är generaliserbara till flera typer av 

distribuerade organisationer. 

7.1.2 Förslag på vidare forskning 

Då det beforskade området varit väldigt brett har vi kommit i kontakt med mängder av olika 

teorier. Det har lett till att forskningsprocessen istället för att släcka vår kunskapstörst gjort 

oss torra i halsen. Vi anser oss ha funnit flera intressanta ämnen relaterade till våra 

huvudområden värda att undersökas närmre. 

För vidare studier inom området anser vi att en bekräftelse eller påbyggnad av vår analys-

matris skulle vara intressant. Denna skulle kunna appliceras på andra projekt eller varför inte 

helt andra organisationsformer. Detta skulle exempelvis kunna generera en 

koordinationsmatris som fungerar för att analysera koordination i flera branscher och typer av 

arbetsformer.  

Vi anser även att vidare forskning skulle vara intressant gällande hur grupputveckling sker i 

distribuerade IT-projekt och hur detta påverkar koordinationsmöjligheter. Speciellt intressant 

tror vi är att undersöka skillnader mellan distribuerad och icke-distribuerad grupputveckling. 

Vi misstänker att det finns många skillnader, både positiva och negativa, som bland annat har 

stor påverkan på koordination och gruppens prestation. Ett spännande experiment de just 

startat på IFS World handlar om virtuella kickoffer och virtuell teambuilding. 

Vi anser också, som tidigare nämnts, att det vore intressant att göra en kvantitativ 

undersökning som syftar till att bekräfta eller utöka den teori om medel för koordination samt 

de nivåer av koordination vi presenterar. 

Exempel på vidare frågeställningar: 

 Vilka effekter avseende koordination får en fast utvecklingsgrupp jämfört med en 

varierande? 

 Hur förändras medel för koordination i olika typer av organisationer? 

 Hur utvecklas en distribuerad projektgrupp och vilka effekter får detta på 

koordination? 
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Bilaga I: Svensk intervjuguide 

Denna intervjuguide används i vår empiri som grund för datainsamling. Intervjuerna är att se 

som semistrukturerade och detta är inte ett helt fastslaget frågeformulär. Formuleringar och 

frågor kan komma att anpassas under intervjuns gång. 

Kort sammanfattning av studiens syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur samverkansprocessen (Koordination) i distribuerade 

systemutvecklingsprojekt sker och hur man eventuellt skulle kunna stödja denna process med 

tekniska hjälpmedel för kommunikation och informationshantering (IKT). 

Bakgrund, Organisation, Roll och Uppgifter 

Datum: .....................................................  Plats ............................................................  

 Namn ............................................................................................................................  

 Befattning .....................................................................................................................  

 År i branschen ...............................................................................................................  

 Tidigare erfarenheter .....................................................................................................  

 Utbildning .....................................................................................................................  

 Vad arbetar du med nu? ................................................................................................  

 Beskriv din senaste arbetsdag? 

Distribuerade systemutvecklingsprojekt 

 Var utför du dina arbetsuppgifter på andra platser än kontoret? 

o Vilka uppgifter utförs på andra platser än kontoret? 

o Vilka hinder finner du med distansarbete? 

o  Vilka uppgifter kan du inte genomföra på grund av detta? 

 Till vilken grad används resurser som inte ligger inom er organisation i era projekt? 

 Är du i dina arbetsuppgifter i behov av att vara i kontakt med dina projektkollegor? 
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Koordinerande arbete 

 Hur sker planering och fördelning av arbetsuppgifter inom ett projekt? 

o Var? 

o När? 

 På vilket sätt känner du dig involverad i planering av... 

o Projektet i stort? 

o Ditt eget arbete? 

o Dina kollegors arbete inom projektet? 

o Vem/Vilka Koordinerar? 

 Vad anser du om möjligheten till en överblick över andra aktiviteter i projektet? 

o Är du medveten om andra aktiviteter inom projektet? 

o Hur påverkas din förmåga att utföra dina egna uppgifter av detta? 

 Händer det att man arbetar på flera projekt samtidigt?  

o Hur sker koordination av resurser aktiva på flera projekt samtidigt? 

 Hur skiljer sig planeringsarbete mellan olika projekt? 

 Vilka utmaningar finner du i planering av ditt arbete? 

 Vilka är enligt dig de viktigaste aspekterna vid koordination av ett projekt? 

 Finns det områden i projektet där planering är extra viktigt? 

IKT-Stöd 

 Vilka tekniska hjälpmedel anser du viktigast för dig i ditt arbete?  

o Enheter? 

o Programvara? 

o Hur använder du dessa hjälpmedel? 

 Hur kommunicerar du med dina kollegor då ni inte kan träffas ansikte mot ansikte?  

o I vilken/vilka situationer sker detta? 

o På vilket sätt/med vilken teknik? 

o Vilken typ av kommunikation? 

 Kan du komma på några ytterligare tekniska hjälpmedel som skulle stödja 

kommunikation inom projekt? 
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Avslutande frågor 

 Hur skulle du beskriva ett perfekt genomfört projekt avseende koordination?  

 Vilka funktioner skulle du se i det perfekta IT-stödet för genomförande av projekt? 
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Bilaga II: English interview guide 

This interview guide is used as the basis for data collection in our empirical study. The 

interviews are to be regarded as semi-structured and this is not a questionnaire written in 

stone. Phrasing and questions may be adjusted during the interview to follow up on responses 

and delve deeper into the subject at hand. 

The purpose of the study, a summary 

The purpose of the study is to identify how the coordination process works in distributed 

systems development teams and how the process could be support by technical means of 

information and communication technologies (ICT). 

Background, organization, roles and tasks 

Date:.........................................................  Location: ..................................................  

 Name ..................................................................................................................................  

 Function .............................................................................................................................  

 Years in the business...........................................................................................................  

 Past experience ...................................................................................................................  

 Education ...........................................................................................................................  

 What are you working on at the moment? ...........................................................................  

 Describe your previous workday? 

 

Distributed systems development projects 

 At what locations other than the office do you perform your work duties? 

o What tasks require you to work out of the office? 

o What obstacles do you find when working away from the office?  

o What tasks are affected by these obstacles? 

 Do you, in your project teams, often use resources that are not from within your 

organization? 

 In what ways are you dependent on contact with your colleagues in order to perform your 

work tasks? 
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Coordinating the work 

 How does the planning and allocation of tasks take place within a project? 

o Where? 

o When? 

 In what way do you feel involved in planning of... 

o …the project as a whole? 

o …your own work? 

o …your colleagues work within the project? 

o Who is in charge of the coordination? 

 How do you rate your ability to get an overview of other activities in the project? 

o Are you aware of other activities in the project? 

o How does this affect your ability to perform your own tasks? 

 Are any resources active in several teams or projects simultaneously? 

o Do several teams collaborate to complete the same task? 

o How is the coordination of resources active on multiple projects simultaneously 

carried out? 

 How does the planning process differ between different teams? 

 What challenges can be found in the planning of your own work? 

 What are, according to you, most important aspects of project coordination? 

 Are there areas in a project where planning is more important than in others? 

 

ICT support 

 What technologies do you consider most important in order to perform your work duties? 

o Hardware? 

o Software? 

o How do you make use of these aids? 

 How do you communicate with your colleagues when you cannot meet face to face? 

o Describe in what situations this is important? 

o What technology do you use to communicate? 

o What type of communication? 

 Can you think of additional technological tools that would support the communication 

within the project? 

 

Concluding questions 

 How would you describe the perfectly coordinated project? 

 What features would exist in the perfect IT support for carrying out project coordination
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Bilaga III: Exempel på transkribering 

Transkriberingen nedan görs så ordagrant som möjligt. Dock så kan små förändringar göras 

för att anpassa till ett sammanhängande skriftspråk. Vid den fullständiga transkriberingen har 

Intervjuare benämnts med (I) och intervjuobjektet med (O). I denna bilaga ersätter vi 

intervjuobjektets benämning med respektive titelbenämning. 

Vi kommer – för att exemplifiera hur transkriberingen genomförts – presentera den 

transkribering som ligger till grund för de citat/återgivningar som återfinns i empiriavsnittet. 

För att fånga innebörden med det som sagts under intervjuerna i text väljer vi i vissa fall att 

göra mindre språkliga ändringar i återgivningen. Vi inkluderar även tidigare fråga i det fall 

återgivningen baseras på en följdfråga.  

Intervju - Group Manager 

Datum: 2012-05-11 Plats: IFS World Operations AB Intervjutid: 47 minuter 

Intervjuare: Daniel Jonsson och Truls Löfstedt 

Intervjuobjekt: Group Manager(GM1) 

I: På vilket sätt är du delaktig i de utvecklingsprojekt ni driver? 

GM1: Som gruppchef är man en person som är med i ledningsgruppen för vår produktgrupp, 

supply-chain. Det finns alltså sju produktgrupper som tillsammans bygger affärssystemet IFS 

applications, så jag är med i ledningsgruppen i supply-chain. Vi som är med där är jag, Thor 

som är direktör och Ester som är projektledare och Hendrik som är PCM – product solution 

manager. Vi jobbar i allmänhet inte så operativt i teamen, och det kan vara ett bekymmer 

samtidigt som vi måste jobba mer övergripande. Men vi är delaktiga på det sättet att vi brukar 

delta på customer demo, i den agila utvecklingsprincipen så ingår det att man efter varje sprint 

eller iteration har något som kallas demonstration, customer demo. Normalfallet på IFS är en 

iteration fyra veckor, och i slutet på fyra veckorsperioden visar man vad man har byggt. Då 

brukar både jag, Thor, Ester och Hendrik vara delaktiga. Man har också möjlighet att vara 

med på daily standups, det brukar vi inte vara dagligen, men vi brukar vara med någon gång 

för att lyssna på hur tekniken funkar, vilka är delaktiga, vilka är det som säger mycket, lite så 

för att ’ha örat mot rälsen’ och känna av hur det går i de olika teamen. När vi startar upp varje 

iteration så har man iteration planning, eller sprint planning, då har vi också möjlighet att vara 

med. Just nu är vi i ett läge på IFS där vi håller på att avsluta ett jättelångt projekt, där vi 

kommer leverera IFS applications 8, och vi är i uppstartsfarten i de nya projekten. Det är en 
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del som har startar, en projektgrupp, de jobbar mer med prototyping så där har vi kortare 

sprintar. Där jobbar vi med en veckas intervall, då är det customer demo varje vecka, och då 

är det fasta tider – jag tror det är onsdag 14 – 15 eller 15 – 16. Då har jag varit med nästan 

varje gång. Det är ett jättebra sätt för någon som jobbar i ledningsgruppen att vara delaktig. 

Återgivning: ”Normalfallet på IFS är en iteration fyra veckor, och i slutet på fyra 

veckorsperioden visar man vad man har byggt” 

I: Är det någon speciell typ av möten som ni har när ni träffas, eller tar man det man har? 

GM1: Både ja och nej. När man träffas brukar det ofta vara så att man har samlat ihop något 

som är extra angeläget och viktigt, så att din gissning eller spaning är helt korrekt. Anledning 

till att vi åkte dit i mars månad var att sätta de här teamen, så då jobbade vi ihop och hade en 

workshop över lördag-söndag på en resort vid Colombo. Det var med syftet att sätta dessa 

teams. Nu när teamen är satta, den agila metodiken föreskriver att man ska jobba med fasta 

team, och det är också våran avsikt att vi kommer jobba med fasta team i två-tre år. Men om 

ett år, ett halvår, när våra kollegor kommer hit så finns det säkert någon annan angelägen 

punkt. Och det kanske inträffar i oktober, men då vet vi kanske att våra kollegor kommer i 

november, då kanske vi planerar upp så att vi tar den biten då. Så att man brukar ibland, inom 

rimliga tidsramar, om det är något extra viktigt eller nått som kräver att man sitter lite längre, 

då brukar vi försöka passa PÅ. Det kan hända att det dyker upp något brådskande någonstans 

mitt-emellan, och då får vi hantera det remote också, och det går. Grunden för att lyckas att 

jobba distribuerat tror vi på IFS är att man emellanåt kan träffas, att man någon gång träffas 

allihopa. Får man till det i starten så är det jättebra, för vi brukar skilja på det – tiden innan 

och efter man träffat sina kollegor – det blir alltid högre kvalité har vi kunnat notera. 

Återgivning: ”Grunden för att lyckas att jobba distribuerat tror vi på IFS är att man 

emellanåt kan träffas, samt att man någon gång träffas allihopa. Får man till det i starten så 

är det jättebra, för vi brukar skilja på det – tiden innan och efter man träffat sina kollegor – vi 

har kunnat notera att det efter alltid blir högre kvalité” 

I: Utför du dina arbetsuppgifter på andra platser än kontoret? 

GM1: Jag jobbar 90 % på kontoret, men jag kan också jobba hemifrån. Det vanliga, om jag 

inte är på kontoret, då jobbar jag hemifrån eller på resande fot. T.ex. var jag i Göteborg förra 

veckan, torsdag-fredag, för att träffa gruppen där, och då jobbade jag på kontoret för det är 

fortfarande på kontoret. Men på hemresan åkte jag faktiskt buss, och på bussen fanns det 
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internet. Så då jobbade jag mellan tre och fem på bussen, jag kunde svara på mail, jag lyncade 

med personer i mitt team, alltså då chattade, planerade vissa saker. Det är mer ett ovanligt 

exempel, men jag har gjort det vid två tillfällen. Om vi reser till Stockholm för att flyga 

någonstans, t.ex. Sri lanka, då kan man boka in sig på tåget så man har tillgång till internet, 

och då kan man också jobba där. Men det här är, på R & D, lite undantagsfall utan det vanliga 

är att man jobbar på sitt hemmakontor eller ett annat kontor, och så händer det att man jobbar 

påväg mellan kontoren i princip. Jag jobbade också för ett antal veckor sedan, när det var 

påsklov, då var jag på resande fot i fjällen, men då hade jag också tillgång till internet. Jag 

kunde småjobba lite på kvällarna, läsa ifatt mail framförallt och svara på några mail. För är 

man chef så strömmar det in frågor från höger och vänster, och om man bara låter det ligga så 

har man ganska mycket när man kommer tillbaka från en veckas ledighet. För mig tycker jag 

att det är enklare att läsa och svara på en del. Alla medarbetare har mail i telefoner, så jag 

kunde sitta i liften i Vemdalen och få någon fråga som bara krävde ett enkelt svar – ja, boka 

den utbildningen eller kör på den grejen – sådana saker kan man ta i liften. Det är ju tekniken, 

tidigare hade det varit omöjligt, då hade man fått ha en stor backlog när man kom tillbaka 

istället. 

Återgivning: ”Som chef får man många frågor från diverse håll i organisationen. När jag 

nyligen var på en resa kunde jag jobba via min mobiltelefon. Genom att svara på mail och 

dylikt, kunde jag undvika en stor backlog när jag kom hem” 
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Intervju – Business System Analyst 

Datum: 2012-04-26 Plats: IFS World Operations AB Intervjutid: 51 minuter 

Intervjuare: Daniel Jonsson och Truls Löfstedt 

Intervjuobjekt: Business System Analyst (BSA1) 

I: Vilka hinder finner du med distansarbete? 

BSA1: Det är just den här överhörningen, det är problemet. Det finns så mycket kringfrågor 

som diskuteras och som man kanske inte har en direkt nytta av att höra, men indirekt att veta 

vad som pågår då det kan påverka mig eller de jag jobbar med i ett senare skede. T.ex. om 

supply-chain håller på att göra någonting som slår mot oss, det är mycket småsaker som man 

missar. Det är egentligen bara den biten. Och kontakten förstås, det är väldigt tråkigt att sitta 

hemma. 

Återgivning: ”Det finns mycket kringfrågor som diskuteras och som man kanske inte har direkt 

nytta av att höra. Men att indirekt veta vad som pågår är viktigt då det kan påverka mig eller de 

jag jobbar med i ett senare skede” 

I: I supportprojektet, enligt dig, vilka är de viktigaste aspekterna för att vara koordinerade och 

jobba mot samma mål?  

BSA1: Först och främst är det att man förstår vad det gemensamma målet är och att det inte 

finns några dolda agendor någonstans. Jag skulle nog säga det är en av de viktigaste 

faktorerna. Det handlar väldigt mycket om personkemi, yrkesstolthet, förståelse av vad vi 

försöker göra och vad vårt gemensamma mål är. 

I: För att koppla tillbaka, känner du att detta påverkas av att arbeta distribuerat? 

BSA1: Det är svårare att knyta ihop en grupp. Det krävs att individerna känner varandra 

ganska väl om man ska köra distribuerat, annars är det en ganska lång fas man måste 

genomgå innan gruppdynamiken sätter sig – om den nu sätter sig. Jag känner mig lite ensam 

när jag sitter i support, jag har svårare att bolla dagliga frågor med övriga medlemmar. De(i 

Sri Lanka) går hem kl. ett, så det blir ett glapp. Jag pratar givetvis med de där nere, daglig 

kontakt, men sedan har man sitt eget kontaktnät i detta huset och även andra personer i t.ex. 

USA som jag bollar frågor med. De används mer när man vill ha synpunkter. 
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Återgivning: ”Det krävs att individerna känner varandra ganska väl om man ska köra 

distribuerat, annars är det en ganska lång fas man måste genomgå innan gruppdynamiken 

sätter sig – om den nu sätter sig”  
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Intervju – Project Manager 

Datum: 2012-05-11 Plats: IFS World Operations AB Intervjutid: 52 minuter 

Intervjuare: Daniel Jonsson och Truls Löfstedt 

Intervjuobjekt: Project Manager(PM1) 

I: Hur skulle du beskriva ett perfekt genomför projekt avseende koordination? 

PM1: Kan du berätta för mig? Det är vad ag vill göra och en fråga jag ställer mig ofta. 

Antagligen att man har regelbundna möten med alla inblandade i projektet. Med Teams, 

Iteration masters, styrgruppen och att man på något sätt som projektledare inte blir en 

flaskhals i informationsflödet. Ibland händer det då det kommer mycket information från olika 

håll som jag ska sprida vidare.  

PM1: Det var en svår fråga 

PM1: Men när teamet kan jobba friktionsfritt och har koll på vad som är topp-prioriterat och 

vad som ska göras. Det är många saker, för att göra det på det sättet måste man också dela ut 

arbetsuppgifter på ett bra sätt så att man inte trampar på varandra. Ju mer beroende det finns 

mellan team desto mer koordination behövs. Om man gjort uppdelningen på ett bra sätt så att 

uppgifter är självständiga så behöver man inte koordinera på samma sätt.  

I: Hur tycker du att det påverkas av att genomföra projekt distribuerat så som ni gör? 

PM1: Det är komplext med distribuerade projekt för ibland så sitter man långt borta från 

informationen eller svar på frågor. Det är något som de på lanka ibland känner, att de har 

långt till kundrepresentanter som kanske sitter i exempelvis Sverige eller Norge. De som sitter 

här har då en lättare väg dit än de som sitter på lanka. Och sen att folk i team inte sitter 

tillsammans. Det kan vara att vi har ett fullt svenskt eller ett fullt lankesiskt team men 

oberoende uppgifter, då fungerar det väldigt bra. Vi har jobbat så i många år. Att få detta att 

fungera är något som vi jobbat på i många år, att lära oss hur vi sak jobba med dem och dem 

hur de ska jobba med oss. Ömsesidig inlärning. Nu har vi en tillräckligt bra kännedom för att 

göra så. Problemet blir när det är distribuerat inom ett team. Det är en utmaning. Det är 

väldigt viktigt att teamet då får träffas här eller på Sri-lanka. Det är en stor skillnad på att 

jobba tillsammans med en mailadress eller med en person. 

Återgivning: ”Det är stor skillnad på att jobba tillsammans med en mailadress eller med en 

person”  
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Intervju – Product Architect 

Datum: 2012-04-26 Plats: IFS World Operations AB Intervjutid: 55 minuter 

Intervjuare: Daniel Jonsson och Truls Löfstedt 

Intervjuobjekt: Product Architect(PA1) 

I: What tasks do you perform that require you to work at the office?  

PA1: Almost everything can be performed from home or anyway any place that has a good 

internet connection. Technically it is possible but sometimes in meetings it makes a 

difference.  

I can connect to a meeting from home but it is a difference. There might be a difference in 

how you feel and how comfortable you are. Sometimes the expressions other than talk are 

important. You might show your feelings in your face. I mean if you are discussing a 

technical solution it is perfectly okay to be home but if you are giving or getting feedback I 

don’t think it will work over the phone. Generally I think that I can perform like 90% of my 

work from home but there I things that I need to be here for. 

One other thing is that we are working in teams and if anyone needs help from me here at the 

office they will directly come to me and I do the same if I need help. If you work from home 

it’s hard to know if anyone is busy or if they have time to talk. 

I think that in software development where team culture is very important, working from 

home or distance based is not the very best solution always. We have some individuals who 

work from home but it’s more difficult to work with them sometimes. In Colombo we don’t 

work from home. I worked in Colombo until 2008 and I never worked from home. 

Återgivning: ”If you are discussing a technical solution it is perfectly okay to be home but if 

you are giving or getting feedback I don’t think it will work over the phone” 


