
  
  
  Institutionen för informatik

Kompetenser inom systemutveckling  

-Projektledaren och programmeraren i fokus

Kandidatuppsats, 10 poäng, inom Systemvetenskapliga programmet

Framlagd: Januari, 2006

Författare: Emma Eggert
                   Michael Lavesson

Handledare: Jonas Hedman



Kompetenser inom systemutveckling - projektledaren och programmeraren i fokus
© Emma Eggert

© Michael Lavesson

2

LUNDS UNIVERSITET
Informatik

Kompetenser inom systemutveckling

-Projektledaren och programmeraren i fokus

© Emma Eggert

© Michael Lavesson

Kandidatuppsats framlagd januari, 2006

Omfång: 56 sidor

Handledare: Jonas Hedman

Resumé

Med denna kandidatuppsats vill vi belysa vikten av kompetens samt vilka kompetenser 

projektledarrollen och programmerarrollen bör/ska ha under livscykelmodellens olika faser. 

Vi valde livscykelmodellen eftersom det idag är en väl använd och etablerad 

utvecklingsmetod. 

Genomgången av tidigare skriven litteratur visade att olika författare hade många 

gemensamma kompetenser som de ansåg vara viktiga när man ska utföra ett arbete. Vi valde 

utifrån dessa författare fyra olika kompetenser som vi ansåg intressanta att undersöka. Sedan 

skapade vi ett ramverk som låg som grund för vår undersökning. Resultatet visar på ett något 

modifierad ramverk för vilka kompetenser som generellt är viktiga att ha i de olika rollerna 

som vi valt att studera. Vi har även presenterat en matris för respektive roll som belyser hur 

viktiga kompetenserna var i förhållande till livscykelmodellen.

Studien är kvalitativ och vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med tre företag för 

att få en bredare insyn inom ämnet. 
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Förord

Vi har behövt hjälp från en rad olika personer vilka har haft lämpliga kunskaper inom vårt 

undersökningsområde. Vi vill rikta ett sort tack till alla dessa personer, vilka är:

De åtta respondenterna vilka har varit verksamma inom de tre företag vi har haft kontakt med. 

De har tagit sig tid och lagt ner energi på oss. Dessa tre företag var, SYSteam, q2d samt 

AcandoFrontec. Utan deras hjälp och värdefulla synpunkter vore denna uppsats ej möjlig att 

genomföra. 

Jonas Hedman vår handledare som har givit oss värdefulla kommentarer och bra hjälp på 

vägen. Jonas har ständigt ställt upp för hos och alltid haft tid vid behov.

Vi vill även tacka andra uppsatsgrupper vilka har kommit med värdefulla kommentarer, vi vill 

även rikta ett speciellt tack till den gruppen vilken vi fick låna inspelningsmedia av.

Slutligen vill vi tack familj och vänner vilka har ställt upp för oss samt stått ut med oss trots 

alla sena kvällar och övrig tid vi har lagt ner på denna uppsats.

Ett stort tack!

Michael Lavesson Emma Eggert
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1. Inledning

I detta inledande kapitel avser vi först att presentera en beskrivning av den bakgrund som 
ligger till grund för det vi avser att undersöka. Denna ska mynna ut i det vi finner 
problematiskt, intressant och som vi närmare vill studera. Bakgrunden och problematiseringen 
ligger i sin tur till grund för syftet. En avgränsning av problemområdet kommer även att 
presenteras samt en disposition av vår uppsats. 

1.1 Bakgrund

Bakom utvecklingen av informationssystem finns det en stor bredd av kompetens. Denna 
kompetens är nödvändig för att utveckla informationssystem som fyller alla sina funktioner. 
Utan rätt kompetens och förståelse för vad kunden vill ha löper ett utvecklingsprojekt större 
risk för att misslyckas (McManus & Wood-Harper, 2003). Kompetens är ett omfattande 
begrepp och det finns många olika uppfattningar om detta. Att veta vilka kompetenser som är 
viktiga och nödvändiga för att utveckla informationssystem är inte lätt. Det är speciellt viktigt 
att beakta kompetensbehovet när det handlar om olika projekt, där anställda ska samarbeta 
och tillsammans utveckla en produkt med bra kvalitet. Man måste kartlägga vilka 
kompetensbehov som behövs och vilka av de anställda som har denna kompetens så att de 
kan fullfölja sitt arbete. (Macheridis, 2005) 

Under utveckling av informationssystem ingår många olika arbetsuppgifter av olika karaktär. 
Förr fanns bilden av att en systemutvecklare skulle vara kapabel till att bemästra samtliga 
arbetsuppgifter och funktioner under utvecklingen, vilket innebar att en systemutvecklare 
behövde en stor bredd av kompetens. (S. Svensson, intervju, 6 december, 2005). Detta har 
man idag mer eller mindre gått ifrån att en systemutvecklare ska behöva hantera samtliga 
arbetsuppgifter och funktioner. Vilket följande citat från S. Svensson (intervju, 6 december, 
2005) visar: 

”Systemutvecklare är ett generellt begrepp för ett helt batteri av roller och efter ett tag så 
utkristalliseras det att du blir expert inom ett område eller ett eller flera områden så att den 
här totala superutvecklaren den har väl kanske gjort sitt idag va.”

Att dela upp systemutvecklaren i olika roller belyses även i en bok skriven av Lunell, (2003). 
Författaren beskriver där olika roller som bör innefatta olika kompetensområden under 
systemutvecklingsprocessen. Att dela upp systemutvecklarens yrke i roller förenklar samt 
möjliggör en specialisering inom särskilda områden. Dessa roller kräver en stor kompetens. 
En roll som är viktig att beakta under utvecklingsprocessen är projektledaren. Han/hon har ett 
stort ansvar för projektet och gentemot kunden (Macheridis, 2005). 

1.2 Problematisering

Kompetens är ett stort och brett område att undersöka då det finns många olika typer av 
kompetenser. Vidare vilka kompetenser man bör/ska ha inom en viss roll som 
systemutvecklare är inte heller enkelt att redogöra för. Är exempelvis förmågan att 
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kommunicera med människor en nödvändig kompetens för en programmerare att besitta? Hur 
stor kunskapsbas måste en projektledare ha under ett utvecklingsprojekt? 
Vi anser det därför vara intressant att kartlägga de baskompetenser man bör/ska ha inom en 
specifik roll vid systemutveckling. Detta anser vi vara av intressant att studera utifrån 
livscykelmodellen eftersom det idag är en vedertagen metod (Avision & Fitzgerald, 2003).
Utifrån ovanstående så lyder vår problematisering som följer:

Vilka baskompetenser behövs inom rollerna projektledare samt programmerare och hur 
viktiga är dessa under de olika faserna i  livscykelmodellen?

1.3 Syfte

Syftet med vårt kandidatarbete är att belysa de baskompetenser projektledaren samt 
programmeraren bör/ska ha. Vidare vill vi undersöka hur betydelsefulla dessa 
baskompetenser är under faserna i livscykelmodellen. Genom att undersöka detta tror vi att 
man kan få en ökad förståelse för vilka kompetenser projektledaren och programmeraren bör 
ha under systemutveckling. Det kan vara intressant att undersöka detta så att dessa roller kan 
få en förståelse för vad de bör lägga fokus på.  

1.4 Avgränsningar

Vi har i denna kandidatuppsats valt att göra vissa avgränsningar eftersom inte arbetet skulle 
bli allt för övergripande. Tanken var först att allmänt undersöka systemutvecklarens 
kompetens men då vi insåg att det skulle bli för stort valde vi att avgränsa oss ytterligare. Vi 
har därför valt att endast undersöka kompetenser inom två systemutvecklingsroller, 
projektledaren samt programmeraren. Vi avgränsade oss vidare genom att inte välja samtliga 
kompetenser litteraturen behandlade. Utan vi valde fyra kompetenser som vi benämner som 
baskompetenser. Vi har valt att endast inkludera fyra faser i livscykelmodellen, vilka var mest
relevanta vid systemutveckling (Andersen, 1994). 

1.5 Disposition

Kapitel 1 Inledning
Här presenterar vi bakgrunden till kompetens och varför vi valde att undersöka just detta. 
Vidare så återfinns även problematiseringen inom området, vårt syfte samt hur vi valt att 
avgränsa oss.   

Kapitel 2 Litteratur
I detta kapitel presenterar vi vald litteratur vilken har legat som grund för hela arbetet. 
Avsnitten som presenteras är: kompetensbegreppet, författares uppfattning om kompetens, 
vårt ramverk över kompetens, livscykelmodellen samt olika roller inom systemutveckling. 

Kapitel 3 Metod
En beskrivning av hur undersökningen genomfördes samt motiveringar till varför vi har 
använt de förhållningssätt vi gjort. Vidare förklarar vi vårt urval av respondenter, en kort 
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beskrivning av företagen, utformning av intervjuguiden, genomförande av intervjuerna samt 
hur vi analyserade dessa. Slutligen så presenteras validiteten och reliabiliteten. 

Kapitel 4 Undersökning
Här presenteras det resultat som våra intervjuer gav.

Kapitel 5 Resultat och diskussion
Här diskuterar vi resultatet och försöker utifrån litteraturen komma fram till varför det blev 
som det blev. Ett avsnitt kommer att behandla de skillnader som vi fann mellan rollerna, samt 
en generell beskrivning av det reviderade ramverket. Vi kommer även att dra slutsatser av vad 
vi kommit fram till. Sista avsnittet behandlar fortsatt forskning.

Kapitel 6 Slutsatser
I detta kapitel tar vi upp de väsentliga slutsatserna vi kommit fram till för de båda rollerna i 
förhållande till livscykelmodellen.
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2. Litteratur

I detta kapitel så avser vi att presentera den litteratur samt de teorier vilka har stått som grund 
i vårt arbete. Första avsnittet behandlar kompetens i allmänhet. Under följande avsnitt 
kommer vi att ta upp olika författares tankar och teorier om kompetens. Nästa avsnitt 
behandlar det ramverk vi har utformat med hjälp av olika författares teorier om vad 
kompetens är. Efterföljande del behandlar systemutvecklaren i allmänhet samt de två 
specifika roller som vi valt att undersöka. Teoriavsnittet avslutas med en beskrivning av 
livscykelmodellen och dess faser. Slutligen knyter vi samman litteraturkapitlet med en syntes 
som beskriver varför vi just tagit upp delarna som vi gjort och hur dessa hör samman.

2.1 Vad innebär begreppet kompetens?

När man slår upp begreppet kompetens i Svenska Akademins Ordlista får man beskrivningen 
att kompetens är ”tillräcklig skicklighet, behörighet” (SAOL, 1998). Begreppet kompetens är 
lånat från franskan och engelskan. Det bygger på det latinska ordet ”competentia” som 
betyder överensstämmelse (Keen 1988). Kompetens är idag ett allt vanligare begrepp. Men 
vad menas egentligen med kompetens? Begreppet i sig har inte en tydlig förklaring utan 
kompetens har en flertydig innebörd. Att individen bara har kunskap, erfarenhet och andra 
förmågor som anses utgöra en del av kompetens betyder inte att individen kan säga att 
han/hon besitter kompetens. Kompetensen kan konstateras när ett arbete är effektivt och rätt 
utfört. Det är kompetensen som bestämmer den faktiska prestationen. Vidare kan även 
kompetens ses som ett samspel mellan olika egenskaper, färdigheter, förmågor och 
erfarenheter som en individ har. Kompetens består inte bara av kunskap eftersom kunskap 
snabbt kan bli föråldrad. Möjligheten är att ju högre kompetens företaget har desto bättre 
möjlighet finns det för att företaget ska klara sig. (Nilsen & Högström, 1994) 
Kompetens har i högsta grad en stor betydelse när det handlar om kvalitet och användbarhet 
gentemot kunden. Hos företag finns det ofta en personalidé som bör beaktas, de centrala 
delarna i denna idé är just kompetens och individens motivation. Både dessa bör tas i 
beaktning för att kvalitet och användbarhet ska uppnås. (Edvardsson & Thomasson, 1992)

Idag beskrivs företagsframgångar allt oftare med kompetent ledning och eventuella 
motgångar skylls på bristfällig kompetens. Tekniker och metoder är något som används 
ideligen inom organisationer och företag, dessa är nödvändiga, men det är faktiskt 
människorna i dessa organisationer som skapar kvalitet. Medarbetarna är nyckelpersoner när 
man talar om kvalitet, dessa medarbetare måste vara kompetenta inom sitt område om 
företaget ska uppnå kvalitet och konkurrenskraft. (Edvardsson & Thomasson, 1992)
Kompetens handlar även om att kunna använda sig av olika sorters kunskap i olika situationer 
och sammanhang. En viktig del i kompetensen är att förstå och kunna välja relevant kunskap 
för rätt sammanhang. 
Kunskapsspridning är betydelsefullt att uppmärksamma när man ska förstå kompetens. 
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Kunskapsspridning förutsätter data, dessa data omvandlas i sin tur till information, som leder 
till kunskap och slutligen omvandlas denna till kompetens (se fig. 1 ovan). En viktig 
kompetens är i detta fall kommunikationskompetensen. Utan denna är det svårt att sprida 
kunskap till olika aktörer på arbetsplatsen och vidare blir det svårt att etablera ett nätverk. 
(Macheridis, 2005) 

2.1.1 Olika författares teorier om kompetens

Kompetens är idag ett tvärvetenskapligt ämne och allt fler forskare visar intresse för området, 
och ämnet belyses ur olika infallsvinklar. Uggelberg (1986) gjorde en studie angående 
kompetensfrågor och kom fram till följande. 

 Kunskap är ett frö medan kompetens är att så och skörda,
 Kunskap är input – kompetens är output,
 Kunskap är latent – kompetens är aktivitet,
 Personalen bjuder på kunskap, erfarenheter och vilja,
 Företagets ansvar är att nyttiggöra, utveckla och motivera de anställdas kompetens,
 Kompetens är att nyttiggöra kunskaper och erfarenheter. 

De flesta författare har i det närmaste samma uppfattning när de beskriver begreppet. Men de 
tar upp olika element som tillsammans förklarar kompetens. Stjernberg et al (1989, refererad i 
Söderström 1990) beskriver kompetens med hjälp av fyra olika element, dessa är: kunskap, 
vilja, färdigheter och tillfällen att utnyttja kompetens. Edvardsson & Thomasson (1992) tar i 
sin bok upp en modell som härstammar från Sandberg (1989) han menar på att kompetens 
består av fem olika delar, teoretisk kunskap, praktisk kunskap, nätverk, kapacitet och 
uppfattning. Han menar vidare att det inte hjälper individer om han/hon klarar av att hantera 
en eller två av dessa delar utan individen måste även lära sig att integrera de olika delarna. 
Keen (1988) menar på att kompetens innebär färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter 
och värderingar. Vidare menar Axelsson (1997) att individkompetensen bör involvera tre 
huvudområden, kunskap av olika slag, vilja och motivation och slutligen färdigheter av att 
kunna utföra olika aktiviteter. 

Baserat på ovanstående teorier och fakta om kompetensbegreppet beskrivs nedan ett ramverk 
som kommer att stå till grund för vår undersökning. 

     Data Information  Kunskap Kompeten
s

Fig.1 Modell över kunskapsspridning
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2.2 Ramverk över kompetenser

Vi har utifrån ovanstående litteratur valt att ta med följande kompetenser i vårt ramverk. 
Ramverket är ringar som överlappar varandra detta eftersom alla delar är viktiga och behöver 
integreras när man beskriver kompetens (se fig. 2 nedan).

                

2.2.1 Kunskap

Ofta så förknippas praktik med handlande och teori med tänkande. Ett centralt begrepp när 
kunskap diskuteras är veta att och att veta hur. Dessa två begrepp diskuterar Gustavsson 
(2002) han menar att veta kan kopplas samman med den teoretiska kunskapen eftersom den 
syftar på vad vi vet. Medan att veta hur är ett uttryck för den praktiska kunskapen. 
Edvardsson & Thomasson (1992) delar även upp kunskap med hjälp av två områden. Dels 
teoretisk kunskap men även praktisk kunskap. Den teoretiska kunskapen inhämtas genom 
böcker, tidningar, föreläsningar etc. Denna kunskap kan även föras vidare och delas med 
andra personer. Den teoretiska kunskapen är oftast lättare att samla in till skillnad från den 
praktiska som tar längre tid att erhålla (Macheridis, 2005).
Praktisk kunskap är sådan kunskap som slutligen sätter sig i ryggmärgen på individen. Den 
kunskapen kan vara svår att överföra till tal, skrift eller bild. Vill man bli en bra 
systemutvecklare så räcker det inte bara att ha teoretisk kunskap utan det krävs en integration 
av de olika delarna. Vidare beskriver Meggerle & Steen (2002) att den praktiska kunskapen 
vilar på ett antal regler som har en tyst funktion, och som är självklara. Praktisk kunskap kan 
även jämföras liknande med skicklighet, det finns en målinriktning mot ett speciellt beteende.
Kunskap är ett samlingsord för fakta och metoder och i vårt samhälle blir begreppet allt 
viktigare (Keen, 1988). Kunskap kan vara subjektivt i den mening hur man tolkar kunskapen 
och hur kunskapen vidare kommer att användas (Macheridis, 2005).

Kunskap

Erfarenhet

Nätverk

Motivation

Fig. 2 Ramverk över kompetenser
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Kunskap är ett begrepp som är svårdefinierat och som har man försökt forska inom länge. De 
ovan beskrivna tolkningarna utifrån vald litteratur är den bild vi har av kunskap. Vi ser 
kunskap som något man lärt sig och som man kan använda inom olika situationer. Det är 
denna betydelse av kunskap vi syftar till i vår undersökning.

2.2.2 Erfarenheter

Den allra största delen av vårt lärande sker genom att vi skapar erfarenheter på olika sätt. Ju 
fler erfarenheter en människa skaffar sig desto mer lär hon sig. Om man ska lära sig genom 
olika erfarenheter så krävs det att man gör misstag och reflekterar över dessa. (Keen, 1988) 
I ett citat från Uggelberg (1986, s. 8) beskriver han bland annat erfarenhet och kompetens 
såsom: 

”Den generellt sett viktigaste kompetensen i ett företag är människors livslånga förmåga att 
lära sig nytt och omsätta kunskaperna i sitt arbete”

När vi i fortsättningen nämner begreppet erfarenhet syftar vi på något som man lärt sig från 
tidigare arbeten och situationer.

2.2.3 Nätverk

Att ha tillgång till ett nätverk är även det en viktig del i begreppet kompetens. Det innebär 
såväl personliga kontakter men även tillång till olika databaser och så vidare. Nätverk 
existerar i många fall inom det egna företaget men ibland krävs det även tillgång till externa 
kontakter för att lösa uppgifter. (Edvardsson & Thomasson, 1992) Kontakter är viktigt för att 
kunna bygga relationer till andra människor. I sin tur kan dessa kontakter hjälpa individen att 
få mer kunskap och genom vilka man kan nå inflytande. Genom ett kontaktnät kan man 
utbyta erfarenheter samt kunskap. Kontaktnät byggs ofta upp genom olika projektarbeten där 
individen får möjligheten att arbeta tillsammans med andra. Då uppstår dialoger mellan 
individer och den enskilda individen ökar sin förmåga att knyta olika kontakter och sociala 
relationer (Keen, 1988).
Detta leder automatiskt vidare till den sociala förmågan och dess innebörd.

För att kunna knyta kontakter så krävs förmågan att kunna kommunicera. Denna kompetens 
handlar i stort sett om att kunna umgås med andra människor. Social kompetens krävs i alla 
sammanhang där integration mellan människor sker. Speciellt viktig är den när det gäller 
olika sorter av relationer och kundkontakter. (Edvardsson & Thomasson, 1992) 
Gruppaspekten av social kompetens är att smidigt kunna smälta in och medverka i gruppen 
som man ska arbeta med. Den individuella aspekten av social kompetens anspelar mer till att 
individen fungerar i relationer med andra och inte bara med gruppen som helhet. Man måste 
kunna vara lyhörd och kunna kommunicera på ett förståeligt vis. Social kompetens beskrivs 
även som att språket har en viktig betydelse eftersom det är vårt verktyg att kommunicera 
med andra. Den delen i nätverkskompetensen är viktigt för att man ska kunna sprida kunskap 
på arbetsplatsen. Med kommunikation menar Macheridis (2005) att information, idéer, 
känslor och attityder överförs från en individ till en annan, han syftar vidare på att begreppet 
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även innefattar organisationer och grupper. Kommunikation är grunden till att samverkan 
sker. Utan kommunikation skulle människan inte kunna vara en del av en gemenskap. 
(Macheridis, 2005) 

2.2.4 Motivation

Lärande och motivation är omtalade aspekter. En person som är motiverad har oftast lättare 
att lära och presterar ofta ett bättre resultat. Men det kan även vara på andra hållet, ju mer 
människan lär sig desto mer motiverad blir människan till att arbeta. Men om individen inte 
ser några skäl till att utveckla och använda sin förmåga, med andra ord saknar motivation då 
kommer heller inte viljan att aktiveras. (Axelsson, 1997) Motivation är en drivkraft som får 
människor att utföra en handling. Det är en drivkraft som betraktas som positiv. Desto mer 
motiverad en individ är ju bättre är det, därför intensiteten och kreativiteten blir högre i våra 
handlingar. En individs inställning kan delvis ses som ett binärt system. Dock kan man ha ett 
olika starkt förhållningssätt för sin handling. En individ kan till exempel vara begränsat 
motiverad då han/hon eventuellt känner sig tvingad till något. Motivationen behöver inte vara 
lika hög i alla sammanhang, ju mer standardiserad arbetsuppgift en individ har ju mindre 
motivation behövs. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)

2.3 Systemutvecklaren

Att utveckla system är en omfattande och svår uppgift. Den som utvecklar system behöver ha 
goda kunskaper eftersom man oftast bör/ska kunna behärska metoder, tekniker samt verktyg 
för att kunna lösa uppgiften. Det krävs även kännedom och förståelse för den miljö där man 
ska utveckla systemet i. Systemutvecklaren står framför många och svåra uppgifter under 
utvecklingen. Systemutvecklaren måste ge användaren material, uppgifter och vägledning så 
att användaren kan avgöra vad det är för sorts system som ska utvecklas. Systemutvecklaren 
bör även visa vilka ekonomiska konsekvenser systemet kan ha för användaren, så detta kan 
hjälpa användaren i sitt beslut. En erfaren systemutvecklare förstår innebörden av hur viktig 
användarmedverkan är och hur det påverkar deras arbete i att ta fram ett önskvärt system. 
Systemutvecklaren bör även besitta kunskaper om olika lagar som kan påverka utvecklingen, 
vad som är tillåtet och ej. (Andersen, 1994) 

Vara kapabel att hantera alla dessa ovanstående uppgifter är ingen lätt uppgift. Detta är 
anledningen till att det blivit allt vanligare att dela upp en systemutvecklares arbetsområden i 
flera delar. Dessa delar är olika typer av roller som har utkristalliserat sig allteftersom 
systemutvecklare blivit ett mer konkret begrepp. Rollerna innefattar olika typer av 
arbetsuppgifter. (Lunell, 2003)
Beroende på vilken litteratur man studerar kan rollerna se olika ut och ha ett annorlunda 
namn.
Nedan avser vi beskriva två roller vilka vi fann intressanta och avser att studera djupare.

Projektledaren
Många företag använder rollen projektledare inom sin organisation. Denna roll blir allt mer 
viktig eftersom den ska fungera som en specialfunktion inom företaget. Den traditionella 
projektledaren arbetade mycket med metoder för planering och styrning. Men detta har 
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förändrats mot att koncentrera sig mer på människors prestationer. Rollen innefattar även att 
lösa problem på det mest effektiva sättet. En projektledare är ofta verksam inom områden som 
är nya för företaget, exempel på dessa kan vara nya tekniker, nya marknader eller nya 
metoder. Projektledaren är ansiktet utåt mot kunden och den person som bär det yttersta 
ansvaret. Skulle projektet misslyckas så är det ofta projektledaren som bär det främsta 
ansvaret. (Briner, Geddes & Hastings, 1996) 
Projektledaren har ett ansvar att se till att projektet fortlöper och att ett resultat växer fram. 
Generellt kan sägas att en projektledare snarare ska vara proaktiv än reaktiv. Med proaktiv 
menas att projektledaren ska vara förutseende och tänka igenom olika alternativ samt vara 
beredd att ta hand om problem som kan tänkas uppstå. Om en projektledare är reaktiv så 
uppmärksammas inte problemet förrän det redan är ett faktum. Som nämndes ovan så har man 
i rollen som projektledare ansiktet utåt mot olika intressenter, oftast kunderna. Det är då 
viktigt att man under hela livscykeln har en bra relation med denne. Samtidigt som man ägnar 
tid åt att bygga ett nätverk. Självklart ställs det olika krav på kunskap och egenskaper efter 
projekt. Projekt kräver olika typer av kompetens. Men några sidor en projektledare bör 
behärska är kommunikation, förmedling av motivation och planering. Det är viktigt att under 
hela cykeln hålla projektarbetarna samt kunderna motiverade och att man firar framgångar. 
(Macheridis, 2005)

Programmeraren
Det vanligaste är att programmeraren är en egen roll inom systemutveckling. En 
programmerare kan jobba med alltifrån enklare dataspel till avancerade styrsystem för olika 
typer av industrier (M. Svensson, intervju, 28 november, 2005). De vanligaste 
arbetsuppgifterna som programmerare ställs inför och ska bemästra är för det första att kunna 
analysera problem. Man ska kunna identifiera vilka problem det finns och hur dessa går att 
lösa. Hitta lämplig väg för att lösa dessa problem utgör stor del av en programmerares 
arbetsuppgifter.(Wood, 1988) Vidare ska man klara av att hantera ett eller flera 
programmeringsspråk. En programmerare bör dessutom vara förmögen att föra diskussioner 
med inblandade parter, vilka kan vara kollegor, kunder med flera. (M. Svensson, intervju, 28
november, 2005) 
Programmeraren ska kunna utföra kontinuerliga tester för att undersöka att det han/hon 
arbetar med fungerar som tänkt (Woods, 1988). Vid fel åtgärdas dessa av programmeraren så 
systemet fungerar som det ska. Det är bland annat viktigt att dokumentera om det till exempel 
uppkommer problem eller dylikt under utvecklingen. (Mathiassen et al., 2001).   
  

2.4 Livscykelmodellen

Livscykelmodellen beskriver de olika faserna som ingår under utveckling av ett 
informationssystem. Den ger ett synsätt på hur man kan se på systemutveckling. Modellen har 
legat som bas för utveckling ända sedan 1970-talet och används idag av många företag. 
(Avision & Fitzgerald, 2003) När man utvecklar informationssystem måste utvecklingen ses i 
ett större sammanhang. Livscykelmodellen speglar denna helhet.  Man bör diskutera olika 
möjligheter och problem som kan finnas inom verksamheten. Innan man gör valet om vilken 
teknik som ska användas är det oerhört viktigt att man fastställer informationssystemets syfte. 
Användaren bör involveras under utvecklingen. Utvecklingsarbetet kan vara iterativt, med 
detta menas att det finns möjlighet att gå tillbaka i olika faser för att förbättra eller ändra olika 
delar (Andersen, 1994). Han tar upp nio olika faser som ingår i livscykelmodellen, men vi har 
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valt att belysa fyra av dessa eftersom dessa faser är de centrala under utvecklingen 
(Andersson, 1994). (se fig. 3 nedan).

Analysfasen
Denna initiala fas börjar med en beskrivning av nuläget för att förstå den nuvarande 
verksamheten hos kunden. Detta görs för att klarlägga vilka problem och möjligheter man står 
inför. Det är viktigt att veta att ett informationssystem verkligen löser problemen. Vidare görs, 
en verksamhetsanalys och en informationssystemanalys. I verksamhetsanalysen analyseras 
användarens verksamhet och arbetsuppgifter för att förstå på vilket sätt informationssystemet 
stödjer verksamheten. I informationssystemsanalysen bedöms vilka delar som ska finnas med 
i systemet.
Denna fas är av en sådan stor betydelse att förutom systemutvecklaren så brukar en eller flera 
personer från ledningen medverka. Analysen ska bland annat bidra till en beskrivning av ett 
nytt och bättre informationssystem. I analysfasen så samarbetar systemutvecklaren med olika 
användare för att få en så bra bild över problemet som möjligt. Ur analysfasen ska det 
slutligen mynna ut i en kravspecifikation som är länken till nästa fas. (Andersen, 1994)      

Utformningsfasen
Under denna fas är det viktigt att tänka på vilken teknik som passar bäst, så att inte en invand 
metod väljs för att underlätta utvecklingen.  Det är främst två beslut man står inför. Det ena är 
”principiell utformning av teknisk lösning” och det andra är ”utformning av 
utrustningsanpassad teknisk lösning”. I det fösta beslutet väljs den tekniska lösning som ska 
användas. En stor vikt ligger i att denna lösning ska vara ändamålsenlig. Nästa beslut vilket 
ska tas är gällande vilken utrustning som ska användas, exempel på utrustning kan vara 
operativsystem och programmeringsspråk. Efter detta val är det viktigt att utarbeta en mer 
detaljerad lösning som grundar sig på den valda tekniken. I denna fas så är ofta 
systemutvecklare och programmerare involverade för att få en helhetsuppfattning om 
utvecklingen. (Andersen, 1994)

Realiseringsfasen
Under denna fas så ska själva informationssystemet utarbetas. Detta görs utifrån det som man 
har kommit fram under de tidigare faserna bland annat den detaljerade beskrivningen av den 
valda tekniken. Testning är ett viktigt moment och bör genomföras iterativt för att kunna 

Fig 3. Livscykelmodellens faser
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upptäcka fel och brister i ett tidigt skede. Ju tidigare fel upptäcks desto bättre är det då man 
sparar både tid och pengar.
Man kan här involvera användaren för att få en uppfattning om hur de skulle lösa uppgifter, 
men det är inget måste. Huvudpersonen inom denna fas är programmeraren som ska skriva 
koden. (Andersen, 1994)

Implementeringsfasen
Sista fasen i livscykeln är implementeringsfasen under denna fas innebär det att man sätter 
informationssystemet i bruk. Efter detta moment är avslutat kan man anse att själva 
utvecklingen är färdig. Personer som brukar och bör vara involverade under denna fas är 
användare, systemutvecklare och programmerare. (Andersen, 1994)  

2.5 Litteratursyntes

Ovan har vi gått igenom den teori som vi använt oss utav och vi hoppas att läsaren har fått en 
ökad förståelse för det vi avser undersöka. I detta avsnitt vill vi skapa en syntes av 
ovanstående litteratur så att läsaren förstår vilka samband som finns. Vi inledde kapitlet med 
en presentation av vad kompetens är, detta presenteras då det är en väsentlig del i 
undersökningen. Under nästa avsnitt beskrev vi systemutvecklaren. Anledningen till att detta 
stycke finns med beror på att vi anser det vara viktigt att ha en förståelse om vad begreppet 
innebär. Eftersom det är systemutvecklare som vår undersökning bygger på. Valet av att vi 
inkluderade livscykelmodellen berodde på att vi hade aningar om att kompetenserna hos 
systemutvecklaren skulle skilja sig åt under de olika faserna.
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3. Metod

Detta kapitel inleder vi med en beskrivning av tillvägagångssättet som vi har använts oss av. 
Därefter kommer vi att presentera metodvalet vi gjort. Vidare avser vi beskriva hur vi 
genomfört vår litteraturstudie. Därefter följer en beskrivning hur vi utformat, genomfört och 
analyserat intervjuerna. Slutligen kommer validiteten och reliabiliteten att diskuteras.   

3.1 Tillvägagångssätt

Första steget i uppsatsen var en litteraturinsamling samt en litteraturstudie. Detta gjordes för 
att få en bred förståelse för området. Vårt mål var att få ett så heltäckande ramverk över 
kompetenser som möjligt. Efter litteraturstudien fann vi slutligen fyra övergripande 
kompetenser vilka var: kunskap, erfarenheter, nätverk och motivation. Vårt ramverk har 
använts genomgående under hela undersökningen. Ramverket var speciellt viktigt under våra 
intervjuer som vi genomförde. Vi genomförde åtta intervjuer på tre olika företag. 
Vi transkriberade det insamlade materialet för att sedan koda det. Båda dessa delar 
underlättade vår analys. Som ett avslutande steg i processen jämförde vi det insamlade 
materialet med vårt ramverk. Detta bidrog till att vi kunde komma fram till ett resultat om 
vilka kompetenser som var mest grundläggande för en programmerare respektive en 
projektledare under de olika faserna i livscykelmodellen.  

3.2 Val av metod

Valet av metod är en väldigt central del när man skriver en uppsats. Det är viktigt att man gör 
rätt metodval så att den passar den undersökning som man avser att genomföra. (Bryman, 
2002) 
Av dessa anledningar, har vi valt att lägga ner en stor vikt på vårt metodval. 

I den undersökning vi valde att genomföra har vi använt oss av ett kvalitativt förhållningssätt. 
Anledningarna till detta var flera, exempelvis eftersom denna metod är bäst lämpad för att få 
en djupare förståelse inom ett område (Bryman, 2002). Anledningen till att vi anser oss 
behöva denna djupa förståelse ligger i att kompetens är ett komplext område att undersöka. 
Ytterligare en anledning till detta val var att kvalitativa metoder kännetecknas av 
osystematiska och ostrukturerade frågor (Bryman, 2002). Detta passade vår undersökning då 
vi anser att det inte går att ställa systematiska och strukturerade frågor när man undersöker 
kompetens. Vi är av den åsikten att detta måste diskuteras fram. Genom kvalitativa 
undersökningar får man den flexibilitet vi eftersträvade vilket är svårare att uppnå genom en 
kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen vi genomförde bestod av intervjuer 
i semistrukturerad form eftersom denna struktur ger det flexibla arbetssätt vi ville uppnå. 
Vidare så är fördelen med dessa intervjuer att flexibiliteten existerar samtidigt som vi ändå 
kunde ha en viss struktur och styra det i önskad riktning. (Bryman, 2002) Genom detta fick 
våra respondenter tala fritt och öppet. 
Grounded theory har legat som grund för analysen då vi bland annat använt oss utav kodning 
för att analysera den insamlade empirin (Bryman, 2002). 
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3.3 Litteraturstudier

Vilket nämndes ovan var litteraturstudien det första steget i vår undersökning. Detta för att få 
en bred förståelse för området. Vi studerade tidigare arbeten inom området för att försäkra oss 
om att vi inte gjorde om en befintlig undersökning.
Litteraturstudien har påverkat arbetet under alla faser i underökningen. Vårt ramverk av 
kompetenser skapade vi utifrån insamlad litteratur. Litteraturen kring området kompetens har 
varit rikligt så vi valde endast relevant litteratur. Vi har främst använt oss utav 
studentlitteratur från Lund. Exempel på dessa författare är Macheridis, N. (2005), Andersen, 
E. (1994). Litteraturstudien har legat till grund för vårt frågeformulär. Detta eftersom den var 
till hjälp när vi utformade frågorna kring kompetens. Vidare möjliggjorde litteraturstudien att 
vi lättare kunde tolka vår empiri. Den litteratur vi huvudsakligen använde var böcker, artiklar, 
men även elektroniska källor har förekommit. Böckerna och artiklarna har vi funnit genom 
sökning i ELIN och LOVISA vilka är litteraturdatabaser vid Lunds Universitet som nås via 
www.lub.lu.se.

3.4 Intervjuer

3.4.1 Urval

Stor vikt lades ned vid att få tag i lämpliga personer att intervjua, då detta är en väsentlig del 
av en undersökning (Bryman, 2002). Vårt övergripande mål var att få tag på systemutvecklare 
som främst var programmerare eller projektledare. Det viktiga för oss var att de hade 
erfarenheter kring de rollerna vi avsåg att studera. Vi såg inget krav på en systemvetenskaplig 
akademisk bakgrund. Eftersom det är respondentintervjuer vi avser att genomföra måste 
respondenterna ha en koppling till den företeelse vi studerar. (Bryman, 2002)   
Systemutvecklarna vi intervjuade var verksamma inom följande tre företag:

 SYSteam 
 q2d
 AcandoFrontec

Vi kom i kontakt med SYSteam och q2d genom personliga kontakter, vilket Bryman (2002) 
kallar bekvämlighetsurval. Det tredje företaget, AcandoFrontec tipsade vår handledare Jonas 
Hedman oss om, då han menade på att företaget hade stora erfarenheter inom branschen (J. 
Hedman, personlig kommunikation, 5 december, 2005). På AcandoFrontec fick vi tag i två 
personer som gärna ställde upp på telefonintervjuer. Efter åtta intervjuer vi upplevde vi en 
total teoretisk mättnad vilket innebär att intervjuerna inte längre bidrar med något nytt (Glaser 
& Strauss, 1967, refererad i Bryman 2002). En början till teoretisk mättnad upplevde vi efter 
fem intervjuer då de inte gav mer relevant information. Men vi valde ändå att fortsätta med 
några intervjuer för att säkerställa att fallet verkligen var så. Se tabell 1 (nedan) för mer 
information om intervjuerna.     
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Intervju med: Företag: Datum för genomförande:

Lars Andersson SYSteam 2005-11-28

Margareta Svensson SYSteam 2005-11-28

Johan Leveen SYSteam 2005-11-28

Björn Broström SYSteam 2005-11-28

Carl Schultz q2d 2005-12-01

Anders Carlsson q2d 2005-12-01

Sigvard Svensson AcandoFrontec 2005-12-08

Markus Olofsson AcandoFrontec 2005-12-08

3.4.2 Kort beskrivning om företagen

SYSteam 
SYSteam arbetar dels som bred IT-Partner till små- och medelstora företag och dels som 
specialist inom ERP, Utveckling och Management till större företag. SYSteam har kontor på 
50 platser i Norden och koncernen har ca 1000 anställda. (www.systeam.se)

q2d
q2d solutions AB (quote to delivery) har verksamhetsrådgivare och IT- konsulter som är 
fokuserade på att öka produktiviteten i organisationer med rollbaserade portaler. q2d är det 
största och mest erfarna föreget i Skandinavien inom SAP Enterprise portal erfarenhet sedan 
2001. (www.q2d.se)

AcandoFrontec
AcandoFrontec är ett konsultföretag som tillsammans med kunder genomför och förbättrar 
verksamheten med hjälp av informationsteknik. AcandoFrontec skapar dessa förbättringar 
genom att utveckla processer, organisation och IT. Företaget har drygt 500 medarbetare 
belägna på sju kontor i Sverige. (www.acandofrontec.se)

3.4.3 Utformning av intervjuguiden

Vid semistrukturerade intervjuer är det vanligast att forskaren har en viss strukturerad ”guide” 
över de frågor som han/hon avser att täcka (Bryman, 2002). Vi valde att utforma vår 

Tabell 1 Data över intervjuerna
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intervjuguide på detta sätt. Att ha en viss struktur ansåg vi vara viktigt så att samtliga 
områden täcktes. Vi ville däremot inte begränsa eller styra respondenternas svar (se bilaga 1, 
intervjuguide). Detta valde vi att göra därför vi ansåg det vara av stor vikt att fånga upp deras 
egna uppfattningar och åsikter. Vårt mål var även att låta dem tala relativt fritt och ha 
möjligheten att gå in på områden vi eventuellt inte reflekterat över. Innan vi genomförde 
intervjuerna gjorde vi en pilotstudie. Vi testade vår intervjuguide för att skapa en uppfattning 
om hur väl utformad den var, samt hur lång tid intervjun skulle ta att genomföra. Personen vi 
genomförde pilotstudien med var även han en systemutvecklare. Han inkluderades inte i 
själva undersökningen.
Intervjuguiden bestod av fem delar. Den första delen var generell bakgrundsfakta om 
respondenten. Resterande fyra delar täckte de olika kompetenserna vilket vårt ramverk består 
av. Under varje del fanns ett par frågor som var anpassade för att ta fram den information vi 
ansåg oss behöva. Vi valde att ha med ramverket samt en förklaring av detta. I intervjuguiden 
inkluderades även livscykelmodellen och en beskrivning av denna.

3.4.4 Genomförande

Vi genomförde åtta intervjuer. Sex av dessa genomfördes på respondenternas arbetsplatser där 
vi närvarade. De andra två, vilka var med AcandoFrontec genomfördes genom 
telefonintervjuer. Att vi gjorde dessa två intervjuerna på telefon berodde på att personerna var 
verksamma i Göteborg. Vi anser att detta inte påverkat undersökningen negativt. Det enda vi 
missade var möjligheten att se respondenternas ansiktsuttryck och liknande viket vi ansåg ha 
marginell betydelse. Vi inledde intervjuerna på samma sätt, genom att först presentera oss och 
förklara syftet med intervjun. Innan intervjuerna startade talade vi med varandra i cirka tio 
minuter. Detta gjordes i förhoppning om att få en mer avslappnad stämning. Nästa skede var 
att presentera och förklara vårt ramverk så respondenterna fick en förståelse för vad vi 
ämnade undersöka. Vidare innan själva intervjun startade gick vi igenom livscykelmodellen 
för att försäkra oss om att respondenterna hade en klar bild av denna. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades senare, vilket bör göras vid kvalitativa studier (Bryman, 2002). Det var 
ingen av respondenterna som hade något emot att vi spelade in intervjuerna. Vi fick tyvärr 
tekniska problem under två av intervjuerna vilket resulterade i att dessa inte blev inspelade. 
Lyckligtvis upptäcktes det strax efter intervjuerna så vi kunde föra ner det viktigaste. Enligt 
Bryman, (2002) påverkar detta marginellt för sannolikheten är ändå stor att man fångar upp 
relevant information, vilket vi ansåg oss göra. Det som uppdagades under dessa två intervjuer 
var snarlikt det som tidigare hade framkommit. Till de respondenter vilka ville ha det 
transkriberade materialet, skickades detta så fort transkriberingarna var klara, vilket för övrigt 
Bryman (2002) anser att man ska vara noggrann med att göra.
Båda författarna medverkade under samtliga intervjuer förutom de två telefonintervjuerna. 
Detta gjorde vi för att kunna komplettera varandra och fånga upp delar som den andra 
eventuellt missat. Det kan innebära nackdelar, till exempel att respondenten tycker det är 
jobbigt med flera intervjuare. Vi ansåg dock att fördelarna övervägde nackdelarna med att 
vara två. Intervjuerna utvecklades på det sätt vi hoppats på, det blev mycket diskussioner och 
det var främst respondenterna som talade. Vi behövde bara styra dem så vi verkligen 
diskuterade alla delar i ramverket. I några av intervjuerna behövdes inte samtliga frågor 
ställas då våra diskussioner resulterade i heltäckande och utförliga svar. Samtliga 
respondenter var väldigt hjälpsamma och talade mycket. Intervjuernas tidslängd varierade och 
låg mellan tjugofem till fyrtiofem minuter. 
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3.5 Dataanalys

Vi påbörjade vår analys genom att vi transkriberade intervjuerna. Anledningen till att vi 
transkriberade intervjuerna var för vi upplevde det lättare att utföra analysen. Vi ansåg detta 
därför att överskådligheten ökade med hjälp av transkriberingarna.
Nästa steg i analysen var kodning av det transkriberade materialet. Som ett första steg i 
kodningsprocessen utarbetades en rad koder vilka vi tillsammans diskuterade fram. Koderna 
avsåg att täcka dels kompetenserna samt faserna i livscykelmodellen. Våra koder återfinns i 
bilaga 3. Ett exempel är ”A-KU” vilket vi menar med “kunskap i analysfasen”. Vid samtliga 
ställen där vi fann en mening som behandlade kunskap i analysfasen satte vid denna kod intill 
stycket. Exempel på detta återfinns i bilaga 4. Effekterna av detta bidrog till att vi lättare 
kunde dela upp intervjuerna och kategorisera dem efter de områden de behandlade. Syftet 
med kodningen var att på ett genomtänkt och strukturerat sätt dela upp intervjuerna och 
sortera dem på ett meningsfullt sätt vilket möjliggjorde en enklare tolkning av dem. 
Kodningen gjorde vi först enskilt på samtliga intervjuer för sedan kunna jämföra det vi 
kommit fram till och se om vi har tagit ut samma bitar. Detta diskuterade vi sedan för att 
komma fram till en gemensam och slutgiltig kodning. Som ett sista steg i processen tog vi ut 
väsentliga delar från samtliga respondenter. Dessa delar satte vi sedan in i matriser och 
jämförde dem med vad respondenterna sagt (exempel på detta återfinns i bilaga 5).  
Materialet tolkade vi tillsammans för att få en förståelse över vad respondenterna ansåg. Detta 
ledde vidare till den empiri samt resultat som presenteras i följande kapitel.

3.6 Validitet och Reliabilitet

Validitet och reliabilitet är två kriterier som används inom samhällsvetenskaplig forskning för 
att mäta kvaliteten i en undersökning. Som forkskare ska man sträva efter att uppnå hög 
kvalitet i forskningen. Validitet och reliabilitet är vanligare begrepp när man undersöker 
kvaliteten i kvantitativ forskning men om man lägger mindre betoning på frågor som rör 
kvantitativ mätning går det även bra att använda begreppen vid kvalitativ forskning. (Bryman, 
2002)  

Validitet
Validitet handlar om att man verkligen undersöker, identifierar eller mäter det man påstår sig 
göra. Validitet kan man enligt Bryman, (2002) dela in i extern och intern validitet. Extern 
validitet definierar Bryman, (2002, s. 258) som ”den utsträckning i vilket resultatet kan 
generaliseras till andra sociala miljöer och situationer”. Vår undersökning har varit 
övergripande, vi har studerat vilka kompetenser man inom de olika rollerna bör/ska ha.  Vi är 
helt övertygade om man hade gjort undersökningen på samma roller skulle man erhålla ett 
väldigt snarlikt svar, det går alltså att generalisera svaren utöver undersökningskontexten. 
Intern validitet definierar Bryman, (2002, s .257) som att ”det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 
utvecklar”. För att få en god överensstämmelse samt att säkerställa att vi har samma tolkning 
har vi haft en rad diskussioner med varandra. Vi anser att det finns en stark koppling mellan 
de observationer vi gjort och de teoretiska idéer som utvecklats då dessa ständigt gått hand i 
hand och byggt på varandra. Exempelvis var vi relativt övertygade om att kunskaper skulle 
vara den viktigaste kompetensen vilket den även visade sig att vara.       
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Reliabilitet
Övergripande behandlar reliabilitet tillförlitligheten i en undersökning. Precis som validitet 
kan man dela in reliabilitet i extern och intern. (Bryman, 2002)
Extern reliabilitet definierar Bryman (2002, s. 257) som ”den utsträckning i vilken en 
undersökning kan upprepas (replikeras)”. Vi anser att genomföra vår undersökning på nytt 
skulle vara fullt möjligt. Av vår uppsats framgår det tydligt hur vi genomfört samtliga 
moment i undersökningen. Vi tror dock inte att en replikering av vår undersökning skulle 
bidra med några nya upptäckter eller ett annorlunda resultat då vi tror att det vi kommit fram 
till kommer att vara relativt stabilt över tiden. Anledningen till att vi anser det vara stabilt 
beror på att de kompetenser vi kommit fram till kommer även att behövas i framtiden.
Intern reliabilitet definierar Bryman (2002, s. 257) som ”medlemmarna i ett forskarlag 
kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör”. Diskussioner har varit det medlet 
vilket hjälp oss i detta fall, då vi stött på saker vi tolkat olika eller helt enkelt haft olika 
uppfattning kring. Vi har ägnat oss åt en rad diskussioner just för att vi ska ha samma 
uppfattning om allt som kretar kring uppsatsen.        
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4. Undersökning

Vi kommer i detta kapitel att presentera vad respondenterna ansåg om de olika 
baskompetenserna i förhållande till projektledarrollen och programmerarrollen. Dessa 
kommer samtidigt att kopplas till livscykelmodellen. Vi har med hjälp av olika citat från 
respondenterna försökt återge åsikter och tankar som de hade. Nedan följer en tabell som 
sammanställer empirin om projektledaren. Detta har vi även valt att göra under avsnittet som 
beskriver programmeraren. Vi valde att placera tabellen i början av avsnittet eftersom vi vill 
ge läsaren en överblick av empirin innan materialet presenteras. 

4.1 Projektledaren

Projektledaren Analys-
fasen

Utformnings-
fasen

Realiserings-
fasen

Implementerings-
fasen

PraktiskKunskap
Teoretisk

Erfarenhet
KommunikationNätverk
Kontakter

Motivation

Färgskalan ovan är en gradering av hur viktiga var och en av de olika baskompetenserna var 
under livscykeln. Den mörkgrå rutan längst till vänster visar på att en kompetens var av stor 
betydelse medan den ljusgrå rutan visar på en mindre betydelse. 

4.1.1 Analysfasen

Kunskap
Den första frågan som vi inledde alla intervjuer med, var: ”Vad tänker du på när du hör 
begreppet kunskap?” Svaren som vi erhöll var snarlikna, och vi insåg därefter att kunskap var 
en mycket betydande del i vårt kompetensramverk. 

I analysfasen så tyckte flertalet av respondenterna att teoretisk kunskap var en viktig egenskap 
som en projektledare borde ha, men att praktiska kunskaper spelade en större roll. Det var 
ingen av respondenterna som tyckte att man som projektledare klarade sig genom analysfasen 
endast med teoretisk respektive praktisk kunskap. Båda var viktiga och behövde komplettera 
varandra för att man som projektledare skulle kunna hantera sitt arbete på bästa sätt. Följande 
citat utav J. Leveen (intervju, 6 december, 2005) visar på vad han ansåg om kunskap:

Tabell 2. Sammanställning av empirin för projektledaren
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”Jag har väl egentligen aldrig sagt att man ska ha  många hänger upp sig på att man ska ha 
kunna ett antal teorier eller modeller eller liknande då, teoretisk kunskap då bevisar man att 
man kan lära sig ta till sig en massa information som man måste kunna omvandla till 
praktiska erfarenheter så att säga men givetvis är den praktiska kunskapen mer viktig än den 
teoretiska.”

Följande citat av B. Broström (intervju, 28 november, 2005) visar även på att han ansåg att 
kunskap var en central roll för en projektledare: 

”Jag tror det viktigaste är nog den praktiska kunskapen men ofta behöver man ju en hög 
ingång eller man behöver ofta ha mycket baskunskaper som kanske är onödigt och lära sig 
eller tar för lång tid att lära sig praktiskt utan kanske lättare och lära sig studie. Teoretiskt.”

Erfarenhet 
Alla respondenter tyckte att det var väldigt viktigt att man som projektledare hade mycket 
erfarenhet från tidigare projekt när man jobbade under analysfasen. Ju fler projekt de hade 
arbetat med ju mer tog de med sig till nästa fas i form av nya erfarenheter.

B. Broström (intervju, 28 november, 2005) ansåg att under analysfasen var det av stor vikt för 
en projektledare att ha mycket erfarenheter:

”I analysen tror jag att det krävs mer erfarenhet just eftersom har man ingen erfarenhet så är 
det ju svårt att ställa rätt frågor, ofta kan ju kunden sin verksamhet bättre och det måste man 
ju ta nytta av, men de vet ju inte hur systemet fungerar. Har man jobbat länge med det så vet 
man ju rätt frågor att ställa och sådär.”

Ungefär detta svar som Björn gav oss var genomgående under alla intervjuer. Det var ingen 
som ansåg att man helt och hållet kunde jobba som projektledare utan erfarenhet under 
analysfasen eller under någon annan fas. Utan ju mer erfarenhet man hade desto bättre var det.
Det som Björn sade i ovanstående citat att erfarenhet med kunder var väldigt betydelsefullt, 
höll samtliga respondenter med om. Många ansåg att man växte in i rollen som projektledare, 
detta med hjälp av erfarenheter från tidigare projekt.
Många berättade även att de lärde sig mycket av misstag som de gjort under tidigare projekt 
under analysfasen. 
Följande citat visar på vad J. Leveen (intervju, 28 december, 2005) ansåg om misstag och 
erfarenheter under analysfasen:

”Ja det är ju klart att man försöker lära sig av de misstagen man gör i analysfasen många 
gånger så är det inte alltid det uppdagas relativt snart utan det kanske kommer långt efter och 
så är det nästan alltid med feedback det är både nyttigt med att få positiv respektive negativ 
feedback så att säga men man ska ju försöka att lära sig av de misstag man gör, definitivt.”

Nätverk
Med följande citat antyder L. Andersson (intervju, 28 november, 2005) att det var otroligt 
viktigt för en projektledare att ha förmågan att kunna kommunicera med alla berörda parter 
under utvecklingen:



Kompetenser inom systemutveckling - projektledaren och programmeraren i fokus
© Emma Eggert

© Michael Lavesson

25

”Kommunikation med bland annat kunden och de anställda som ska använda systemet är 
också viktigt att man har den kunskapen att kunna kommunicera på rätt nivå så att säga, 
pratar man med ledning ska man prata på den nivån och pratar du med de anställda kanske 
på verkstadsgolvet om det nu är ett tillverkandeföretag så måste du kunna prata på den nivån 
som de befinner sig, det är också en kunskap som man måste eller bör ha.” 

Att ha tillgång till ett socialt kontaktnät var något som alla respondenterna generellt ansåg 
vara viktigt. Detta eftersom man kunde rådfråga arbetskollegor om det var något man hade 
problem med. Flertalet menade att externa kontakter var mycket värdefullt och råd därifrån 
kunde hjälpa till i arbetet om problem uppstod.
I analysfasen är det viktigt att en projektledare har en väldigt stor social förmåga men även ett 
etablerat socialt kontaktnät. Det sociala kontaktnätet är viktigt för en projektledare, dock ej av 
samma betydelse som förmågan att kunna kommunicera med människor. C. Schultz (intervju, 
1 december, 2005) menade att ibland vet kunden inte riktigt vad han vill ha och kan inte 
tydligt förklara hur systemet är tänkt att fungera. Av denna anledning ansåg Carl att det var av 
stor vikt att kunna göra sig förstådd gentemot kunden på ett språk som är lätt att förstå. 
Följande citat av B. Broström (intervju, 28 november, 2005) belyser även detta:  

”Analysen är ju väldigt viktig tycker jag så att man verkligen förstår vad man ska göra, så att 
man gör rätt från början också så att man ja inte sitter med fel i slutändan så att man måste 
göra om.”

Motivation
Motivation var även det en självklar del i utvecklingssammanhanget. Om motivationen 
saknades så skulle det bli svårare att utföra ett bra jobb. Detta var något samtliga respondenter 
var överens om. Som projektledare krävs det en heltäckande motivation under hela livscykeln 
då han/hon är mer eller mindre inblandad under hela utvecklingen. Ett citat av M. Svensson 
(intervju, 28 november, 2005) visar på detta:

”Det skulle jag tycka är viktigt i alla faser annars blir det bara rent löpandebandarbete. Det 
är klart för att ska bli ett bra jobb måste man vara motiverad.”

Återigen under analysfasen krävs en stor motivation av projektledaren då denna har ett stort 
ansvar. Anledningen till detta är att respondenterna ansåg att om man gör ett bra jobb under 
denna fas har man igen detta under senare faser. För att utföra ett bra jobb krävs det en stor 
motivation. Detta belyses av B. Broström (intervju, 28 november, 2005) med följande citat:  

”Har du gjort en bra analys och verkligen lärt dig kundens verksamhet och fått bra kontakt 
med kunden och så och man verkligen förstått vad de vill så har du igen väldigt mycket i 
senare faser.”

4.1.2 Utformningsfasen

Kunskap
Under utformningsfasen så ansåg alla att en projektledare borde ha en viss praktisk kunskap. 
Men i denna fas spelade den teoretiska kunskapen en större roll. Detta var viktigt för att 
projektledaren skulle kunna förstå syftet med den teknik man avsåg att använda. Ha förståelse 
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för den teoretiska delen så att projektledaren kan vara med och föra diskussioner under denna 
fas.
Citatet från J.Leveen (intervju, 28 november, 2005) säger så här:

”Vilken kunskap som värderas mest under respektive fas? Praktisk eller teoretisk? Kring 
analysen kan det nog vara praktisk, utformningen är det teoretisk tycker jag, realisering är 
det också teoretisk, implementering praktisk.”

Erfarenhet
Under utformningsfasen som inte är projektledarens huvudansvar var det självklart att 
erfarenheter var en fördel att ha. Men det ansågs vara viktigare att ha större erfarenhet under 
exempelvis analysfasen, den fas då projektledaren har som tyngst ansvar.

Nätverk
Det krävs att projektledaren ständigt har uppsikt över hela projektet det är därför viktigt att ha 
en social förmåga även under denna fas. Respondenterna ansåg även att ett socialt kontaktnät 
var även av betydelse dock inte lika viktigt som den sociala förmågan.  

Motivation
Det är en positiv egenskap för en projektledare att under denna fas kunna motivera de 
anställda samt kunderna. En av respondenterna, J. Leveen (intervju, 28 november, 2005) 
ansåg att detta var viktigt, vilket belyses av följande citat:

”Ja för då känner jag att får en klapp på axeln eller en dunk utav företaget som säger att det 
här gjorde ni bra nu är det tufft.”  

Det ska tilläggas att det inte endast är under denna fas det är av vikt att motivera berörda 
parter utan det gäller under samtliga faser.

4.1.3 Realiseringsfasen

Kunskap
Den grad av kunskap som behövdes under denna fas var snarlik med den som behövdes under 
utformningsfasen menade respondenterna. Av denna anledning väljer vi att inte presentera det 
en gång till här utan refererar till svaret vi erhöll under utformningsfasen.

Erfarenhet
Under realiseringsfasen då ansåg J. Leveen (intervju, 28 december, 2005) att man som 
projektledare kunde klara sig med mindre erfarenheter än under de andra faserna eftersom 
man kunde använda en etablerad metod. Detta svar var genomgående under samtliga 
intervjuer. Nedanstående citat från J. Leveen (intervju, 28 december, 2005) syftar på detta:

”Ja definitivt inom realisering kan man använda någonting som någon annan tagit fram och 
utföra det så att säga.” 
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Nätverk
I realiseringsfasen gäller samma sak som under utformningsfasen alltså att det ständigt är 
viktigt med en social förmåga men även ett socialt kontaktnät.

Motivation
Även i denna fas vill vi referera till utformningsfasen då svaren vi erhöll under dessa faser är 
väldigt lika. Motivation var viktigt under denna fas men inte lika viktigt som under 
exempelvis analysfasen.

4.1.4 Implementeringsfasen

Kunskap
Under den sista fasen ansåg respondenterna att det främst var den praktiska kunskapen som 
var viktig. Anledningen till detta var att respondenterna menade att det som projektledaren 
utförde här var väldigt praktiskt samt att en projektledare är väldigt aktiverad under denna fas. 
Den grad av kunskap respondenterna ansåg man behövde under denna fas var snarlik den vi 
presenterade under analysfasen. Så för utförligare information refererar vi därför till 
kunskapsavsnittet under analysfasen. Detta gäller även för kommande kompetenser under 
implementeringsfasen då dessa svar vi erhöll här var identiska med de under analysfasen.

Erfarenhet
Implementeringsfasen är en fas då kunden är mycket involverad. An denna anledning ansåg 
respondenterna att det var av stor vikt att även här ha med sig erfarenheter från tidigare 
projekt. Så att samarbetet med kunden fortlöpte på bästa sätt.

Nätverk
Precis som analysfasen är implementeringsfasen en arbetsfylld fas för en projektledare. Det 
var därför viktigt att projektledaren även i denna fas kunde kommunicera med alla berörda 
parter. Det var även av stor vikt att projektledaren hade ett socialt kontaktnät vilket kunde 
vara användbart under denna fas. Vikten av social förmåga samt det sociala kontaktnätet visar 
ett citat av L. Andersson (intervju, 28 november, 2005) på:
”Men sen efter hand när du kommer till realisering och implementering så är det viktigt igen 
att du har rätt kommunikation men även nätverket är viktigt.”   

Motivation
Under implementeringsfasen krävs det en stor motivation från projektledarens sida då 
han/hon har ett stort ansvar där menade respondenterna.
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4.2 Programmeraren

Programmeraren Analys-
fasen Utformnings-

fasen

Realiserings-
fasen

Implementerings-
fasen

PraktiskKunskap
Teoretisk

Erfarenhet
KommunikationNätverk
Kontakter

Motivation

4.2.1 Analysfasen

Kunskap
Analysfasen är inte programmeraren huvudsakligen delaktig, men en viss kunskap kring 
denna fas och de arbetsuppgifter vilka ingår bör/ska man ha. Det var främst den teoretiska 
kunskapen som behövdes menade flertalet av respondenterna. Praktisk kunskap var inte lika 
viktig men det var positivt om den fanns. 

Erfarenhet
Programmeraren bör ha vissa erfarenheter av denna fas då det inte är omöjligt att de blir 
inblandade. Han/hon kan exempelvis få frågor om ett system verkligen går att utveckla, 
respondenterna menade att det var bra att ha ett brett kunskapsområde samt erfarenheter från 
andra utvecklingsprojekt.

Nätverk
Under analysfasen krävdes det inte någon större social förmåga eller ett socialt kontaktnät då 
en programmerare i regel inte är speciellt involverad här. Men som nämndes under erfarenhet 
är det inte uteslutet att programmeraren kan få frågor och det kan då vara bra att ha en social 
förmåga. 

Motivation
Motivation var en kompetens som var svår att ställa frågor kring och respondenterna upplevde 
det även så. De hade problem att ge beskrivande och utförliga svar. Samtliga respondenter 
hade samma uppfattning angående motivation vilket följande citat utav L. Andersson 
(intervju, 28 november, 2005) visar:

”Du måste alltid vara väldigt motiverad för att kunna göra ett bra jobb, är man inte 
motiverande tappar man mycket information.” 

I analysfasen krävdes det dock som minst motivation då programmeraren är som minst 
involverad här.

Tabell 3. Sammanställning av empirin för programmeraren
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4.2.2 Utformningsfasen

Kunskap
Även här ställdes samma inledande fråga som till projektledarna, nämligen ”när du hör 
kunskap vad tänker du på då?” Svaren på denna fråga varierade i hur de uttryckte sig verbalt 
men vad de menade var relativt snarlikt. Det generella de ansåg om kunskap var hur kunnig 
man var inom ett visst område. Även erfarenheter var en viktig del inom kunskap vilket 
följande två citat visar på: 

”Det är väl egentligen att man är kunnig inom ett visst ämne och så, det har ju med 
erfarenhet också att göra egentligen.”  (M. Olofsson, intervju, 6 december, 2005)

”Kunskap då tänker jag på, erfarenheter som jag har fått med mig sen tidigare, alltså olika 
projekt man varit med i det är kunskaper, alla nya kunder och alla nya projekt är kunskaper.”
(L. Andersson, intervju, 28 november, 2005)

Samtliga respondenter ansåg att som programmerare borde man ha relativt generella 
kunskaper under alla faser i livscykelmodellen. Vidare var det främst den praktiska 
kunskapen som var viktig för en programmerare för att han/hon skulle vara kapabel att 
hantera sitt yrke/roll.

Utformningsfasen är en fas då programmeraren har ett stort ansvar.  Under denna fas var det 
den praktiska kunskapen vilken var den viktigaste för en programmerare att besitta. 
Anledningen till detta var att respondenterna ansåg att programmeraren främst har praktiska 
uppgifter att utföra. Det underlättade med en viss grad av teoretisk kunskap för att hantera den 
praktiska kunskapen på ett bättre sätt. 

Erfarenhet
Under utformningsfasen, realiseringsfasen och implementeringsfasen ansåg respondenterna 
att programmeraren behövde som störst erfarenheter då han/hon har stort ansvar här. 

Nätverk
Utformningsfasen, realiseringsfasen samt implementeringsfasen är som nämnts 
programmerarens tyngsta arbetsområde. Här var det av stor vikt ansåg respondenterna att 
programmeraren främst hade en social förmåga men även ett socialt kontaktnät. Ett citat av L. 
Andersson (intervju, 28 november, 2005) visar vikten av att kunna kommunicera som 
programmerare: 

”Väldigt viktigt att man kan kommunicera med folk att man intervjuar kunden så att man vet 
vad de vill ha för någonting.”

Enligt respondenterna var det mycket viktigt att programmeraren kunde kommunicera med 
alla inblandade och att de förstod varandra. Vidare var ett socialt kontaktnät viktigt om man 
skulle upptäcka problem, dessa kontakter kunde eventuellt bidra till lösningar som gjorde att 
arbetet kunde fortsätta. 
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Motivation
Vilket vi tidigare klargjort var motivation något viktigt under samtliga faser. Motivation var 
viktigt under alla faser i livscykelmodellen, dock mindre under analysfasen. Anledningen till 
detta beror på att programmeraren är mer involverad under de tre sista faserna. 

4.4.3 Realiseringsfasen

Kunskap
Realiseringsfasen är programmerarens huvudansvar. Under denna fas krävdes en bred 
kunskap, främst praktisk men även den teoretiska delen spelade in. Åsikterna här var 
blandade om vilken typ av kunskap som främst behövdes. Två av programmerarna ansåg att 
den teoretiska kunskapen var viktigare som utgångspunkt och efter hand kom den praktiska 
kunskapen. Följande citat är taget av L. Andersson (intervju, 28 november, 2005) vilket 
belyser detta:

”När det gäller programmeringskunskapen som jag sa de kan man läsa sig till den är ju rätt 
teoretisk i regel, sen lär man sig efter hand att utforma egna modeller och sånt där, finns det 
som jag brukar säga hundra programmerare så har du hundra olika lösningar på problemet, 
så är det.” 

Han ansåg att det var svårt att börja programmera utan en teoretisk grund. J. Leveen (intervju, 
28 november, 2005) var en av de programmerare som inte höll med om detta. Detta ska inte 
misstolkas då han ansåg att man inte kunde bortse från den teoretiska delen. Men han ansåg 
att den praktiska var den viktigaste.

Erfarenhet
Erfarenheter var något som samtliga respondenter tyckte var viktigt för en programmerare att 
besitta, dock inte avgörande för om man skulle lyckas med sin yrkesroll. En av frågorna vi 
ställde till samtliga respondenter var: ”Om ni nyanställer en systemutvecklare vilken fas får 
han/hon främst arbeta med”? 

Följande citat av L. Andersson (intervju, 28 november, 2005) belyser detta:

”Programmeringsfasen är nog inga problem den klarar man säkert av.” 

Den uppfattningen hade samtliga av respondenterna. Vidare ansåg bland annat L. Andersson 
och M. Svensson (intervju, 28 november, 2005) att erfarenheter det fick man bara genom att 
arbeta, det gick inte att läsa sig till. Alla respondenter höll med om detta.

Nätverk
Samtliga av respondenterna ansåg att en social förmåga och ett socialt kontaktnät var viktigt. 
Följande citat av M. Olofsson (intervju, 8 december, 2005) visar på hur viktigt han ansåg det 
vara med social förmåga:

”Kommunikation är ju egentligen den viktigaste biten för att lyckas med ett projekt.” 

Vidare visar följande citat av J. Leveen (intervju, 28 november, 2005) hur viktigt det är med 
ett socialt kontaktnät:
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”Sen ett nätverk är alltid oerhört bra att ha att försöka bygga upp internt inom företaget och 
med andra kollegor som man har haft under tiden som man varit i branschen och sådär.” 

Samtliga av respondenterna ansåg att ett extern kontaktnät var nästan lika viktigt som ett 
internt kontaktnät. Med ett extern kontaktnät menade respondenterna kontakter med folk på 
andra företag. Generellt sätt i samtliga faser ansåg respondenterna att den sociala förmågan 
var viktigare än det sociala nätverket.

Motivation
Under samtliga faser kan en programmerare vara mer eller mindre involverad. 
Respondenterna menade därför att det var viktigt att programmeraren var motiverad under 
alla faser. Dock mer beroende på vilket ansvar han/hon hade under de olika faserna. Vidare är 
det viktigt, att inte endast programmeraren utan alla som på något sätt hade kontakt med 
kunden ständigt motiverade denna samt de andra medarbetarna i projektet.
Respondenterna ansåg att man som programmerare givetvis kunde vara mindre motiverad till 
ett uppdrag/projekt men ändå kunna fullfölja det, men att arbetet i många fall blev sämre.

4.2.4 Implementeringsfasen

Kunskap
Under den sista fasen var den praktiska kunskapen att föredra framför den teoretiska. 
Anledningen var densamma som under utformningsfasen och realiseringsfasen. 
Implementeringsfasen är en fas då programmeraren är mycket involverad och av denna 
anledning behöver han/hon en stor praktisk kunskap. Men även den teoretiska var viktig 
ansåg respondenterna. 

Erfarenhet
Som tidigare nämnts krävs det enligt respondenterna stora erfarenheter under de tre sista 
faserna då programmeraren har arbetsuppgifter under samtliga av dessa. 

Nätverk
Under denna fas var den generella uppfattningen att det krävdes mindre socialt kontaktnät 
samt social förmåga än vad det gjorde under utformningsfasen samt realiseringsfasen 
anledningen till detta visar ett citat av J. Leveen (intervju, 28 november, 2005) på:           

”Implementeringen är det mindre viktigt att, jag tror att har man väl kommit till 
implementeringen så ska alla frågetecken vara utredda.”

Motivation
För att undvika upprepning refererar vi till motivationsavsnittet under utformningsfasen samt 
realiseringsfasen då dessa två är snarlika med denna fas. 
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5. Resultat och diskussion

I följande kapitel kommer vi att analysera, diskutera samt dra slutsatser kring den empiriska 
undersökning vi gjort, kopplad till bland annat studerad litteratur. Vi har delat upp 
programmeraren och projektledaren på samma sätt som under empirin för att underlätta för 
läsaren att följa med i diskussionen. Under var och en av faserna så har vi även valt att 
diskutera de olika kompetenserna för sig även detta för att underlätta för läsaren. Kapitlet 
avslutas med en kort jämförelse mellan projektledaren och programmeraren.

5.1 Projektledaren

5.1.1 Analysfasen

Kunskap
Som vi nämnde under vår litteraturgranskning så är kunskap en väsentlig del när man talar om 
kompetens. Samtliga av de författare som vi valt att använda teorier och begrepp ifrån 
diskuterar kunskap som en stor del till att vara kompetent. Om man då ser till det data som vi 
samlade in under empirin så stämde respondenternas uppfattning överens med författarnas 
påståenden om hur viktig kunskap är. För projektledaren var det viktigt i såväl analysfasen 
som implementeringsfasen att besitta kunskap. Samtliga respondenter reagerade över frågan 
som vi ställde, nämligen ”vad är kunskap för dig”? Anledningen till att de reagerade som de 
gjorde tror vi är för att respondenterna tog sin kunskap för givet. Det vill säga att de inte 
reflekterade över den kunskap som de hade. Vi tror även att denna reaktion hade att göra med 
att kunskap är ett väldigt svårdefinierat begrepp.
Gustavsson (2002) diskuterar att det är viktigt att veta och att veta hur när man arbetar. Att 
man med erhållen teori kan applicera denna på verkligheten. Det var något vi märkte när vi 
genomförde våra intervjuer. De flesta diskuterade om att det inte bara hjälpte att kunna teorier 
och modeller utan att det krävdes praktisk kunskap för att få användning av dessa. 
Respondenterna ansåg att man inte bara klarar sitt arbete om man endast hade teoretisk 
kunskap, utan även den praktiska kunskapen var viktig. Detta eftersom det var svårt att 
genomföra sitt arbete med hjälp av endast teoretisk kunskap.
Uggelberg (1986) menar att kunskap är ett frö medan kompetens är att så och skörda, detta 
kunde vi se att de flesta av respondenterna tyckte. De ansåg att teorin var grunden men att den 
praktiska kunskapen betydde mer inom analysfasen. Man kan då anse att teoretisk kunskap är 
ett sorts frö och att den praktiska kunskapen mer liknar kompetens och är mer påtaglig än den 
teoretiska kunskapen. 

När vi under intervjuerna diskuterade vikten av dessa baskompetenser i förhållande till 
livscykelmodellen hade de svårare att säga vilken av teoretisk och praktisk kunskap som var 
av störst vikt under var och en av faserna. Men om man ser övergripande på de svar som vi 
erhöll från respondenterna så vägde den praktiska kunskapen mer inom analysfasen. Detta 
tror vi berodde på att den praktiska kunskapen är mer verklighetsförankrad och mer påtaglig 
än den teoretiska. Därför uppmärksammades den mer för projektledaren då denna fas var 
relevant för rollen. 
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Erfarenhet
I analysfasen var alla respondenter överens om att erfarenheter var väldigt betydelsefullt. 
Några exempel på erfarenheter som behövdes var erfarenheter av att arbeta med kunder, 
förstå vad de menar och att själv kunna göra sig förstådd gentemot kunden på ett bra sätt. 
Keen (1988) beskriver erfarenheter som något man lär sig på vägen, man reflekterar över 
misstag som gjorts. Detta tog respondenterna upp som en betydande del under analysfasen. 
Ju fler projekt de hade arbetat med som projektledare ju mer lärde de sig utav misstag som de 
gjort och omvandlade dessa till kunskap som de tog med sig vidare till andra projekt. Detta 
eftersom de ansåg att kontakten med kunden förbättrades med hjälp av stor erfarenhet. 
Macheridis (2005) menar på att i denna fas är det centrala för en projektledare att göra upp en 
tidsplan, dela ut resurser och beskriva vad som ska göras. Detta var enklare ju mer erfarenhet 
projektledaren hade. Vi anser det vara så därför att ju fler projekt man har arbetat med desto 
säkrare blir man på sina arbetsuppgifter. Detta leder i sin tur vidare till att man inte känner sig 
osäker i sin roll som projektledare.

Nätverk
Göra sig förstådd gentemot kunden var något som respondenterna tyckte var viktigt under 
denna fas. Under intervjuerna märkte vi att mycket av det som sades kopplades mot kunden. 
Att tala samma språk var av stor betydelse enligt respondenterna. Detta anser vi bero på att 
man vill göra allt rätt från början så att arbetet underlättades i senare faser. En erfaren 
systemutvecklare förstår betydelsen av hur viktig användaren är (Andersen, 1994). Detta 
anser vi även stämma överens med respondenternas uppfattning om projektledarrollen. 
Respondenterna såg verkligen vikten av att kunden involverades under utvecklingen. Av detta 
drog vi slutsatsen om hur viktigt det är med kommunikation.

Respondenterna ansåg att social förmåga samt ett socialt kontaktnät var som viktigast att ha 
under analysfasen. Detta beror som vi tidigare sagt att det är av en stor vikt att allt blir korrekt 
utfört här. Blir det inte det så kommer utvecklingsprojektet i flertalet av fallen att misslyckas. 
Anledningen till att respondenterna tyckte det var viktigare med social förmåga var eftersom 
det behövdes inom alla projekt. Till skillnad från ett socialt kontaktnät som inte nödvändigtvis 
behövdes. Vidare ansåg respondenterna att ju fler projekt man arbetat med ju lättare var det 
att kunna kommunicera och man lärde sig av sina misstag och tog erfarenheter vidare med sig 
till nästa projekt. 
Macheridis (2005) menar att kunskapsspridning dels är viktig för att dela med sig av sin egen 
kunskap men även för att få kunskap från andra som arbetar. S. Svensson (intervju, 8 
december, 2005) tog upp just detta med kunskapsspridning inom ett projekt och vikten av att 
det fanns. Detta för att hela tiden erhålla ny kunskap som kan föra projektet framåt. 
Kunskapsspridning är något som präglar hela nätverket utan denna är det svårt att förmedla 
kunskap, svårt att kommunicera. 

Motivation
Motivation är något som Macheridis (2005) påpekar är viktigt att en projektledare har under 
hela livscykeln dels för att klara av sitt eget arbete men även för att hålla alla inom 
projektgruppen motiverade. Under intervjuerna märkte vi att motivation var något som 
respondenterna prioriterade högt i sitt arbete under analysfasen. Men samtidigt så tyckte de att 
motivation var något självklart man borde ha när man arbetade. Många ansåg att det var 
speciellt viktigt under analysfasen eftersom man arbetade mot kunden. Vi tror att arbetet mot 
kunden gjorde att respondenterna kände att de behövde större motivation inom analysfasen än 
inom andra faser. Att visa vikten av att man klarar av projektet och klarar av att diskutera 
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fram en bra lösning med kunden. Vi tror även att motivation generellt är som störst i början av 
ett projekt, förväntningarna är stora och man vill utföra ett så bra arbete som möjligt. Något 
som Briner et al. (1996) nämner i sin bok är att projektledaren är den roll inom ett projekt som 
har ansiktet utåt och att ansvaret till stor del ligger hos projektledaren. Även detta kan vara en 
anledning till att respondenterna ansåg att motivation var så pass viktigt under analysfasen. 

5.1.2 Utformningsfasen

Kunskap
Under utformningsfasen var det teoretisk kunskap som betydde mest för en projektledare. 
Detta eftersom projektledaren bör ha kunskaper om hur olika verktyg och tekniker fungerar. 
Den praktiska kunskapen var inte lika viktig ansåg respondenterna. Eftersom en projektledare 
ofta är verksam inom områden som kan vara nya för företaget, exempel på dessa kan vara nya 
tekniker eller nya marknader (Briner et al. 1996). Vi anser att respondenternas svar kan ha 
med detta att göra. Projektledaren bör känna till olika tekniker som kan komma att användas 
inom projektet. Detta för att driva och planera projektet ända fram till det utsatta målet.

Erfarenhet
Under denna fas ansåg respondenterna att erfarenheter inte var lika viktigt att ha om man 
jämför med analysfasen. Det var självklart positivt om dessa fanns, men inget som var 
avgörande för rollen. Detta tror vi de ansåg eftersom att kunden inte har samma medverkan 
under denna fas som under till exempel analysfasen. 

Nätverk
Under denna fas var det den sociala förmågan som var av högst prioritet. Detta eftersom en 
projektledare under hela projektets gång måste kunna kommunicera med alla berörda parter 
inom projektet (Macheridis, 2005). Det var även viktigt med ett socialt kontaktnät dock inte 
lika viktigt som förmågan att kunna kommunicera. Projektledaren måste förstå vad alla 
deltagande i projektet arbetar med, då kan kommunikation underlätta.

Motivation
Som nämndes under empirin är motivation självklart viktigt under alla faser eftersom om den 
inte existerar så blir det svårare att arbeta.
Respondenterna talade mycket om betydelsen av att känna uppskattning från företaget.
Detta stöds även i Macheridis (2005) som menar på att det är viktigt att fira framgångar för att 
känna uppskattning i det man gör. Vi anser att det är en av projektledarens uppgifter att få alla 
i projektet att känna sig uppskattade. Det är även viktigt att projektledaren själv håller sig 
motiverad för att orka föra projektet vidare.
Axelsson (1997) menar på att individer som är motiverad till sitt arbete ofta jobbar bättre och 
presterar bättre resultat i slutändan. Detta var något som alla respondenter höll med om. De 
menade på om man inte var motiverad så skulle man inte sköta sitt arbete på ett bra sätt. 
Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver att man inte behöver vara lika motiverad i alla uppgifter 
som man utför, ju mer standardiserad en uppgift är ju mindre motiverad behöver individen 
vara. Respondenterna tyckte dock att man som projektledare skulle vara motiverad genom 
hela livscykeln. Men många av dem tog upp att om det inte fanns någon motivation så skulle 
man inte orka jobba samt aldrig ha börjat arbeta inom branschen.
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5.1.3 Realiseringsfasen

Kunskap
Även under denna fas så betydde den teoretiska kunskapen mer än den praktiska, vi anser 
detta av samma anledning som under utformningsfasen. Nämligen för att förstå vad som 
pågår inom projektet.

Erfarenhet
Något som respondenterna tyckte gick hand i hand med praktisk kunskap var just 
erfarenheter. Erfarenhet var något som hade stor betydelse för en projektledare. Detta märktes 
tydligt när vi ställde respondenterna frågan ”om ni anställer en nyutexaminerad 
systemutvecklare vilken fas får han/hon då arbeta med”? Här ansåg alla att man fick arbeta 
under realiseringsfasen, då som programmerare. Detta påvisar då att erfarenheter för en 
projektledare är av betydelse under denna fas. Det var ingen som ansåg att man som 
nyutexaminerad fick arbeta som projektledare direkt, utan erfarenhet. Projektledarrollen var 
något som man växte in i. Erfarenheter hade dock mindre betydelse under denna fas än under 
analysfasen. 

Nätverk
Under realiseringen bör/ska projektledaren ha en viss grad av social förmåga samt socialt 
kontaktnät då projektledaren även är inblandad här. Det är dock mindre viktigt här då 
projektledaren är mindre involverad än under exempelvis vid analysfasen. Anledningen till 
varför respondenterna tyckte att projektledaren behövde ha mindre av dessa baskompetenser 
under denna fas tror vi beror på graden av användarinvolvering. Intrycket vi fick under 
intervjuerna var att de var väldigt kundmedvetna och tänkte mycket på användaren. Eftersom 
användaren inte är lika involverad under denna fas så tror vi att det är anledningen till svaren 
vi fick. 
En projektledare är som nämnts mer eller mindre inblandad i alla faser och ska se till att 
projektet framskrider på bästa sätt. Det är då viktigt att inte bortse från någon kompetens som 
en projektledare bör ha.

Motivation
Under utformningsfasen så var det en viktig uppgift för projektledaren att han/hon hela tiden 
motiverade de som arbetar i projektet för att arbetet skulle fortgå på bästa sätt. Samtidigt som 
respondenterna påpekade att det var viktigare att vara mer motiverad under andra faser.

5.1.4 Implementeringsfasen

Kunskap
Under denna fas gav respondenterna snarlika svar som under analysfasen. Vi anser detta 
återigen bero på graden av användarinvolvering.

Erfarenhet
Erfarenheter var något som även var viktigt under denna fas då dessa underlättade arbetet 
gentemot kunden. En projektledare har det största ansvaret gentemot kunden. Ansvar som till 
exempel att ständigt hålla kunden uppdaterad om vad som pågår inom projektet. Vi tror därför 
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att de ansåg att erfarenheter var viktigt under denna fas eftersom systemet ska levereras på ett 
bra sätt till kunden. 

Nätverk
Att kunna kommunicera på ett bra sätt tyckte samtliga respondenter var av stor vikt när man 
arbetade som projektledare. Detta är något som Edvardsson & Thomasson (1992) styrker, de 
menar att det är viktigt att skapa bra relationer med kunden för att uppnå ett bra samarbete. 
Att kunna kommunicera med berörda parter på rätt nivå är något som är mycket viktigt för en 
projektledare. Oberoende av vilken part han/hon diskuterar med måste projektledaren kunna 
göra sig förstådd. Detta belyses i Edvardsson & Thomasson, (1992). 
Under denna fas krävs det precis som under analysfasen en stor social förmåga samt ett 
socialt kontaktnät då projektledaren, men även kunden återigen är involverad. Macheridis 
(2005) menar även att det är viktigt att under hela livscykeln bygga upp ett kontaktnät för att 
underlätta för projektet när man stöter på problem. Även detta bekräftas av respondenterna 
som alla tyckte det var viktigt med ett socialt kontaktnät. Externa kontakter menar Edvardsson 
& Thomasson (1992) är en viktig del för att kunna lösa eventuella problem. Respondenterna 
tyckte att det var värdefullt att ha dessa kontakter under arbetets gång. Många menade på att 
om man stötte på problem som man inte kunde lösa inom projektgruppen så kunde man till 
exempel ta hjälp av gamla arbetskollegor för att få råd och hjälp. 

Motivation
Under denna fas var motivation återigen en viktig baskompetens för en projektledare eftersom 
kunden är inblandad. Att på ett motiverat sätt leverera systemet så att kunden blir nöjd. Men 
samtidigt återigen tänka på att alla inom projektet känner sig uppskattade och nöjda över det 
som åstadkommits. Framgångar var även något som Macheridis (2005) påpekade var viktigt 
att fira. Respondenterna sade inte detta rakt ut men det kan vara en anledning till att de tyckte 
att motivation var viktigt under denna slutgiltiga fas.

5.2 Programmeraren

5.2.1 Analysfasen

Kunskap
Under analysfasen var det inte lika viktigt med praktisk kunskap som under de tre andra 
faserna utan här värderades den teoretiska kunskapen mer. Vi tror anledningen till detta ligger 
i att programmeraren bör/ska ha en teoretisk kännedom om vad som ingår under denna fas då 
han/hon kan bli involverad här. 
M. Svensson (intervju, 28 november, 2005) menade att man som programmerare kunde få 
frågor som exempelvis ”Vi vill ha ett system som fungerar på detta sätt och ska klara av 
följande funktioner vidare vill vi köra det på denna plattform, är detta möjligt”? För att kunna 
hantera dessa sorters frågor ansåg M. Svensson (intervju, 28 november, 2005) sig behöva 
kunskap och erfarenhet inom andra områden än bara programmering. De ansåg att det var 
väsentligt att ha en bred teoretisk kunskap under analysfasen för att klara sitt arbete.
Vidare är den praktiska kunskapen svårare att erhålla då denna inte går att läsa sig till utan det 
var något som sätter sig i ryggmärgen med tiden. Av denna anledning kan teoretisk kunskap 



Kompetenser inom systemutveckling - projektledaren och programmeraren i fokus
© Emma Eggert

© Michael Lavesson

37

vara bra för att underlätta anskaffandet av den praktiska kunskapen (Meggerle & Steen, 
2000). Vi tar ett redan använt citat för att belysa detta då citatet är väldigt talande.

”Den praktiska kunskapen, det är alltid den teoretiska naturligtvis ligger i grunden va, men 
den praktiska kunskapen är viktigare i längden.” (L. Andersson, intervju, 28 november, 
2005) 

Erfarenhet
Under analysfasen så behövde inte en programmerare så stora erfarenheter det var dock 
positivt om dessa fanns. Anledningen till detta var enligt respondenterna för att 
programmeraren kunde bli involverade även under denna fas och då var det bra om han/hon 
hade erfarenheter som kunde underlätta för det arbetet som ingår i denna fas. 

Nätverk
Återigen kan programmeraren vara inblandad i analysfasen. Det kan då vara positivt att även 
kunna hantera denna fas. Hur nödvändigt detta är anser vi bero på en del faktorer bland annat 
hur pass involverad programmeraren är och hur avancerat projektet är. Det kan tänkas att 
programmeraren får frågor eller på annat sätt blir inblandad under analysfasen. Av denna 
anledning är det positivt med en social förmåga. Men betydelsen av att ha en social förmåga 
samt ett socialt kontaktnät var mindre viktigt under denna fas.

Motivation
Att man som programmerare är motiverad även under analysfasen var något som 
respondenterna ansåg vara nödvändigt då programmeraren kan bli involverad här. Vi tror att 
det är relativt vanligt att en programmerare kan få frågor i still med ”Kan vi utveckla ett 
system som fungerar på detta sätt?” Att programmeraren då tar tag i detta och undersöker det, 
om han/hon inte redan vet svar på frågan är av en väsentlig vikt. Det är viktigt att 
programmeraren då känner sig motiverad och gör undersökningen grundligt för att säkerställa 
att fallet nu verkligen månde vara det han/hon kommit fram till. 

5.2.2 Utformningsfasen

Kunskap
Respondenterna menade att utan praktisk kunskap kunde man inte utföra ett bra jobb, detta 
gällde under samtliga faser i livscykelmodellen. Det krävs alltid praktisk kunskap vilket även 
nämns av Meggerle & Steen (2002). Att endast ha praktisk kunskap kan man komma långt på, 
vilket man inte kan göra på samma sätt med endast den teoretiska kunskapen. En fördel vilken 
respondenterna antydde var att den teoretiska kunskapen gick snabbare att inhämta än den 
praktiska (Macheridis, 2005). Det framgick tydligt att samtliga respondenter ansåg kunskap 
var det viktigaste för en programmerare att besitta för att kunna hantera sitt yrke under 
utformningsfasen. Av praktisk och teoretisk kunskap ansåg respondenterna att det främst var 
den praktiska kunskapen som var viktig under denna fas. Vi tror att anledningen till detta 
ligger i att med endast teoretisk kunskap vet man för lite om hur det i praktiken fungerar för 
att kunna hantera sitt yrke. En av respondenterna (J. Leveen, intervju, 28 november, 2005) 
menade att den teoretiska kunskapen främst var till för att visa att man kunde en del teorier 
och modeller. Dock trodde han att det var viktigt att i sin tur kunna omvandla dessa teorier 
och modeller till praktisk kunskap vilket man kunde ha användning för i sitt yrke. 
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Erfarenhet
Under denna fas var erfarenheter mycket viktigt för en programmerare då många av 
programmerarens arbetsuppgifter finns under denna fas. 
Samtliga respondenter ansåg att erfarenheter var ett viktigt kompetensområde. En av 
anledningarna till detta var att de ansåg kunskaper och erfarenheter var relaterade till 
varandra, utan det ena kan man inte ha det andra. Detta belyses av ett citat från S. Svensson 
(intervju, 8 december, 2005): 

”Som jag ser det erfarenhet det är ju liksom tillräckligt med kunskap och färdighet för att 
genomföra sitt uppdrag och då som sagt då, du kan ju aldrig gå in från noll.” 

Detta menar även Keen, (1988) då hon syftar på att största delen av vårt lärande, att skaffa sig 
kunskap sker igenom erfarenhet. Detta belyser återigen vikten av praktiska kunskaper vilka 
respondenterna menade var viktigt för att klara av sitt yrke. Respondenterna menade att för 
allt man ska göra krävs det erfarenhet och kunskap. Kunskaperna var svåra att förvärva utan 
några erfarenheter, alltså endast teoretiskt. 

Nätverk
Förmågan att kommunicera med folk samt att ha ett socialt kontaktnät, inte endast inom sitt 
egna företag utan även med externa parter ansåg respondenterna vara viktigt för en 
programmerare. Respondenterna ansåg att detta var en viktig del av en individs kompetens, 
vilket även Edvardsson & Thomasson (1992) nämner i sin bok. Det är även något vi själva 
anser är en vital del av en programmerares kompetensområde. Av de respondenter vilka ej var 
programmerare kunde bilden vara att de mest sitter i ett hörn avskärmade från omvärlden. 
Fallet visade att det inte var så då det i de flesta fall var viktigt att programmeraren var aktiv.
Givetvis kunde den sociala biten variera beroende på bland annat typ av projekt men överlag 
behövdes det en social förmåga för att klara av en programmerares yrke. Förmågan att 
kommunicera och ha ett socialt nätverk ansåg respondenterna höra ihop vilket även 
Edvardsson & Thomasson (1992) menar. För att programmeraren ska kunna bygga upp ett 
socialt kontaktnät måste han/hon kunna kommunicera med folk. Vidare hör även social 
förmåga ihop med kunskap och erfarenhet. För att sprida dessa behöver man kunna 
kommunicera då detta är ett vanligt sätt att sprida kunskaper och erfarenheter på (Macheridis, 
2005). Respondenterna ansåg att under utformningsfasen var det väldigt viktigt med social 
förmåga och ett socialt kontaktnät vilket inte är så konstigt då detta som tidigare nämnts är där 
programmeraren har många av sina arbetsuppgifter. Här kan programmeraren ständigt behöva 
samspråka med kollegor, kunder med flera för att ständigt hålla sig uppdaterad och veta vad 
han/hon ska göra. Utan den sociala förmågan tror vi det är mycket svårt för en programmerare 
att uppnå ett bra resultat. Ett socialt kontaktnät är inte endast viktigt inom företaget utan även 
externa kontakter är viktigt. Anledning till detta är att programmerare ofta kan stöta på 
problem och liknade och då ha någon att rådfråga är betydelsefullt. Detta visar vikten av 
social kompetens vilket även Edvardsson & Thomasson (1992) samt Keen (1988) menar är 
viktigt. 

Motivation
För en programmerares del är motivation viktigt under denna fas. Det kan det inträffa 
tillfällen då man kommer in i djupa svackor och kunden börjar tröttna på situationen och ser 
inget slut på det. Då är det viktigt att man motiverar sig själv samt får kunden att börja se 
saker positivt igen. Detta ansåg samtliga respondenterna vara viktigt och följande citat av J. 
Leveen (intervju, 28 november, 2005) belyser detta: 
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”Kunder kanske känner sig trött och ser inte slutet och bara ser en massa problem då måste 
man ju kunna motivera kunden till att det här är en övergående fas och det är inte första 
gången vi står inför de här problemen.” 

5.2.3 Realiseringsfasen

Kunskap
För att undvika upprepning vill vi referera till stycket om kunskap under utformningsfasen då 
det resonemang vi förde där skulle bli väldigt likt det vi skulle ha fört under detta stycke. 
Realiseringsfasen är en fas då programmeraren har ett stort ansvar samt många uppgifter inte 
minst själva programmeringen av systemet. Det krävs därför en stor praktisk kunskap ansåg 
respondenterna. 

Erfarenhet
Ett citat av L. Andersson (intervju, 28 november, 2005) visar på hur viktigt programmerarna 
överlag ansåg det var med erfarenheter i realiseringsfasen som är den fas där som 
programmeraren har som mest ansvar:

”Ja realiseringsfasen det är framförallt erfarenhet som är bra att ha i det fallet.”

Vidare menade respondenterna återigen att det behövdes mest erfarenheter för en 
programmerare under utformningsfasen, realiseringsfasen och implementeringsfasen. 
Anledningen till detta är att programmeraren har mest att arbeta med där. 
Samtliga respondenter menade att göra misstag och sedan reflektera över dessa var viktigt då 
detta var ett bra sätt att erhålla erfarenhet och kunskap. Vilket vi även finner stöd för i Keen, 
(1988). Respondenterna ansåg att man aldrig fick se kritik som något negativt då detta var ett 
viktigt moment i processen att skaffa sig mer erfarenheter.

Nätverk
Även under denna fas var det minst lika som under utformningsfasen att kunna kommunicera 
och samspråka med kollegor för att få råd och hjälp med arbetet. Anledningarna till varför 
detta är så viktigt är de samma som under utformningsfasen varför vi väljer att inte upprepa 
det en gång till.  

Motivation
Att vara motiverad under realiseringsfasen var något som samtliga respondenter spontant 
kände att de var tvungna till att vara. Dock hade alla under vissa projekt känt sig mindre 
motiverade av diverse anledningar. En anledning kan helt enkelt vara att uppgiften har varit 
för standardiserad eller ingen utmaning för individen. Detta är enligt Jacobsen & Thorsvik, 
(2002) en vanlig anledning till bristande motivation. I flertalet av fallen ansåg de sig ändå ha 
klarat av sitt jobb men trodde att de hade utfört det bättre om de varit mer motiverade. Enligt 
Axelsson (1997) finns det ett sammanband mellan graden av motivation och hur väl en 
arbetsuppgift blir utförd. Detta kunde vi i respondenternas fall se tydliga tecken på att de höll 
med om. Vi anser att det är viktigt att programmeraren får uppgifter han/hon känner är 
betydelsefulla samt utmanande. 
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5.2.4 Implementeringsfasen

Kunskap
Som under de två föregående faserna så var det även den praktiska kunskapen som var 
viktigast under denna fas. Anledningarna till detta är snarlika med dem som presenterades 
under dessa två faser. Därför vill vi referera till dessa två faser för närmare uppgifter och för 
att undvika upprepningar.  

Erfarenhet
Erfarenheter var viktigt under denna fas, ju längre man hade arbetat ju lättare var det att arbeta 
med nya projekt. Mer erfarenhet ledde till mer självsäkerhet. Erfarenheter under denna fas var 
något som av respondenterna prioriterade lika mycket som under utformningsfasen samt 
realiseringsfasen. Anledningarna till detta var även de snarlika, så av denna anledning vill vi 
referera till erfarenhetsavsnitten under dessa två tidigare faser. 

Nätverk
Den sociala förmågan samt socialt nätverket var den enda kompetensen vilken respondenterna 
ansåg att programmeraren behövde mindre av jämfört med under utformningsfasen samt 
realiseringsfasen. Detta bero på när man väl kommit till denna fas ska alla frågetecken vara 
utredda och arbetet ska flytta på. Det är ändå viktigt med en social förmåga samt socialt 
kontaktnät då denna fas kräver interaktion mellan de olika parterna. Vidare kan man aldrig var 
säker på att inga nya problem kan uppstå och av denna anledning kan det social kontaktnätet 
fortfarande vara bra.  

Motivation
Respondenterna menade att det alltid var viktigt att hålla sig själv motiverad för att arbetet 
skulle gå lättare. Detta gällde även under implementeringsfasen. Den enda fas respondenterna 
ansåg att motivation var mindre viktigt var under analysfasen. Detta berodde som tidigare 
nämnts att programmeraren i regel är mindre involverad under denna fas. Under de andra tre 
faserna ansåg respondenterna att programmeraren var ungefär lika mycket involverad. Av 
denna anledning krävdes det en större motivation under dessa tre faser.

5.3 Jämförelse mellan projektledaren och programmeraren

I detta avsnitt ämnar vi att sammanfatta de skillnader som framkom om kompetenser inom de 
olika rollerna. Till skillnad från ovanstående avsnitt kommer vi nedan att återge dessa 
skillnader utifrån livscykelmodellen. Detta valde vi att göra eftersom vi ville ha 
livscykelmodellen som en central punkt i avslutningen av vår uppsats.

Analysfasen
Den stora skillnaden som framkom under denna fas är generellt att projektledaren medverkar 
mer än programmeraren. Detta innebär att projektledaren behöver stor kompetens inom 
samtliga områden vissa mer än andra. Detta resonemang betyder inte att vi syftar på att 
programmeraren är helt utesluten utan detta varierar från projekt. Exempelvis var kunskap, 
erfarenhet samt nätverk tre baskompetenser vilka alla var prioriterade för en projektledare. 
Detta var inget stort krav hos programmeraren.
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Utformningsfasen
Under utformningsfasen har däremot programmeraren en större roll detta eftersom han/hon 
ska välja teknik till systemet som ska utvecklas. Projektledaren måste även vara aktiv under 
denna fas eftersom han/hon har det yttersta ansvaret för projektet. För programmeraren är det 
av stor vikt att ha praktisk kunskap för att kunna utföra sitt arbete. Den teoretiska kunskapen 
ansåg respondenterna vara av mindre betydelse. För projektledaren gäller det omvända, 
nämligen att den teoretiska kunskapen är av större betydelse än den praktiska. Anledningen 
till detta är att projektledaren bör/ska förstå vad som sker under denna fas. Detta är ett måste 
eftersom han/hon ska kunna kommunicera med alla inblandande parter i projektet.

Realiseringsfasen
Den enda skillnaden från utformningsfasen är att projektledaren inte är lika involverad här. 
Men som vi nämnt tidigare är skillnaden marginell då projektledaren återigen till viss grad 
måste vara delaktig inom samtliga faser. Programmeraren behöver under denna fas mer 
praktisk kunskap än om man jämför med projektledaren.

Implementeringsfasen
Under denna fas så har både projektledaren och programmeraren ett stort ansvar. Här behövde 
projektledaren till skillnad från programmeraren mer motivation då man är inne i slutskedet 
med kunden. Vidare behövde projektledaren även mer social förmåga samt ett större socialt 
kontaktnät.
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6. Slutsatser

Man kan inte bortse från någon av de kompetenser som vi har valt att undersöka i denna 
uppsats, varken när det gäller projektledaren eller programmeraren. Men vikten av dessa 
kompetenser var olika dels i förhållande till rollerna och i förhållande till livscykelmodellens 
fyra faser. Nedan följer en kort presentation över de slutsatser som vi kommit fram till med 
undersökningen. Detta har vi valt att göra i punktform för att belysa för läsaren de viktigaste 
slutsatserna som vi kom fram till. Samt minska risken för upprepning. Vi har valt att under 
varje fas dela upp projektledaren samt programmeraren var för dig för att läsaren tydligt ska 
kunna se vad vi kommit fram till.

Analysfasen

Projektledaren

 Erfarenhet – Denna del av kompetens var något som prioriterades högt. Ju fler 
projekt respondenterna arbetat med ju mer erfarenheter hade de med sig till nästa 
projekt, dessa i form utav att möta nya kunder.

 Nätverk – Att tala samma språk som kunden var betydelsefullt enligt respondenterna. 
Vi märkte även att respondenterna svarade på våra frågor med kunden i fokus. 
Projektledaren har ansiktet utåt mot kunden vi anser därför att svaren vi fick berodde 
på detta.

Programmeraren

 Teoretisk kunskap – Relativt viktig kompetens för en programmerare. Denna 
kompetens är viktig för att öka förståelsen över det som ingår under denna fas.

 Erfarenhet – Kan underlätta under denna fas i de fall en programmerare skulle bli 
involverad här.

Utformningsfasen

Projektledaren

 Teoretisk kunskap – Den kunskap som var viktigast för projektledaren under denna 
fas var den teoretiska kunskapen. Detta eftersom projektledaren är verksam under hela 
livscykeln av projektet och måste därför ha insikt i olika teorier och modeller som kan 
komma att användas under utvecklingen.

 Motivation – En av projektledarens roll är att hålla alla i projektet motiverade i att nå 
det utsatta målet. Därför var detta en viktig del under denna fas.

Programmeraren

 Praktisk kunskap – Helt avgörande för att programmeraren ska kunna utföra ett bra 
arbete. Utan den praktiska kunskapen kommer ett projekt aldrig att lyckas.
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 Erfarenhet – Det är inte bara kunskaperna som är viktiga. Erfarenheter sen tidigare 
projekt är väldigt viktigt för en programmerare att ha. Ju fler erfarenheter en 
programmerare har desto troligare är det att han/hon utför ett bra arbete.

 Kommunikation – Det är viktigt att en programmerare har en social förmåga. Det är 
en kompetens som krävs i de flesta projekt. I många fall är det avgörande för om ett 
projekt ska lyckas. 

Realiseringsfasen

Projektledaren

 Nätverk – Under denna fas så har kunden inte samma medverkan som under andra 
faser, därför behöver projektledaren inte ha ett lika etablerat nätverk som under till 
exempel analysfasen. 

 Motivation – Här var svaren väldigt snarlika som de under utformningsfasen, 
nämligen att projektledaren måste hålla de som arbetar med projektet motiverade. Han 
måste även hålla sin egen motivation uppe.

Programmeraren

 Praktisk kunskap – Även under denna fas är det hel avgörande för om 
programmeraren ska utföra ett bra arbete. Under denna fas ska programmeraren bland 
annat programmera systemet. Av denna anledning är det av stor vikt att kunna hantera 
allt det praktiska vilket ligger bakom detta arbete.

 Erfarenhet – För att bland annat hantera allt det praktiska vilket ligger bakom 
programmeringen av ett informationssystem är egenskaper en viktig kompetens. Att 
tidigare utfört en arbetsuppgift kan vara av stor vikt för en programmerare.

 Kommunikation – Även under denna fas är en social förmåga väldigt viktigt då en 
programmerare ofta behöver samspråka med kollegor och liknande. 

Implementeringsfasen

Projektledaren

 Erfarenheter – Under denna fas var erfarenheter viktigt. Att ständigt hålla kunden 
uppdaterad om vad som pågår inom projektet. Så erfarenheter gentemot kunden var av 
hög prioritet.

 Motivation – När systemet slutligen ska levereras är det viktigt att detta görs på ett 
bra sätt därför att det viktigt att projektledaren är motiverad så att kunden blir nöjd 
med det slutgiltiga systemet.
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Programmeraren

 Praktisk kunskap – Implementeringen av ett system kräver även det en stor praktisk 
kunskap. Programmeraren är ofta den personen som bär ett stort ansvar för 
implementeringen. Av denna anledning är den praktiska kunskapen väldigt 
betydelsefull.

 Erfarenhet – Återigen för att hantera det praktiska som krävs för att implementera ett 
informations system är erfarenheter väldigt viktigt. Att en programmerare tidigare 
varit med om eller på annat sätt förvärvat erfarenheter kring denna process är väldigt 
positivt. 

 Kommunikation – När implementeringen av systemet ska ske krävs det ofta en rad 
diskussioner av olika orsaker. Av denna anledning är den sociala förmågan väldigt 
viktig under denna fas.  

6.5 Förslag till framtida forskning

Under arbetets gång har det framkommit nya spår som enligt oss hade varit intressanta att 
undersöka. Under utvecklingen av informationssystem så är det inte endast projektledaren och 
programmeraren som medverkar. Det hade då enligt oss varit intressant att följa upp fler roller 
som till exempel kravspecificeraren, designern med flera. Förslaget hade då kunnat vara att 
undersöka deras kompetensbehov i förhållande till livscykelmodellen men även andra 
modeller eller metoder hade kunnat studeras. Man hade även kunnat koncentrera sig mer 
djupgående på antingen projektledaren eller programmeraren och specificerat 
problematiseringarna ytterligare för att gå in mer på djupet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide

Bakgrundsfakta
Namn?

Ålder?

Utbildning?

Position i företaget?

Kunskap
När du hör kunskap vad tänker du på?

Vilken sorts kunskap anser du det är bäst att ha under respektive fas i systemutveckling?

Hur viktigt är det att ha en teoretisk kunskap? Bestå av?

Hur viktigt är det att ha en praktisk kunskap? Bestå av?

Erfarenheter

Vid nyanställningen av systemutvecklare vilken fas får han/hon främst arbeta med? Varför?

Vilken sorts erfarenhet bör man ha när man utvecklar system i relation till de olika faserna?

Lär ni er av misstag i utvecklingen och tar tillvara på dem till nästa projekt?

Nätverk

Hur viktigt är det under respektive fas med ett socialt nätverk?

Hur viktigt är det som systemutvecklare att kunna kommunicera med berörda parter såsom 

arbetskollegor, användare? 

Motivation

Känner du att du måste vara mer motiverad inom vissa faser än andra? 

Gör företaget något för att öka motivationen till arbetet?
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Bilaga 2

Intervjumaterial

                        
                
    

Kunskap

Teoretisk kunskap, samlas in via böcker tidningar osv.
Praktisk kunskap, tidigare arbeten osv.

Erfarenheter

Misstag och reflektioner ger erfarenheter, den allra största delen av vårt lärande sker genom 
att vi skapar erfarenheter på olika sätt.

Nätverk

Social förmåga, socialt kontaktnät.

Motivation

Viljan att arbeta, drivkraft som får människan att må bra.

.

Kompetensramverk

Kunskap

Erfarenhet

Nätverk

Motivation
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Livscykelmodellen

           Analys

- Verksamhet
en 
analyseras

- Nytta med 
systemet?

- Planering 
ex kravspec.

       Utformning

- Teknik 
väljs

- Detaljerad 
lösning med 
hjälp av 
vald teknik

         Realisering

- Utarbeta 
själva 
information
ssystemet

- Användarin
volverad 
testning

     Implementering

- Systemet sätts 
igång

- Involvering av 
användare 
samt experter
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Bilaga 3

Transkriberingskoder

Analys Utformning Realisering Implementering

Kunskap A-KU U-KU R-KU I-KU

Erfarenheter A-ER U-ER R-ER I-ER

Nätverk A-NÄ U-NÄ R-NÄ I-NÄ

Motivation A-MO U-MO R-MO I-MO
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Bilaga 4 

Exempel på kodning av transkribering

B: jaa vad säger man…. Alltså har man gjort ett bra jobb i början så 
har du igen väldigt mycket sen när du väl ska göra dom andra alltså 
göra själva programmeringen. Har du gjort en bra analys och 
verkligen lärt dig kundens verksamhet och fått bra kontakt med 
kunden och så och man verkligen förstått vad de vill så har du igen 
väldigt mycket i senare faser. Så jag tror nog att det är viktigast i 
början. Men sedan är det ju inte fel att ha motivation så att man väl 
blir klar med det också, det är det ju faktiskt. Men man ska ju helt inte 
gå in i ett projekt och känna att det här va ju inte…

M: det funkar inte?

B: nej man är inte så hungrig på det här projektet utan då blir det inte 
så bra helt enkelt.

M: företaget gör de någonting för att motivera er?

B: vårt företag?

M: ja precis.

B: vi har ju några bonusmodeller sådär rent lönemässigt liksom men 
det inför varje projekt så jag som systemutvecklare har väl inte 
speciell ja nu får ni beläggning, det är väl det. Jag tror inte de har 
någon… ja det har jag inte märkt i alla fall (skratt)

A-MO, A-NÄ,
U-MO, R-MO,
I-MO

A-MO, U-MO,
R-MO, I-MO
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Bilaga 5 

Exempel på matris där vi satte in citaten.

Lars Margareta Johan

A-KU Det finns ingen 
egentligen, analysen är 
viktig för att du ska ha en 
bas att stå på och sen när 
man ska utforma den är 
också viktig. Så hela 
biten, både erfarenheter 
och teori.

Ja det skulle väl vara, ja i 
analysfasen tycker jag för där gör 
man ju inget ting praktiskt.

Ja, för där behöver du ju inte, alltså 
någon annan kan ju göra dom här 
delarna som inte kan ett dugg 
programmering eller liksom 
genomförandet ett endaste dugg 
kan ju någon sitta och analysera det 
här och sen kommer dom mig och 
säger ”det här ska vi göra”. Så 
fungerar det oftast på det sättet och 
den som kommer till mig och säger 
att vi vill ha det gjort så och det ska 
fungera si och så har ingen aning 
om hur man gör det.

Ja det är klart att man måste kunna 
det också, man måste ju kunna 
skriva en kravspex liksom. Det är 
så abstrakta begrepp man bara gör 
det.

Svår fråga, praktisk, förlåt 
vilken kunskap som 
värderas mest under 
respektive fas? Praktisk 
eller teoretisk? Kring 
analysen kan det nog vara 
praktisk, utformningen är 
det teoretiskt tycker jag, 
realisering är det också 
teoretisk.

Björn Sigvard Markus
A-KU Det är svårt att gradera 

vilken som är viktigast av 
dem så… jag tror att både 
spelar in men just jag tror 
att erfarenheter är väldigt 
viktiga om man har jobbat 
med det och man lär ju sig 
mycket just av fel och så 
här med faserna då jag 
tycker att det är bra med
kunskap i alla faser.

Ja det är det ju det är ju också det 
här med ganska mycket externa 
kunskap hur man går tillväga och 
så vidare för det är ju kravarbete 
som ligger under analysen mest då.

Nej det gör man nog inte 
om man inte har gjort det 
innan man behöver, man 
kan växa in i det så att säga 
att man tar det steget då.
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Lars Margareta Johan

A-NÄ Ja i analysfasen är det 
väldigt viktigt att man kan 
kommunicera med folk att 
man intervjuar kunden så 
att man vet vad de vill ha 
för någonting och sen 
utformningen kanske inte 
så viktigt men alla de här 
fyra är ju viktiga 
naturligtvis.

Det tycker jag är viktigt hela tiden, 
att kunna diskutera saker och få 
fram och med dom som ska köpa 
systemet och, ju tidigare man 
blandar in dom desto, gör du fel där 
så är du helkörd, ju senare felet 
kommer desto.

Ja helt klart, vi är ute hos kunden, 
sen i nästa läge så kan det vara så 
att han och jag sitter och funderar 
så kan man göra så kommer vi på, 
får man göra så, när det är 
ekonomiska lagar, får man det, då 
måste vi involvera vår ekonom då 
fråga henne ”kan man göra så här 
och får man det”? ”Nä man får inte 
lov att ändra här och där.” Nä nä då 
får vi.. Så på det sättet och sen så 
kanske vi behöver köpa till lite 
saker då får vi involvera vår säljare, 
”vad kostar det”?

Ja när det gäller analysen 
utav verksamheten tror jag 
inte kunden behöver 
speciellt involverad… beror 
på lite var man är i 
analysfasen, är man som 
observatör och intervjuare 
så är det klart som tusan att 
man ha med kunden. Men 
när man väl fått den biten 
på plats så är man väl 
ganska självgående.

Björn Sigvard Markus
A-NÄ Analysen är ju väldigt 

viktig tycker jag så att 
man verkligen förstår vad 
man ska göra, så att man 
gör rätt från början också 
så att man ja inte sitter 
med fel i slutändan så att 
man måste göra om. Sen 
beror det ju vad det är för 
sorts socialt nätverk, det 
är ju alltid bra att ha 
kontakter om det uppstår 
trubbel eller om man har.

Då kanske vi riktar över på 
erfarenhet men det är många gånger 
så här va att när man jobbar med 
krav så är det kontaktnätet som är 
viktigt pga. att det dyker upp frågor 
man kanske pratar om en speciell 
typ av integration mellan system 
och det kanske man inte har varit 
medveten om och då är det ju 
viktigt att ha erfarenheter av den 
här typen av integration eller den
här typen av programvaror och så 
vidare. Alltså nätverken är väldigt 
centrala.

Det är ju lite vad man har 
för läggning om man ser på 
kravbiten så är det mycket 
att diskutera med folk och 
lätt komma överens och 
dokumentera, det är liksom 
andra saker som styr då.


