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Sammanfattning 
 
Syftet med min undersökning är att utvärdera tillämpbarheten av metoden FA/SIMM, 
d v s hur metoden praktiskt fungerar att använda. FA/SIMM är en utrednings- och 
analysansats som ska underlätta breda och välförankrade beslutsunderlag för föränd-
ringar inom olika verksamheter. Som underlag för min utvärdering har jag använt mig 
av en fallstudie av grundutbildningen för informatikämnet inom ISM vid Institutionen 
för datavetenskap, Linköpings universitet. En fallstudie där jag har gjort en verksam-
hetsdiagnos på uppdrag av ansvariga inom utbildningen i vilken jag undersöker hur 
administrationen av kurser fungerar, administration i betydelsen planering, samordning 
och organisering av olika handlingar. I rapporten redovisar jag endast ett kort utdrag av 
resultatet från fallstudien. Däremot beskriver jag relativt utförligt hur det varit att 
arbeta praktiskt med FA/SIMM. Min upplevelse av arbetet har analyserats utifrån 
särskilda utvärderingskriterier som, genom kodning enligt analytisk induktion, tagits 
fram under arbetets gång.  
 
Resultatet av utvärderingen visar att tillämpbarheten totalt sett har stora brister för att 
FA/SIMM år 2003 ska kunna betraktas som praktisk att använda. Det gäller främst 
överskådligheten av metoden totalt. Det är inte genomskinligt vad FA/SIMM består av 
för delar och framför allt finns det inte någon lättillgänglig sammanställd beskrivning 
av alla ingående moment. Det saknas beskrivning av arbetssätt och analysstöd för vissa 
moment. Det finns inte heller några direkta praktiska hjälpmedel. Jag saknar också ett 
djupare beskrivande analysstöd som överensstämmer med metodförfattarnas perspek-
tiv. Däremot finns det en flexibilitet att vid en verksamhetsdiagnos kunna välja vilka 
moment man vill använda beroende på syftet med diagnosen.  
 
Min uppfattning är att tillämpbarheten av FA/SIMM har stora potentialer att kunna bli 
riktigt bra. Trots ovanstående negativa kritik gick det att få fram en, i mitt tycke, rela-
tivt utförlig bild av en verksamhet. Framför allt ger momentet verksamhetsdefinition 
en omfattande och bra översikt av komplexiteten hos en verksamhet. 
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Kapitel 1 – Inledning 

1 Inledning 
Vi lever i en föränderlig värld där förutsättningarna för fortlevnad ändras i en allt snab-
bare takt, för både människor och organisationer. Många förändringar i olika verksam-
heter görs utan att det egentliga förändringsbehovet utreds ordentligt och analyseras. 
”Brandkårsutryckningar” görs, och måste ibland göras med erforderliga förändringar, 
men dessa följs ofta inte upp av mer långsiktigt genomtänkta analyser. ”För att nå lös-
ningar som kan åtgärda verkliga problem och uppfylla viktiga mål är det angeläget att 
man genomför en förstudie med hög kvalitet där berörda personer får möjlighet till en 
adekvat påverkan och inflytande.” (Goldkuhl & Röstlinger 1988, s 5).  
 
”Vissa teoretiska grundkunskaper är nödvändigt vid förändringsarbete. Har vi kunskap 
förstår vi det vi betraktar vilket ger oss goda möjligheter till adaptivt agerande med 
positiv måluppfyllelse som följd. Förändringskunskap är därför mycket viktigt vid för-
ändringsarbete.” (Ahrenfelt 2001, s 273) 
 
Ett viktigt mål med en förstudie som har hög kvalitet är att få fram en tillräckligt 
uttömmande och beskrivande bild av hur verksamheten ser ut och fungerar i nuläget. 
Ett bra hjälpmedel för att få fram en sådan bild kan vara att använda sig av en för 
ändamålet speciellt framtagen metod. En metod som ger riktlinjer och anvisningar för 
arbetssätt, och som använder sig av speciella begrepp och notation för hur man ska 
dokumentera sin utredning (Goldkuhl, 1991).  
 
Inom området informatik är det speciellt viktigt att man gjort en ordentlig förstudie och 
analyserat verksamheten, innan ett beslut fattas om införande av ny informationstek-
nik. En utförlig verksamhetsdiagnos är en förutsättning för att ändamålsenliga beslut 
fattas på goda grunder när nya informationssystem tas fram. Det är väsentligt att 
ordentligt utreda vad verksamhetens behov är. Det finns annars en påtaglig risk för att 
den nya informationstekniken enbart kostar tid och pengar i stället för att tillföra posi-
tiva effekter.  

1.1 Bakgrund 
Inom IDA, Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, bedrivs forsk-
ning och utbildning för ett antal olika områden. Bakgrund till denna rapport är, att jag 
fick ett uppdrag att empiriskt utvärdera en metod att analysera verksamheter med. 
Verksamheten som skulle analyseras, var det område inom IDA som ansvarar för 
grundutbildningen för systemutveckling och informatik, studierektorsområdet ISM-
SU. Ämnesstudierektor för området heter Ulf Melin. Han var tillsammans med 
Stefan Cronholm, programstudierektorn för det systemvetenskapliga programmet vid 
Linköpings universitet, mina uppdragsgivare.  
 
Den speciella arbetsmetodik mina uppdragsgivare ville att jag skulle använda mig av i 
verksamhetsdiagnosen och samtidigt utvärdera, var FA/SIMM. En utrednings- och 
analysansats framtagen med syfte att tillhandahålla breda och välförankrade besluts-
underlag för förändringar inom olika verksamheter. FA står för förändringsanalys och 
SIMM betyder Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 
Metodik. Utbildning av metoden ges vid undervisning inom verksamhetsområdet ISM-
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SU, och metodförfattarna Göran Goldkuhl och Annie Röstlinger är på ett flertal sätt 
knutna till utbildningen.    
 
Tidigare utredningar av utbildningen gjorda av bl a Erik Stolterman, Umeå universitet, 
och av Stefan Cronholm har pekat på problem inom administrationen av kurser 
(Stolterman, 2000), (Cronholm, 2000). Med administration avses i denna rapport 
planering, samordning och organisering av olika aktiviteter för att nå resultat. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport har varit att reflektera över FA/SIMMs tillämpbarhet som 
förhållningssätt och metod för att göra en kvalificerad verksamhetsdiagnos. Som 
empiriskt underlag för undersökningen gjordes på uppdrag en fallstudie av sättet att 
administrera kurser som ges inom grundutbildningen för informatik/informations-
system vid verksamhetsområdet ISM-SU.  

1.3 Frågeställning 
Med utgångspunkt från syftet har jag formulerat följande frågor: 
• Hur fungerar metoden FA/SIMM att använda som förhållningssätt och metod för 

att göra en kvalificerad verksamhetsdiagnos?  
• Vad kan sägas vara styrkor respektive svagheter i metoden – vilka för- respektive 

nackdelar går det att identifiera? 
• Vilka delar går att tillämpa inom FA/SIMM för den planerade verksamhets-

diagnosen och är metoden komplett eller saknas det delar? 
• Hur inverkar det valda verksamhetsområdet på tillämpbarheten för metoden? 

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att inte beröra själva verksamhetsdiagnosen i rapportens syfte eller fråge-
ställning. Det har jag gjort för att försöka renodla arbetet med analys och slutsats till att 
enbart handla om tillämpbarheten av FA/SIMM. Jag tar däremot med delar som berör 
fallstudien när det gäller perspektiv och tillvägagångssätt samt även när det gäller den 
teoretiska referensramen. Jag har också valt att redovisa ett kort urval av det resultat 
jag kommit fram till i själva fallstudien i rapporten. Detta med avsikt att visa en bild 
för intresserade läsare om vad fallstudien berört och hur min förförståelse och olika 
ställningstaganden kan ha påverkat det arbetet. 
 
När det gäller verksamhetsdiagnosen är området som mina uppdragsgivare främst 
intresserar sig för administrationen kring olika kurser, varför själva innehållet och 
pedagogiken i kurserna inte har berörts nämnvärt. Det som jag först och främst inriktat 
mig på i uppdraget är aktiviteter inom verksamheten som rör planering, samordning 
och organisering för kurser inom grundutbildningen för studenter inom ämnet infor-
matik/informationssystem. 
 
Eftersom två kurser inom grundutbildningen ges av mina uppdragsgivare, har jag valt 
att inte ta med dessa kurser i verksamhetsdiagnosen för att undvika onödiga intresse-
konflikter. 
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Det har varit ett bestämt önskemål från uppdragsgivarna att inte använda Trampolin, 
utan ett vanligt ritprogram. Trampolin var ett dokumentationsprogram speciellt fram-
taget för metoden, men som det inte funnits medel för att vidareutveckla i takt med att 
FA/SIMM utvecklats, varför det inte anses tillämpbart längre. 
 
Uppdraget delades innehålls- och tidsmässigt upp i tre olika steg (se stycke 4.1). Steg 2 
berörde administration av kurser och var den del som mina uppdragsgivare ville att jag 
skulle börja med. Steg 3 gällde att identifiera och undersöka flera processer i verksam-
heten. Jag har tillsammans med mina uppdragsgivare valt att avgränsa bort den delen 
av uppdraget för att med min tolkning av administration gå lite djupare in och koncent-
rera mig på kursdelen.  

1.5 Disposition 
Rapporten består av sju avsnitt. Efter denna inledande beskrivning med syfte och 
frågeställning följer avsnitt 2 som handlar om perspektiv och tillvägagångssätt för 
arbetet med utvärderingen och fallstudien. Avsnitt 3 innehåller en teoretisk referens-
ram där jag definierar och beskriver olika termer, begrepp och kriterier som är rele-
vanta för undersökningen. I avsnitt 4 presenteras arbetet med fallstudien i sin helhet. 
Dessutom innehåller avsnittet ett kort utdrag ur resultatet av verksamhetsdiagnosen. 
Analys över tillämpbarheten av metoden FA/SIMM beskrivs i avsnitt 5 för att följas av 
avsnitt 6 där slutsatsen presenteras. Avsnitt 7 består av mina reflektioner över arbetet. 
Som bilaga finns de typfrågor jag utgått från i intervjuerna. 

1.6 Målgrupp 
De intressenter jag har identifierat för utvärderingen av FA/SIMM är först och främst 
studenter som studerar inom det systemvetenskapliga programmet (SVP) och fristå-
ende kurser (IS) vid Linköpings universitet. Jag tror även att studenter vid andra hög-
skolor och universitet tillhör de primära intressenterna. Andra metodanvändare som 
vill få en bild av tillämpbarheten av FA/SIMM 2003 kan också ha användning av min 
rapport. Eventuellt är också metodskaparna Göran Goldkuhl och Annie Röstlinger 
angelägna att ta del av rapporten. 
 
Förutom ovanstående intressenter tror jag att mina uppdragsgivare ämnesstudierektor 
Ulf Melin för området ISM-SU och Stefan Cronholm som är programstudierektor för 
det Systemvetenskapliga programmet (SVP) vid Linköpings universitet, borde ha ett 
visst intresse av kunskapen som sådan.  
 
När det gäller fallstudien är mina ovan nämnda uppdragsgivare huvudintressenter. 
Stefan Cronholm dessutom i sin nya roll sedan årsskiftet som vice avdelningschef för 
ISM. Nuvarande studierektor för fristående kurser (IS), Karin Axelsson, borde också 
vara en huvudintressent.  
 
Andra som kan vara intresserade av den gjorda verksamhetsdiagnosen är medlemmar i 
GrundSIPA-projektet vilka arbetar med frågor som anknyter till området. (GrundSIPA 
är ett förnyelseprojekt inom systemutvecklingsområdet på IDA, Linköpings univer-
sitet.) SAKS (Sektionen för systemvetenskap och informatik, Linköpings universitet) 
kan också vara angelägna att ta del av fallstudien. 
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2 Perspektiv och tillvägagångssätt 
I följande kapitel presenteras författarens personliga perspektiv samt syn på metoder 
som kan påverka undersökningen. Det förs också en argumentation om varför olika 
tillvägagångssätt valts. Kapitlet innehåller också metod- och källkritik. 

2.1 Perspektiv 
Här presenterar jag mina personliga värderingar och erfarenheter med anknytning till 
undersökningen som eventuellt kan påverka mitt arbete. 
 
“Var och en har åsikter och värderingar som präglar vederbörandes uppfattningar av 
verkligheten. Vi använder beteckningen perspektiv på en persons åsikt och värde-
ringar. Perspektivet styr vilka förhållanden i verkligheten som personen anser vara 
betydelsefulla, och vilka han eller hon inte bryr sig om. Perspektivet styr personens sätt 
att tolka en viss situation. Perspektiv är ett sätt att se på verkligheten”. (Andersen 1994, 
s 115) 
 
”Alla människor har en överordnad föreställningsram som innehåller ett antal, med-
vetna eller omedvetna, antagande om hur verkligheten är beskaffad.” (Lundahl & 
Skärvad 1999, s 60)  
 
Ett annat uttryck för perspektiv och föreställningsram är förförståelse. Jag gör nedan 
ett försök att redovisa min förförståelse med värderingar och grundantaganden som på 
ett eller annat sätt kan komma att påverka utredningen. 
 
Det är lätt att välja sida när undersökningar görs om verksamheter som man har per-
sonliga erfarenheter av. Det kan göra att man förlorar förmågan att upprätthålla distans 
och opartiskhet. (Repstad, 1999)  
 
Jag har under min tid som student varit engagerad i olika uppdrag inom utbildningens 
regi. Mina engagemang i GrundSIPA-projektet, som kursutvärderare och även som-
marjobb på IDA, har gett mig en bredare insikt av området än vad kanske de flesta 
studenterna inom utbildningen har. Jag har kontakt med lärare och administrativ per-
sonal i andra forum än de rent undervisande. Det har gjort att jag inte enbart ser utbild-
ningen från ett studentperspektiv. Jag ser den mer som en helhet med många aktörer, 
som ska samverka och fungera ihop. Detta med syfte att utbildningen ska bli bra och 
attraktiv för både arbetsmarknad och andra intressenter (bl a studenter, lärare och 
administratörer).  
 
År 2000 gick jag en kurs i utbildningens regi, där vi använde metoden FA/SIMM i ett 
projektarbete. Jag har också i andra av utbildningens kurser använt mig av några av 
metodens moment för att åskådliggöra vissa intressanta områden. Man kan därför säga 
att jag inte är helt novis i användandet av FA/SIMM. 
 
Med en medvetenhet om min egen förförståelse och med hjälp av uppdragsgivare, 
borde det kunna säkerställas att en diagnos av en verksamhet i möjligaste mån görs 
förutsättningslöst. För att upptäcka de egna fallgroparna bör man se till att presentera 
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sina idéer för andra personer och ta emot den hjälp kritik och dialog kan innebära för 
att få samklang med sin inre reflektion (Goldkuhl, 1998). 
 
Tidigare arbetslivserfarenheter inom det privata näringslivet i ca 20 år med administ-
rativa göromål, deltagande i ledningsgrupper och i mindre förändringsprojekt m m, har 
givetvis påverkat mitt sätt att se på verksamhetsdiagnosen. Även om det verksamhets-
område jag har undersökt och mina tidigare arbetsplatser representerar två helt olika 
miljöer, finns det likheter som t ex att verksamheterna administrativt måste fungera. 
Jag tror att mina tidigare erfarenheter gjort det lättare för mig att sätta mig in i verk-
samheten och att identifiera olika administrativa göromål.  
 
Rent generellt tror jag att mina tidigare arbetsplatser varit mer krasst företagsekono-
miskt resultatinriktade än verksamheten jag nu undersökt. Speciellt inom de ledande 
administrativa funktionerna som alltid måste fungera. Jag har arbetat i verksamheter 
som ställer mycket stora krav på sina medarbetares engagemang och vilja att ställa upp 
för sitt arbete, samt att ibland kanske t o m prioritera sitt arbete framför sitt privatliv.  
 
Min privata åsikt är att det måste finnas en balans mellan kraven som ställs på anställ-
da och deras möjlighet att engagera sig, en slags hushållning av resurserna inom alla 
verksamheter. Det ska vara rimliga mål som är möjliga att uppnå, de ska vara genom-
skinliga och offentligt prioriterade. Med det menar jag att det vid olika krissituationer 
ska vara enkelt för medarbetare att veta vad som är viktigt och vad som är mindre vik-
tigt. Krissituationer dyker upp som brev på posten mer eller mindre varje dag, och jag 
tror att det är bra att ha en attityd om att det är ett normalt inslag i vardagen. Vi har alla 
olika förutsättningar och förmåga. Det är viktigt att inte glömma bort aktören som 
”hel” människa i en verksamhetsdiagnos.  
 
Jag tror också att bland det viktigaste i all kunskapsbildning är att försöka hålla sitt 
personliga engagemang levande under hela undersökningsprocessen, och att man ”kon-
trollerar att det planerade arbetet väl stämmer med ens djupare värden och intentioner” 
(Goldkuhl 1998, s 28). 

2.2 Tillvägagångssätt 
Nedan beskriver jag de olika sätt jag gått tillväga på som jag valt för min undersök-
ning. Vilka metoder jag använder mig av för respektive arbetsmoment. Dessutom 
presenterar jag min syn på varje moment och motiverar varför de olika tillvägagångs-
sätten valts. För närmare beskrivning av hur jag ser på och definierar metod hänvisar 
jag till kapitel 3.  

2.2.1 Introduktion  
Jag har använt mig av en kritisk och explorativ strategi för att undersöka tillämpbar-
heten av FA/SIMM inom det bestämda verksamhetsområdet, samt med syfte att för-
bättra kunskapen om området som sådant. Det har också varit fråga om förändrande 
strategi, s k aktionsforskning, vilket är en strategi som används där kunskapsbildningen 
ingår i och understödjer ett förändringsarbete. (Goldkuhl, 1998). Aktionsforskning 
kännetecknas av att forskaren aktivt, öppet och engagerat deltar för att medverka till att 
ta fram olika problemlösningar (Lundahl & Skärvad 1999). En stor del av kunskapen 
som sökts har varit av normativ karaktär.  
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Arbetet med undersökningen har bestått av följande moment: 
• Kunskapsprojektering. 
• Uppdatering av mina kunskaper om aktuell version av metoden FA/SIMM. 
• Identifiering av tidigare gjorda undersökningar för området. 
• Val av intervjupersoner. 
• Genom intervjuer med kursansvariga samt med kursadministratören tog jag fram 

handlingsgrafer som visade olika kursers livscykel inom utbildningen. Kurser som 
hade samma kursadministratör. I intervjuerna identifierades samtidigt problem, 
styrkor och mål per kurs, men även rent generellt, som användes i efterföljande 
analysarbete. 

• Kompletterande intervjuer gjordes av ansvariga rektorer för frågor som dykt upp 
under intervjuerna med kursansvariga och med kurssekreteraren.  

• Analys och sammanställning av verksamhetsdiagnos. 
• Analys av tillämpbarhet för FA/SIMM.  

2.2.2 Fallstudie 
Kvalitativa studier där målet är att ge en beskrivning av helheten av processer och sär-
drag sker ofta i avgränsade och specifika miljöer. Sådana undersökningar kallas för 
fallstudier. (Repstad, 1999) 
 
En fallstudie är en undersökning som innefattar bara ett eller några fall vilka däremot 
mer detaljerat studeras i fler dimensioner. Vad som är relevant att betrakta som fall 
bestäms utifrån forskningsfrågan, det kan t ex vara ett utbildningsprogram, en enskild 
individ, en reklamkampanj. Syftet med fallstudier är ofta att pröva och utveckla teorier. 
Det kan också vara att enbart beskriva något men fallstudiens syfte utgår alltid från 
frågeställningen. Fallstudier kan vara ögonblicksstudier eller förlopps/processtudier 
beroende på under hur lång tid studien pågått. En förloppsstudie gör det många gånger 
lättare att djupare förstå det man undersöker. (Lundahl & Skärvad 1999) 
 
Utgångspunkt för analys och tolkning är sammanställning av fallet som bör vara 
tillräckligt genomskinligt beskriven i rapporten för att man som läsare ska veta vad 
slutsatser och analyser baseras på. (Ibid) 
 
När det gäller detta fall är det fråga om en ögonblicksstudie eftersom undersökningen 
görs under en begränsad tioveckorsperiod. Jag är av den uppfattningen att när man drar 
slutsatser med utgångspunkt från enbart en fallstudie, är det bra att ha insikt om att det 
inte går att dra några generella statistiska slutsatser. Däremot kan man visa en djupare 
förståelse för t ex hur en komplex organisation fungerar ur ett helhetsperspektiv.  

2.2.3 Metod för fallstudien 
I uppdraget från ISM-SU ingick att göra en verksamhetsdiagnos av grundutbildningen 
inom området med hjälp av FA/SIMM som förhållningssätt och metod. Därmed är 
valet av metod för verksamhetsdiagnosen redan gjort. 
 
Det finns en stor potential i att beskriva och hantera metoder på ett mer flexibelt och 
komponentorienterat sätt. De kan bättre anpassas för att ge stöd i olika sammanhang 
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som bör öka möjligheter till bättre utredningar och förbättrade verksamheter. 
(Röstlinger, 1996)   
 
För att en metod ska vara användbar och inte bli förlegad, tycker jag att det ligger i 
sakens natur att den behöver utvecklas kontinuerligt för att vara aktuell. Eftersom 
metodförfattarna nyligen har presenterat en version av FA/SIMM där man kombinerar 
metoden med sin praktikgeneriska modell, tänker jag använda mig av den (Goldkuhl & 
Röstlinger 2003).  
 
Närmare beskrivning av den version av FA/SIMM jag valt att använda mig av, presen-
teras i kapitlet om teoretisk referensram, se kapitel 3.  

2.2.4 Insamling av data 
Jag ser data som grunden man bygger kunskap av och att data är en komplex samling 
av intryck, observationer och realiteter av olika slag, som från första inhämtningsstund 
på ett eller annat sätt påverkas av perspektivet hos den som undersöker. 
 
När det gäller insamling av primärdata har jag främst använt mig av intervjuer, efter-
som det ingick i uppdraget att använda intervjuer av anställda inom ISM-SU för att 
skapa en bild av verksamheten. 
 
Det finns olika typer av intervjuer främst beroende på om det är kvantitativ eller kvali-
tativ undersökning. Vid en standardiserad intervju är ordningsföljd och formulering 
av frågor bestämt innan intervjun, medan det vid en icke-standardiserad intervju är 
mer fritt ifråga om både innehåll och i vilken ordning frågorna ställs. Det finns också 
semistandardiserade intervjuer som kan sägas vara en blandning av den standardi-
serade och icke-standardiserade intervjun. (Lundahl & Skärvad 1999) 
 
Det är också vanligt att intervjuer delas in i strukturerade och fria intervjuer. Den 
strukturerade intervjun är fokuserad och styrd med mål och frågor (även uppföljnings-
frågor) som är färdigformulerade i förväg. Den fria intervjun är däremot mindre foku-
serad och lockar mer att fånga upp respondenternas värderingar, åsikter och attityder 
likaväl som att själva frågorna är mer inriktade på dialog än ren informationssökning. 
 
I den praktikgeneriska delen av FA/SIMM har typfrågor tagits fram där svaren ska 
bidra till större förståelse och insikt om olika slags verksamheter, se bilaga 1. Dessa 
frågor hjälper till att styra uppmärksamheten mot det väsentliga jämfört med att enbart 
använda sig av väldigt öppna frågor (som t ex vilka orsaker, vilka effekter). För att 
komma utanför intervjuarens egen föreställningsram är det dock viktigt i sig att ställa 
dessa öppna frågor. (Goldkuhl & Röstlinger 1998)   
 
Jag har valt att använda mig av dessa typfrågor i kombination med mer öppna och fria 
frågor. Med avsikt att försöka få en tillräckligt bred bild, har jag därför i intervjuerna 
försökt hitta en balans mellan typfrågor och öppna frågor av mer renodlad kvalitativ 
typ. Med syfte att få fram attityder och respondenternas uppfattning om hur deras res-
pektive arbetssituation ser ut, har jag försökt skapa en känsla av genuin dialog 
(Goldkuhl & Röstlinger 1988). Man kan därför säga att jag använt mig av en semistan-
dardiserad kombination av strukturerade och fria frågor.  
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Intervjuerna skedde hos respektive respondent i deras arbetsrum för att skapa en trygg-
hetskänsla. Vidare fick respondenterna en utskriven kopia av intervjun för godkän-
nande av mitt vidare arbete med den. 
 
För sekundärdata, d v s data och information som redan tidigare finns dokumenterad, 
har jag för att få en så aktuell information som möjligt om FA/SIMM via mail och 
muntligen haft kontakt med Göran Goldkuhl, metodskapare tillsammans med 
Annie Röstlinger (Goldkuhl, 2003). Det har gällt frågor om vad som finns publicerat 
om metoden, men också specifika frågor om momentet verksamhetsdiagnos (se stycke 
3.5.1). När det gäller tidigare utredningar om verksamheten har jag fått en del uppgifter 
av mina uppdragsgivare. Jag har även läst rapporter SVP-studenter gjort inom olika 
kurser. Författarna har varit Dahlén et al (2003), Algotsson et al (2003), Bergström et 
al (2003), Cannervik et al (2003) och Hedman et al (2003). Rapporten av Dahlén et al 
(2003) har jag använt mer explicit. För inhämtning av information och för att bygga 
upp en referensram har jag använt tillgänglig litteratur och rapporter.  

2.2.5 Tolkning av data 
”När data organiseras får den relevans, syfte och mening och övergår till information. 
Information övergår till personbunden kunskap när individer tolkar information, bedö-
mer konsekvenser av informationen, utbyter information med andra och låter infor-
mationen ligga till grund för beslut och handlande.” (Lundahl & Skärvad 1999, s 12)  
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och hermeneutik. Positi-
vismen har ett tekniskt, instrumentellt intresse av att kontrollera omvärlden, förbättra 
produktion, bekämpa sjukdomar o s v och deras kunskapsintresse härstammar från 
naturvetenskapen. Det hermeneutiska kunskapsintresset består i att förstå andra män-
niskor och deras villkor, och härstammar från humanvetenskapen. (Thurén, 2002)  
 
Positivisterna anser att något är sant när det är vetenskapligt bevisat och att det är 
möjligt att kunna kontrollera vad som är sann och falsk kunskap. Detta är bl a möjligt 
genom att forskare förhåller sig neutrala och opartiska. Medan däremot hermeneuti-
kerna anser att det är omöjligt att bedriva helt opartisk forskning. (Lundahl & Skärvad 
1999)  
 
Från barnsben präglas människan av sin omgivning, denna prägling fortsätter livet 
igenom. Det är sagor, traditioner, utbildning, viktiga händelser i familj, samhälle, 
världen och universum. Vi människor reagerar olika på samma saker beroende på vad 
för olika erfarenheter vi har med oss i bagaget. Beroende på vad för slags samhälle 
man är uppväxt i, vilken världsdel man bor i, vilken religion eller politisk uppfattning 
man har, tolkar människor saker och ting på sitt eget sätt. Inom t ex en lokal arbetsplats 
tolkas logik och språk olika, också inom universitet. Ovanstående resonemang gäller 
med största sannolikhet även forskare från olika områden och delar av världen. Jag är 
av den uppfattningen att det inte är möjligt för en forskare att vara helt neutral och 
objektiv i sin forskning vilket hermeneutiken också säger. Allt som forskaren ser, hör, 
upplever, tycker och tänker bygger på förförståelse som kan se väldigt olika ut bero-
ende på t ex vilken kultur forskaren tillhör. Allt detta påverkar forskarna på ett eller 

 8



Kapitel 2 – Perspektiv och tillvägagångssätt 

annat sätt så att det inte går att vara neutral och opartisk även om forskaren tror att 
han/hon är det. (Larsson, 2003)  
 
Hermeneutik som ligger till grund för kvalitativ metodteori har som huvudsyfte att 
tolka och förstå. Hermeneutik ger sig inte ut för att presentera några sanningar, snarare 
mer tolkningar att det skulle kunna vara på det här sättet. Det finns inte några klara 
regler och instruktioner för hur man ska tolka sin undersökning, utan det kräver både 
kreativitet och fantasi.  
 
Ett centralt begrepp är den hermeneutiska spiralen som visar på ett växelspel mellan 
förförståelse och erfarenhet. Inte bara förförståelse, utan även personliga erfarenheter 
är viktiga för att nå vetenskaplig kunskap mellan del och helhet. Genom ökad erfaren-
het får man bättre förförståelse i en ständig kretsgång och därigenom uppfattar forska-
ren finare nyanser. När forskaren genom tolkning fått fram ett resultat utan motsägelser 
och med klart samband avbryter han/hon arbetet. (Lundahl & Skärvad 1999), (Repstad, 
1999), (Thurén, 2002)  

 
”Hermeneutiken når kunskapsområden som inte går att nå via positivismen genom att 
även erkänna den medvetna eller omedvetna tolkning forskaren gör när han/hon med 
sina sinnen uppfattar verkligheten, vilket perspektiv forskaren har. Att förstå det sam-
manhang/helhet som det man forskar om ingår i. Det är också viktigt att förstå hur 
andra människor upplever situationer, och hur deras uppfattningar påverkar beslut och 
handling.” (Larsson 2003, s 3) 
 
I en verksamhetsdiagnos med hög kvalitet ligger det enligt min mening naturligt att 
använda sig av kvalitativ tolkning av insamlad data enligt den hermeneutiska huvud-
fåran såsom jag presenterat den ovan. Samtidigt är jag medveten om, (som jag tidigare 
påpekat enl stycke 2.2.3) att all data från första stund påverkas av, förutom perspekti-
vet hos mig som undersökare, också vilka frågor jag väljer att ställa och sättet frågorna 
ställts på. 
 
När det gäller den kvalitativa analysen av FA/SIMMs tillämpbarhet har jag valt att 
huvudsakligen använda mig av analytisk induktion för framtagande av kriterier. 
Analysen av data görs då i två steg, kodning och tolkning. Att koda innebär att hitta 
begrepp, i mitt fall bedömningskriterier, teman eller mönster som underlättar förstå-
elsen och tolkningen av det man undersöker. Bedömningskriterierna för tolkningen tas 
fram vartefter den kvalitativa undersökningen framskrider. (Lundahl & Skärvad 1999). 
Varför jag skriver att jag huvudsakligen använt analytisk induktion beror på en medve-
tenhet om att tidigare erfarenheter säkert har gjort att jag riktat uppmärksamhet mot 
vissa kriterier. Med tidigare erfarenheter menar jag min förförståelse, och därigenom 
indirekt också de teorier jag kommit i kontakt med från tidigare kurser under utbild-
ningen, där vi arbetat just med olika bedömningskriterier. Jag kan därför inte med 
säkerhet påstå att jag renodlat använt mig av analytisk induktion.  
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2.3 Metod- och källkritik 
I följande stycke presenterar jag kritiska ståndpunkter läsaren av denna rapport enligt 
mitt tycke bör uppmärksammas om. 
 
Metoden FA/SIMM är en användarorienterad metod som hävdar att en förstudie inte 
bör genomföras i en liten grupp av endast utredare och nyckelpersoner (Goldkuhl & 
Röstlinger 1988). Det finns här en risk med att jag är ensamutredare som bör beaktas. 
Med det menar jag att det lätt kan bli en ensidighet i analys och tolkning, eftersom jag 
är av den åsikten att man i grupp ofta genererar en bredare vinkling av olika diskus-
sionsaspekter.  
 
En annan risk är att jag för utvärderingssyftet valt att följa FA/SIMM så mycket som 
möjligt, även om inte tanken med metoden är att man allt för strikt ska följa den enligt 
metodförfattarna (Goldkuhl & Röstlinger 1988). 
 
Det är viktigt att vara medveten om hur lätt det är att låta utredningsarbetet påverkas av 
tidigare utredningar inom verksamhetsområdet, främst då skrifter från olika uppdrags-
givare. En särskild risk för utredningens opartiskhet är att jag är väldigt positivt inställd 
till metodskaparnas förhållningssätt såsom de beskriver det i sin bok Förändringsanalys 
– Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda förändringsbeslut (Ibid). Jag har försökt 
tänka på att inte låta min positiva inställning i alltför hög grad påverka mitt arbete. Om 
jag lyckats med det eller inte låter jag respektive läsare avgöra själv. 
 
Jag tycker att det är svårt att veta var man drar gränsen om all relevant och tillgänglig 
litteratur inom området funnits och använts. Det går inte heller alltid att hitta flera 
oberoende källor utan många gånger gör man en egen bedömning eller tolkning av 
trovärdigheten hos källan (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
När det gäller utredningen Utvärdering av systemvetenskapliga och kognitionsveten-
skapliga programmen vid Linköpings universitet (Stolterman, 2000), har jag inte fått 
fram hur många respondenter Stolterman baserar sina slutsatser på. En annan kritik jag 
har är att han inte klart definierar kursadministration. Han nämner dessutom att alla 
respondentgrupper anser administrationen vara bristfällig, men att det inte går att 
urskilja vad denna bristfällighet består av. Inte heller Dahlén et al definierar vad de 
menar med kursadministration (Dahlén et al, 2003), vilket gör att det är svårt att veta 
vad det rör sig om och vikten av undersökningarna. Moderna Tiders universitetsrank-
ning (Moderna Tider, 2002) ger visserligen en tydligare definition, men visar inte hur 
stor del svarsfrekvens som gäller för just SVP-utbildningen vid Linköpings universitet 
och inte heller vad just administrationen fick för enskilt betyg i rankningen. 
 
Ovanstående kritik gör att jag tycker att det är svårt att säga något totalt om tillförlitlig-
heten och relevansen av tidigare gjorda empiriska studier av verksamheten (se stycke 
4.2). 
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3 Teoretisk referensram  
Jag definierar och beskriver nedan olika termer, begrepp och kriterier jag anser vara 
relevanta för min undersökning. 

3.1 Tillämpbarhet 
Syftet med undersökningen är att reflektera över tillämpbarheten hos FA/SIMM varför 
jag anser det vara vitalt att presentera min definition av begreppet vilket jag gör 
nedan. 
 
Att tillämpa något är att använda det för praktiska syften. Att något är praktiskt innebär 
att det i motsats till teoretiskt har att göra med konkreta företeelser och händelser i det 
verkliga livet. Praktisk kan också vara att ha ett gott handlag och lätt finna lösningar på 
problem. (NE, 2000)  
 
Med den tolkningen blir tillämpbarhet för mig egenskaper som gör att något är lätt att 
använda och förstå, samt något som kommer till god nytta. Något som är ändamåls-
enligt i betydelsen att lämpa sig väl för sitt ändamål, att vara funktionell och väl fylla 
sitt syfte. Något som man kan ha nytta av, gärna i flera olika sammanhang, det är bruk-
bart. Att reflektera över hur en metod praktiskt fungerar är att undersöka dess tillämp-
barhet. 
 
Ett vanligt begrepp inom det systemvetenskapliga området som anknyter till tillämp-
barhet är användbarhet. Efter mycket funderande och även diskussion med mina upp-
dragsgivare har jag kommit fram till att tillämpbarhet är en mindre del av användbarhet 
(Cronholm, 2003), (Melin, 2003). Jag har därför valt att inte använda begreppet 
användbarhet i undersökningen. För definitioner av användbarhet hänvisas till 
Cronholm (1998) respektive Preece et al (2002). 

3.2 Kriterier för utvärdering av tillämpbarhet 
För att kunna bedöma och utvärdera tillämpbarheten av metoden FA/SIMM, har jag 
under arbetet med verksamhetsdiagnosen tagit fram olika kriterier, genom s k kodning 
enligt analytisk induktion (Lundahl & Skärvad 1999). Dessa utvärderingskriterier, som 
jag sedan använder för analysen i kapitel 5, beskrivs och definieras nedan.  
  
Jag har valt att kategorisera de kriterier jag under arbetets gång fått fram i: 
• funktionalitet  
• generaliserbarhet 
• synsätt  
 

3.2.1 Funktionalitet  
Kriterier som jag samlat ihop under funktionalitet är avsedda att avspegla hur 
FA/SIMM fungerar under själva praktiserandet. 
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Arbetssätt  ”Med arbetssätt menas föreskrifter för hur arbetet skall 
utföras och vilka frågor som skall ställas”. (Cronholm 
1998, s 57) 

 
Analysstöd Stöd för olika faser i analysarbetet. Beskrivning av hur 

analysarbetet går till. 
 
Användarnära  Användarnära definieras enl NE som lättförståelig och 

enkel för användare, särskilt om dataprogram och data-
system (NE 2000). Hur kompetenskraven för använ-
dare ser ut om det alls finns några krav. 

 
Hjälpmedel  För att använda metoder i praktiskt arbete behövs 

hjälpmedel av olika slag, t ex lathundar över arbets-
steg, blanketter för dokumentation och checklistor med 
utvärderingskriterier. (Nilsson, 1994)  

 
Notation ”Notation, eller dokumentationsform anger regler för 

framställning och tolkning enligt en beskrivnings-
teknik. […] Notationens omfattning begränsar och 
möjliggör uttrycksfullheten i en beskrivningsteknik” 
(Cronholm 1998, s 57) 

3.2.2 Generaliserbarhet   
Tanken bakom att bygga upp en metod utifrån ett antal avgränsbara utbytbara kompo-
nenter är att man bara ska använda så många komponenter som behövs för ett specifikt 
uppdrag och i olika sammanhang. En viktig egenskap är då att metodkomponenterna är 
generiska och flexibla vilket ska garantera att de blir utbytbara och anpassbara. Kom-
ponenterna går att återanvända. (Nilsson, 1994) 
 
Följande kriterier har jag valt ut med tanke att de ska presentera hur FA/SIMMs 
tillämpbarhet är utifrån kategorin generaliserbarhet, i enlighet med ovan beskrivna 
definiering: 
 
Flexibilitet Utbytbara och anpassningsbara komponenter. 
 
Tillgänglighet Lätt att få tillgång till något. För att man lätt ska kunna 

byta ut metodkomponenter mot varandra, underlättar 
det om komponenterna är lätta att få tillgång till. 

 
Täckning Hur mycket metoden täcker. Finns alla erforderliga 

moment för att göra en tillräckligt bred 
verksamhetsbeskrivning? 

 
Överskådlighet Överskådlighet är något som syns tydligt (NE 2000). 

Att det ges en klar och överskådlig bild av helheten. 
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Återanvändning Möjligheter till återanvändning av tidigare generat 
arbete. 

3.2.3 Synsätt  
Det bakomliggande tankesättet hos metodförfattarna och hur det påverkar praktiskt 
utseende och arbetssättet. Detta synsätt kan vara mer eller mindre tydligt uttryckt i 
metoden. Jag tycker det är viktigt att synsättet med antaganden, värderingar och 
principer kommer fram på ett tydligt sätt. 
 
Tydlighet Att antaganden, värderingar och principer kommer 

fram på ett tydligt sätt i en metod. 
 
Enhetlighet Att antaganden, värderingar och principer kommer 

fram enhetligt, d v s på samma sätt i alla moment i en 
metod. 

3.3 Administration 
Ett annat begrepp som är viktigt i undersökningen är administration. Jag beskriver 
nedan vad jag lägger in för betydelse i detta begrepp. 
 
Administration definieras i NE som att planmässigt sköta något för annans räkning. 
Det kan också ses som att samordna eller koordinera något för ett gemensamt syfte. 
Koordination är enl NE lika med organisering av olika delar eller parter till enhetlig 
verkan. Organisering är vidare enl NE antingen att upprätta ett system för något genom 
att planera och ordna, eller också att göra till medlem i (viss) organisation, särskilt 
facklig sådan. (NE, 2000) 
 
Olika definitioner av koordination innehåller ofta begrepp och handlingar som fördel-
ning av uppdrag, allokering av resurser, förhandling, hantering av beroenden och mål. 
Återmatning, planering, standardisering och styrning är också koncept som förekom-
mer i anknytning till koordination (Melin, 2002).  
 
Nyare organisationslitteratur beskriver organisering som en fördelning av mänskliga 
och materiella resurser i en genomtänkt kombination för att genomföra en förut-
bestämd plan. (Abrahamsson & Andersson 2000) 
 
Administration kan vara väldigt mycket om man går efter definitionen att det är att 
planerat göra något för någon annan. Eftersom universitetsutbildning kan ses som upp-
drag från regering och riksdag, skulle det i en mycket vid tolkning kunna sägas att allt 
arbete inom universitet och högskolor rör sig om administration. Om man däremot 
definierar det som att planera, samordna och koordinera något och vidare ser på bety-
delsen av koordination som en slags organisering, så skapas det enligt min mening en 
tydligare bild. I min definition av organisering lägger jag betydelsen systematik i pla-
nering och samordning av såväl förutsättningar, som handlingar och dess resultat, för 
att nå resultat. Administration definieras därför i denna rapport som planering, sam-
ordning och organisering för att nå ett resultat. 
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3.4 Metod  
Det finns olika sätt att tala om vad en metod är för något. Nedan följer ett urval av de 
vanligaste förekommande definitionerna. Eftersom syftet med undersökningen var att 
utvärdera tillämpbarheten av en metod vill jag också visa hur jag definierar och ser på 
metod.  
 
Metodologi enligt Jayaratna  
“ An explicit way of structuring one’s thinking and actions. Methodologies contain 
models and reflect particular perspectives of “reality” based on their embedded phi-
losophical paradigms. A methodology must show “what” steps to take, “how” those 
steps are to be performed and most importantly the reasons “why” the methodology 
user must follow those steps and in the suggested order.”  (Jayaratna 1994, s 37) 
 
Metod enligt Andersen 
En metod är en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem. Det är viktigt 
att veta vilka problem den kan tillämpas på, och vilka den inte lämpar sig för. Tillväga-
gångssättet måste vara beskrivet. En metod bör helst vara så exakt att två personer 
kommer fram till samma resultat om de oberoende av varandra, använder metoden på 
samma problem. Alla metoder är inte utformade på det sättet, utan så grovt beskrivna 
att metodanvändaren är hänvisad till sitt subjektiva omdöme. (Andersen, 1994) 
 
Metod enligt Goldkuhl 
Metoder är vägledningar för det praktiska arbetet med t ex systemutveckling. Metoder 
innehåller riktlinjer för analys, utformning och beskrivning. Detta innebär föreskrifter 
för hur arbetet ska utföras. (Goldkuhl, 1991) 
 
I mitt arbete använder jag mig av Jayaratnas definition av metodologi som synonym 
för metod vilket överensstämmer med Andersens och Goldkuhls definition av metod. 
För att inte skapa förvirring över hur jag ser på metodologi med hänvisning till 
Jayaratnas definition ovan, vill jag bara säga några ord om metodologi och metod 
eftersom begreppen ibland används som synonyma. Jag ser dem inte som likvärdiga 
utan för mig är metodologi en lära om metoder, d v s ingen specifik metod utan istället 
samlad kunskap om metoder. Metodologisering jämställs enl Goldkuhl med ”studium 
av metoder som företeelse” (Goldkuhl, 1991).  
 
Om man ser på metoder som företeelse går det att kategorisera dem på lite olika sätt. 
Ett sätt är att dela in dem i hårda och mjuka metoder. Ett annat sätt är att se dem som 
formella eller informella metoder. Nedan följer en kort beskrivning vad jag lägger för 
betydelse i de olika kategorierna.  
 
En hård metod är tekniskt orienterad där enkelt strukturerat eller dataorienterat angri-
pande används. Metoden tar mindre hänsyn till personer i en organisation och syftet 
med metoden är att analytikern, eller systemutvecklaren, ska se till att målet nås på det 
mest effektiva sättet. (Avison & Fitzgerald 1995)  
 
En mjuk metod tar personliga och kulturella hänsyn, samt tar tillvara olika kunskaper 
och uppfattningar, som finns inom en organisation för att förstå verkligheten. En mjuk 
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metod ser till helheten. Förståelse uppnås genom en diskussion mellan aktörer i organi-
sationen. (Ibid) 
 
En formell metod har ett språk där syntax och semantik från början är väldefinierat 
och varken kan ändras, utökas eller minskas vid behov. Dessutom finns en beskrivning 
hur man använder det som ett verktyg på ett systematiskt sätt. (Yi, 2000) 
 
En informell metod använder sig av naturligt språk, t ex engelska, tillsammans med 
ett beskrivningsspråk som består av en samling grafiska symboler. Språket och symbo-
lerna kan tolkas och användas på olika sätt eftersom det saknas formella definitioner 
(Ibid). Det går också att definiera en informell metod som att man plockar eller väljer 
delar av formella metoder och gör det till sin egen metod (Vimarlund, 2002). 

3.5 FA/SIMM 
Den version som jag kommer att använda mig av i min utvärdering och som presen-
teras nedan är hur FA/SIMM ser ut våren 2003. (Goldkuhl & Röstlinger 2003) 
 
Fokus när det gäller synsättet i FA/SIMM ligger på användarorienterad verksamhets-
utveckling och systemutvecklarnas roll är inte att vara en expert, utan det är mer fråga 
om en samordnande funktion. En viktig rollfunktion är att öka användarnas engage-
mang och medverkan. Det framkommer tydligt i metodbeskrivningen att de anställda 
som påverkas av en eventuell förändringsprocess bör ges reella möjligheter att få vara 
med och påverka innehåll. (Goldkuhl & Röstlinger 1988) 
 
Enligt A G Nilsson är FA/SIMM ett exempel på en metod som bygger på ett aktörs-
synsätt. Vid ett aktörssynsätt betonas ofta en harmonisyn – olika aktörer bör samverka 
vid problemidentifiering och generering av förändringsalternativ. (Nilsson, 1994) 
 
Synsättet i senare utvecklade moment av FA/SIMM, t ex verksamhetsdefinition, har 
vidareutvecklats mot en sociopragmatisk syn, där man understryker att handlingar är 
sociala komplexa företeelser i en omvärld som är social och interagerande med många 
olika aktörer (Goldkuhl & Röstlinger 2003). Grunden i synsättet från 1988 har inte 
förändrats utan finns kvar (Goldkuhl, 2003). 
 
FA/SIMM är en mjuk och informell metod enligt min uppfattning. Den är inte tänkt att 
följas till punkt och pricka utan ska kunna situationsanpassas efter behov. Tanken är att 
man ska kunna använda de komponenter man anser sig ha behov av.  
 
Metodstrukturen består av två huvudområden, verksamhetsdiagnos och förändrings-
behov. Man börjar ofta arbetet med att fastställa förutsättningar och slutar med att 
fastställa förändringar som ska genomföras. 
 
Följande delar ingår i verksamhetsdiagnos enligt metoden FA/SIMM, se figur 1 
(senaste version enl min tolkning):  
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Fig 1 Method structure of workpractice diagnosis (Goldkuhl & Röstlinger 2003, s 40) 
 
För momentet verksamhetsdefinition definierar metodförfattarna Goldkuhl & 
Röstlinger begreppet praktik enligt nedan och använder ibland ordet synonymt för 
verksamhet. 
 
”En praktik innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några – gör något för 
någon/några, och ibland gentemot någon/några, och att detta görande (handlande) 
baseras på värden, regler, kunskaper och kompetenser som är etablerade och som suc-
cessivt kan förändras.” (Goldkuhl & Röstlinger 1998, s 4) 
 
Med syfte att få fram en tillräckligt uttömmande och beskrivande bild av hur verksam-
heten ser ut och fungerar i nuläget valde jag ut följande moment: 
• Verksamhetsdefinition 
• Samverkansgraf 
• Process och handlingsanalys 
• Problemanalys 
• Styrkeanalys 
• Målanalys 
• Sammanfattande värdering 
 
Jag beskriver kortfattat de olika delarna nedan. 
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3.5.1 Verksamhetsdefinition 
För en verksamhetsdefinition använder man sig av nedanstående modell som beskrivs 
nedan, se figur 2. (Goldkuhl & Röstlinger, 1998) 
 

 

Kunnande, 
instrument 

Finansiär(er) 

Andra resultander 
och påverkan på 
deras handlande 

Klient(er) och 
dess nyttjande 

Erfarenheter 

Kunskapsutvecklare 
och instrumentmakare Normställare 

Normer 

Resultat 

Ersättning 

Försörjare

Underlag Uppdrag 

Handlingar av 
- Producenter (människor, artefakter) 
- Förmåga (individuell, kollektiv,  
   material, informativ, finansiell)

Uppdragsgivare 
 
 

Fig 2 Den praktikgeneriska modellen, (fritt efter: Goldkuhl & Röstlinger 2003, s 37) 

 
En praktik förändras kontinuerligt och nya arbetssätt utvecklas successivt. I en praktik 
baseras handling på kunskaper och dess förutsättningar samt resultat. En praktik 
utvecklas genom handling, genom reflektion, språklig kommunikation och gemen-
samma beslut. Olika människors mål och avsikter styr vad som görs. Vad som är bra 
resultat avgörs av olika normer och värden. En praktiks handlingar initieras och base-
ras alltid på uppdrag av människor. (Ibid) 
  
Ovan beskrivna modell presenterar grundbegreppen i en praktik/verksamhet. Nedan 
följer en kort förklaring enl min tolkning av begreppen: 
  
Uppdrag    Vad uppdraget för praktiken är. 
Uppdragsgivare  Vem uppdraget kommer ifrån. 
 
Underlag  Information eller material som ska bearbetas till ett färdigt 

resultat. 
Försörjare   Den som förser producenten med underlag. 
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Ersättning   Finansiering av uppdraget. 
Finansiär   Den som tillhandahåller finansieringen. 
 
Normer  Regler som talar om hur man gör och vad som får göras, 

hur man bedömer kvalitet etc. 
Normställare  De som utformar och formulerar normer för kvalitet och 

handlande. 
 
Kunskap  Kompetens och kunnande som behövs för att kunna få fram 

resultatet. 
Kunskapsutvecklare  De personer som har utvecklat och förmedlat den kunskap 

och kompetens som producenten använder sig av för sitt 
utövande. 

 
Instrument  Alla de sorters hjälpmedel som underlättar och behövs, 

även metoder och angreppssätt. 
Instrumentmakare  De personer som framställer de hjälpmedel som behövs. 
 
Handlingar  Att använda något och samtidigt framställa något – ett 

resultat för klienten. 
Producent  Den som framställer resultatet. 
Erfarenheter  Undersökning och utvärdering av vad producenten lärt sig 

som kan brukas i fortsatt handlande. 
  
Resultat  Tjänst eller vara som producenten framställer för att nyttjas 

av klienten. 
Klient  Alla typer av praktikers gynnade part, d v s de som tar 

emot/köper resultatet. 
 
Syftet med en verksamhetsdefinition är att öka kunskapen om en praktik. I anslutning 
till det har ett antal praktikgeneriska typfrågor tagits fram, se bilaga 1. Genom att ställa 
dessa olika frågor till verksamhetskunniga aktörer får man en större förståelse och 
insikt om den aktuella verksamheten. (Goldkuhl & Röstlinger 1998) 
 
Detta moment ersätter tillsammans med process och handlingsanalys det tidigare 
momentet verksamhetsanalys i FA/SIMM. 

3.5.2 Samverkansgraf 
För att tydliggöra olika uppdrag och uppdragsgivare och mer översiktligt beskriva en 
verksamhet samt hur olika aktörer samverkar med varandra finns momentet samver-
kansgraf. (Goldkuhl et al, 1998) 

3.5.3 Process och handlingsanalys 
Detta moment visar processer inom verksamheten/praktiken. Vilka aktiviteter eller 
handlingar det är som faktiskt utförs av olika aktörer samt i vilken ordning de görs. 
Även typ av handlingsobjekt beskrivs i termer som t ex information eller material. 
Ibland nämns också platsen för handlingen. Övrig logik för handlingar som beskrivs är 
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alternativ, samverkan, parallellism, villkor och trigger. Process och handlingsanalys 
dokumenteras i handlingsgrafer. Kan utföras som en analys över nutid eller framtid. 
(Goldkuhl & Röstlinger 2003) 
 
Detta moment ersätter tillsammans med verksamhetsdefinitionen det tidigare momen-
tet verksamhetsanalys i FA/SIMM.  

3.5.4 Problemanalys 
Att initialt identifiera problem som involverade aktörer uppfattar som problem är 
viktigt i detta moment och att aktörerna får uttrycka sin egen bild av den upplevda 
situationen. Här gäller det att få med så många problem som möjligt för att få en så 
realistisk bild som möjligt. Dokumentation av problem görs i en problemlista. Sedan 
analyseras problemen och omformuleras för att få en gemensam problemlista. 
(Goldkuhl & Röstlinger 1988) 
 
Är det många problem på listan kan man dela in problemen i olika områden i ett 
problemområdesdokument. (Med reservation för att det kan vara mer eller mindre 
lämpligt, genom att indelningen görs innan man har tillräcklig kunskap om olika 
samband för problemen.) (Ibid) 
 
En analys av samband som tar fram orsaker och olika konsekvenser av problemen, 
dokumenteras i en problemgraf. Vartefter sambandsanalysen fortskrider dyker nya 
problem upp som ska föras in i problemlistan. (Ibid) 
 
Man bör vara uppmärksam på hur problemen formuleras eftersom olika formulering 
kan ändra innebörden på problemet. Här får man prova sig fram. Vartefter man for-
mulerar om problem ändrar man i problemlistan så att den hela tiden är uppdaterad. 
(Ibid) 

3.5.5 Styrkeanalys 
Vid en styrkeanalys tar man fram det man är nöjd med i verksamheten, det som funge-
rar bra och som man inte vill förändra. Man tar också fram det som eventuellt går att 
bygga vidare på vid framtida förändringar. De viktigaste styrkorna är de som bidrar till 
och är förutsättningar för att nå betydande resultat och mål inom verksamheten. Styr-
kor dokumenteras i en styrkelista. (Röstlinger, 1993) 
 
Genom en sambandsanalys kan man få en uppfattning om olika styrkors betydelse. 
Man söker efter både orsaker och effekter till en viss styrkefaktor eller positivt resultat. 
Sambandsanalysen dokumenteras i en styrkegraf. (Ibid) 

3.5.6 Målanalys 
Momentet målanalys avser att identifiera vilka mål som existerar i verksamheten, inte 
bara officiella och dokumenterade utan också sådana som inte är riktigt sanktionerade. 
Det är de viktigaste målen som ska tas med, samt mål som kan relateras till problem 
för att avgöra deras vikt. Befintliga mål dokumenteras i en mållista. (Goldkuhl & 
Röstlinger 1988) 
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För en överblick av målen, och för att kunna se deras inbördes relation, kan man göra 
en analys av målsamband. Samband kan vara sådana som bidrar respektive minskar 
måluppfyllelsen, även mål där det inte finns några klara samband tas med. En sam-
bandsanalys kan göras för hur det ser ut nu, s k nuläge eller för framtida mål. För 
nuläge är det viktigt att inte lägga till mål som saknas i den existerande verksamheten, 
men som tydligt borde finnas där. Sambandsanalysen dokumenteras i en målgraf. 
(Ibid) 
 
För att ta fram ett underlag till en eventuell förändring av målen kan man göra en 
målvärdering där man kritiskt granskar och värderar målen. Dokumenteras i ett mål-
värderingsdokument. (Ibid) 

3.5.7 Sammanfattande värdering  
I detta moment sammanfattar man och utvärderar slutsatser i termer av förändrings-
behov.  

3.6 Publikationer av FA/SIMM 
Det finns inte någon samlad aktuell beskrivning av FA/SIMM som är publicerad. För 
att kunna sätta mig in i den senaste versionen utifrån publicerat material, var det 
nödvändigt att använda flera publikationer. Jag presenterar här vilka dessa är, för att 
ge en överskådlig bild av mångfalden beskrivningar. 
 
FA/SIMM finns beskrivet i följande publikationer: 
• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (1988), Förändringsanalys – Arbetsmetodik 

och förhållningssätt för goda förändringsbeslut, Studentlitteratur, Lund, 
ISBN 91-44-26371-6. 

• Röstlinger, Annie (1993), STYRKEANALYS Ett arbetssätt för att tillvarata positiva 
aspekter i verksamheten, VITS, Institutionen för datavetenskap, Linköpings 
universitet, ISSN-0281-4250.  

• Goldkuhl Göran, Hedström Karin, Johansson Robert & Röstlinger Annie (1998), 
Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen, CMTO, Linköpings 
universitet, ISSN 1403-185X. 

• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (1998), Praktikbegreppet - en 
praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling, 
CMTO, Linköpings universitet. 

• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (1998), Notation handlingsgrafer/SIMM, 
IDA, Linköpings universitet. 

• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (1998), Kortfattad beskrivning av grafnota-
tion/SIMM, IDA, Linköpings universitet. 

• Goldkuhl, Göran (1998), Handlingars vad, vem och var. Ett praktikteoretiskt 
bidrag, CMTO, Linköpings universitet. 

• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (1999), Expanding the scope: From 
language action to generic practice, in proceedings of the 4th Int Workshop on the 
Language Action Perspective (LAP99), Köpenhamn. 

• Goldkuhl Göran (1999), Teori som förändringskraft- om vad som kan driva 
förändringsarbete och om användning av affärsaktsteori vid diagnos och design av 
verksamheter, Konferensen Förändringskraft, CMTO, Linköpings universitet. 
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• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (1999), Produktbegreppet - en praktik-
teoretisk innebördsbestämning, CMTO, Linköpings universitet. 

• Braf E, Goldkuhl Göran & Röstlinger, Annie (2001), Organisations as practice 
systems - integrating knowledge, signs, artefacts and action, in Proceedings of 
Organisational Semiotics, IFIP 8.1 Conference, Montreal. 

• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (2002), The practices of knowledge – 
investigating functions and sources, accepted to the 3rd European Conference on 
Knowledge Management (3ECKM), Dublin. 

• Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie (2003), The significance of workpractice 
diagnosis: Socio-pragmatic ontology and epistemology of change analysis, 
ALOIS, Linköpings universitet. 

 
(Goldkuhl, 2003) 

3.7 Linjära orsakssamband och förändringsprocesser 
Jag beskriver nedan ett sätt att se på förändringsprocesser och linjära orsakssamband 
som anknyter och i viss mån skiljer sig från FA/SIMM. 
 
För att förstå och beskriva varför något sker och vad som kan vara bakomliggande 
orsak till detta finns det olika teorier man kan ta till sin hjälp. På senare år har det 
kommit nya rön jag tycker är intressanta att belysa när det gäller förändringar och sätt 
att se på orsak och verkan. Speciellt med tanke på att mycket av analysarbetet inom 
FA/SIMM fokuserar på just orsak och verkan. 
 
Jag har växt upp i en värld där man trodde att man kunde förutsäga framtiden om man 
kände till utgångsläget. Det har skapat ett mönster där vi lätt tror att händelser och 
handlingar följer varandra i en lagbunden ordning beroende på orsak och verkan. Idag 
visas en annan bild upp inom delar av forskningen. En bild som visar människan som 
öppen och levande med tankemönster och beteenden som är högst individuella och inte 
mekanistiska. En individ som har behov av ett eget tydligt ansvarsområde med frihet 
att agera inom, med mål och möjlighet att lyckas uppfylla sina behov av psykologisk 
och mental framgång. Organisationers struktur, ledares agerande och beslutsgångar har 
inte en kausal och linjär karaktär. Utan bilden som visas upp är öppna dynamiska, 
ibland kaotiska, system som är instabila och oförutsägbara. (Ahrenfelt, 2001) 
 
Linjära orsakssamband skapar enligt Ahrenfelt icke kreativa tankemönster och man bör 
avstå från sådana. ”Att det som inte synes höra ihop faktiskt hänger samman och att det 
vi tror har samband fullständigt kan sakna sådant.” (Ahrenfelt 2001, s 56) 
 
En förändringsprocess är en interaktion mellan människor, ett ständigt pågående flöde 
av relationer och agerande som det är mycket svårt att föra en diskussion om. ”Vi 
behöver ta hänsyn och förstå alla delar av den resultatskapande processen. Vi vet att 
allt påverkar allt. Vackra ord kanske säljer en kurs eller konsultinsats, men det påver-
kar inte resultatet.” (Ahrenfelt 2001, s 275) 
 
En förändringsprocess ändras och utvecklas hela tiden. Jag presenterar här de i mitt 
tycke viktigaste sakerna att tänka på när det gäller förändringsprocesser. Åsikter som 
jag uppfattar att jag delar med Ahrenfelt (2001).  
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Att arbeta processinriktat med förändringar innebär en insikt om bl a att 
• det är väsentligt att tydliggöra konflikter tidigt 
• alla är delaktiga i processen och har ett eget ansvar  
• allt påverkar allt i ett helhetsperspektiv  
• idéer och kunskap kommer från alla delar av samhället  
• ja-sägare som inte vågar ifrågasätta är ett hinder  
• vardagskunskap är viktig att ta tillvara och använda, t ex för att pejla av stämningar 
• man har hög informativitet som syftar till att skapa en meningsfull helhetsbild och 

förståelse av vad informationen kan användas till 
• man har insikt om oförutsägbara resultat  
• man använder negativ kritik i stället för att tysta ned den, vilket innebär att man ser 

kritiken som positiv och möjlighet till förbättringar 
 
(Ibid) 
 
Jag är övertygad om att bara det faktum att någon form av förändringsarbete startar, 
t ex arbete att ta fram en verksamhetsdiagnos, sätter på ett eller annat vis igång en 
process inom de människor som berörs. Det bör man ta hänsyn till när man startar ett 
förändringsarbete. Människor behöver tid för att förstå varför man behöver genomföra 
förändringar. En del har ett naturligt motstånd mot att ändra på saker och ting, andra är 
mer förändringsvänliga och ser det som någonting positivt som man växer och lär sig 
något av. Det handlar mycket om hur man hanterar människor i en förändringsprocess 
redan från start, men även under hela processen.  
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4 Fallstudie av ISM-SU 
Detta avsnitt visar och sammanfattar fallstudien och börjar med en beskrivning av 
själva uppdraget. Sedan följer en kort sammanfattning av tidigare studier av verksam-
heten. Därefter presenteras hur det varit att arbeta med fallstudien samt ett kort utdrag 
av vad den gjorda verksamhetsdiagnosen visar.  

4.1 Mitt uppdrag 
I detta stycke beskriver jag det uppdrag som fallstudien bygger på. Tanken med att 
beskriva uppdraget här och inte tidigare i rapporten är att hålla ihop fallstudien för att 
göra det tydligare. 
 
Det område mina uppdragsgivare främst intresserar sig för, grundar sig på tidigare 
undersökningar och berör främst administration av olika kurser. 
 
Frågor som de ställer sig är om det förekommer dubbelarbete och om det är olika utfö-
rande, eller omotiverad variation, av utförandet på kurser som ges inom området. De är 
dessutom intresserade av att veta hur mycket personberoende det finns för olika kurser. 
Ett starkt önskemål är att få en utvärdering av själva processen för en kurs. Att s a s 
följa livscykeln för några olika representativa kurser inom utbildningsområdet. Att 
följa kurserna från början till slut med främst inriktning på administration. Målet de 
initialt identifierar är att det, oavsett vilken ”kursprocess” det är fråga om, ska bli 
samma resultat. 
 
Vad uppdraget handlar om kan kort sammanfattas enligt nedan: 
• Ta fram en verksamhetsdiagnos inklusive en  verksamhetsdefinition samt kartlägg-

ning av processer, styrkor, problem och mål utifrån FA/SIMM som utrednings- 
och analysansats. 

• Skapa en bild av verksamheten med särskild fokusering på organisering av utvalda 
kurser med utgångspunkt i intervjuer av anställda vid SU och studier av dokument. 

• Ge en sammanfattande analys (inkl förändringsbehov) utifrån insamlad data och 
frilagda samt tilldelade tolkningar av uppdragsgivarna. 

 
För verksamhetsdiagnosen delades arbetet upp i tre steg. 
 
Steg I innebar att ta fram tidigare gjorda undersökningar för området. 
 
Steg II var att ta fram en livscykel över en kurs per kursansvarig inom utbildningen. 
Motivet till detta var att jämföra olika kursprocesser med varandra för att identifiera 
likheter, skillnader, problem och styrkor. Målet var att identifiera kurser med samma 
ansvariga kurssekreterare och kurser som dessutom var någorlunda spridda över års-
kurserna. De kurser jag tillsammans med mina uppdragsgivare valde ut var:  
• Forskningsstrategi inom informationssystem, 5 poäng, åk 4. 
• Inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer, 5 poäng, åk 4. 
• Introduktion till förändringsanalys, programmering och datorteknik, 10 poäng, åk 

1. 
• Systemutvecklingsprojekt, 15 poäng , åk 1. 
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• Inter- och Intranet, 5 poäng, åk 3. 
 
Steg III var att undersöka fler processer som finns inom grundutbildningen. De jag 
med mina uppdragsgivares hjälp initialt identifierade var: 
 
• Tillgodoräknande av tidigare studier från andra orter/utbildningar. 
• Kursval inför åk 3-4 för SVP. 
• Uppsatshantering. 
• Personal, bemanningsplanering (personalplanering), kompetensutveckling. 
• Gränssnitt mot fakultet, SAKS, IDA, grundutbildningsansvarig. 
 
Under arbetets gång beslöt jag och uppdragsgivarna att inte genomföra detta steg. Se 
stycket om avgränsning i kapitel 1. 

4.2 Tidigare empiriska studier av verksamheten 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare gjorda undersökningar med en kort samman-
fattning av det som berör administration. Enligt resonemang fört i stycket om metod- 
och källkritik (se stycke 2.3), är det svårt att säga något totalt om relevans och tillför-
litlighet när det gäller de tidigare empiriska studierna. 

4.2.1 Självvärdering av grundutbildningsämnet Informatik/Informations-
system 
Våren 2003 genomfördes en självvärdering av grundutbildningen vid ISM-SU inför 
Högskoleverkets pågående utvärdering av ämnet informatik/informationssystem. 
Redaktör och ansvarig för självvärderingen var Ulf Melin. Självvärderingen visar på 
styrkor och svagheter inom flera områden. En del nämnda problem i värderingen berör 
administrativa frågor, bl a nämns låg standardisering i administrativa processer och 
dess resultat som en förbättringsmöjlighet. Här nämns kursinformation, resultatrappor-
tering och informationsspridning som exempel. (Melin, 2003)  

4.2.2 Utvärdering av systemvetenskapliga och kognitionsvetenskapliga 
programmen vid Linköpings universitet 
Hösten 2000 gjorde Erik Stolterman vid Umeå Universitet en utvärdering av det sys-
temvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet på uppdrag av filosofiska 
fakulteten vid Linköpings universitet. Undersökningen var i princip förutsättningslös 
från uppdragsgivaren, förutom att mottagandet av studenterna på arbetsmarknaden 
skulle poängteras. Stoltermans undersökning visade främst på andra problemområden 
än vad som berör verksamhetsdiagnosens uppdrag, men han nämner bl a en stark kritik 
från studenter av hur kursadministrationen bedrivs. Tyvärr definieras inte vad han 
anser ingår i kursadministration. Det framgår inte heller i utvärderingen av Stolterman 
(2000) hur många respondenter han haft i sin undersökning.  

4.2.3 Utvärdering av SVP 
Stefan Cronholm gjorde en uppföljning av Stoltermans utvärdering som bekräftade 
kritiken mot kursadministrationen med en koppling till uppgifter som sen kursplane-
ring, sen information, access till information, felaktig kursinformation, studieväg-
ledning och betygsrapportering. Undersökningen grundade sig på enkätsvar från 
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studenter som gick på det systemvetenskapliga programmet med ca 65 % svars-
frekvens. (Cronholm, 2000)  

4.2.4 Universitetsrankning 2002  
Tidskriften Moderna Tider utförde årligen från 1999 en rankning av olika utbildningar 
inom universitet och högskolor baserat på vad avgångsstudenter tyckte om sin utbild-
ning. I rankningen ingår administration som en av sex faktorer i en faktoranalys, men 
redovisas inte separat. Som exempel på administration anger man betygshantering, ten-
tamensresultat och registrering. 2002 utvärderades det systemvetenskapliga program-
met vid Linköping och resultatet var att utbildningen hamnade näst sist i rankningen, 
för den del där administration ingick. Undersökningen gjordes via telefonintervjuer 
och samtliga studenter ingick i urvalet. Svarsfrekvensen var 80,4 % totalt för arkite-
kter, konstnärer, psykologer, systemvetare och tandläkare. (Moderna Tider, 2002)  

4.2.5 Information om systemvetenskapliga programmet vid Linköpings 
universitet – En studie om förväntningar och tolkningar  
2003 genomfördes en intervjuundersökning av studenter på det systemvetenskapliga 
programmet inom ramen för kursen Samhällsvetenskaplig kunskapsbildning som ges 
för årskurs 3 i programmet. Slutsatsen av undersökningen grundade sig på två fria 
gruppintervjuer med ca fem personer i varje grupp och visar att respondenterna anser 
att det finns brister inom det administrativa området, t ex kursplanering. (Dahlén et al, 
2003)  
 
Författarna definierar inte mer exakt vad dessa brister består av och inte heller vad de 
menar med det administrativa området. Däremot ger rapporten en signal om att studen-
ternas uppfattning om kursadministrativa problem, som framkommit i undersökning 
gjord av Stolterman (2000) respektive Cronholm (2000), fortfarande är aktuell. Proble-
men är dock i sig svåra att klart definiera utifrån rapporterna, se metod- och källkritik 
stycke 2.3.  

4.3 Arbetet med FA/SIMM i fallstudien 
Här beskriver jag hur det varit att arbeta med FA/SIMM som metod, utifrån de 
moment jag valt att använda mig av för verksamhetsdiagnosen samt i stycke 3.2 tidi-
gare beskrivna kriterier uppdelat per kategori. 

4.3.1 Verksamhetsdefinition 
Funktionalitet 
Verksamhetsdefinition (se stycke 3.5.1) är det senaste momentet som tillkommit i 
metoden och det finns en beskrivning, om än i lite olika publikationer, över vad som 
momentet ska visa. Det finns ingen direkt anvisning hur arbetssättet ska gå till. Något 
direkt analysstöd finns inte heller, däremot hade jag stor användning av de praktik-
generiska frågorna som stöd i intervjuerna jag genomförde. Frågorna är ganska hel-
täckande för verksamheter och hjälpte till att styra uppmärksamheten mot det som var 
viktigt. Däremot blev det ganska långa intervjuer med ett omfattande material för efter-
arbetet med analysen. (Tillsammans med sättet jag la upp intervjuerna på, som var en 
semistandardiserad kombination av strukturerade och fria frågor). Jag hade ca 140 
utskrivna A4-sidor att arbeta med.  
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Det här var ett helt nytt moment för mig och det tog ett tag för mig att sätta mig in i hur 
man skulle arbeta med det. Momentet var därför inte direkt användarnära. Speciellt 
svårt tyckte jag det var att avgränsa olika praktiker. Jag ville gärna ha flera praktiker på 
en och samma bild vilket jag tyckte gav en bra och överskådlig bild över hur administ-
rationen runt kurser såg ut. Vidare undersökning av metoden gav för handen att det var 
samverkansgrafer som skulle användas för det ändamålet. Dessutom att det helst bara 
skulle vara en praktik per graf.  
 
Det fanns inga direkta hjälpmedel för momentet förutom att man kan se den generiska 
modellen som en checklista över möjliga synpunkter att undersöka. De regler för nota-
tion som jag kunde läsa mig till, var att man antingen kunde använda en tabell eller en 
graf för att beskriva verksamhetsdefinitionen. Jag valde att rita upp en graf enligt den 
praktikgeneriska modellen (se fig 2, stycke 3.5.1) fast exemplen jag sett i olika publi-
kationer enbart varit i tabellform. Trots detta tyckte jag grafen var mer överskådlig och 
gjorde det lättare att jämföra de kurser jag identifierat som praktik med varandra. Det 
finns inga notationsregler beskrivna för momentet. I alla fall inte som jag kunnat hitta 
i det publicerade materialet. 
 
Generaliserbarhet 
Jag valde att ta med alla aspekter i den praktikgeneriska modellen (se fig 2, stycke 
3.5.1) eftersom jag ville testa helheten och för utvärderingssyftet valt att följa 
FA/SIMM så mycket som möjligt. Jag tror annars att det är fullt möjligt, som metod-
författarna anger, att välja fokus och ta bort olika delar eller skapa nya delar vid behov 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2003). Det finns en flexibilitet med syfte att kunna anpassa 
verksamhetsdefinitionen. Tillgängligheten är ganska bra. Det finns en lättillgänglig 
beskrivning av den praktikgeneriska modellen bland de publicerade dokumenten, även 
om den utvecklats sedan den först presenterades, vilket gör att man måste läsa på flera 
ställen för att få en helhetsbild. Överskådligheten är inte alltför tydlig. Det är svårt att 
säga något om återanvändningen förutom vid framställningen av grafen där jag 
kunde använda tidigare skapade grafer.  
 
Momentet ska tillsammans med process och handlingsanalysen ersätta det tidigare 
momentet verksamhetsanalys. När det gäller täckning har jag inte riktigt förstått om 
alla delar i verksamhetsanalysen ersatts, t ex saknade jag ansvarsanalys och arbets-
situationsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). För min undersökning var ansvars-
analysen en viktig del, eftersom det var ganska oklart över vem som hade ansvaret för 
vissa administrativa arbetsuppgifter. Sådana aspekter kommer varken fram i verksam-
hetsdefinitionen eller i process och handlingsanalysen. Jag valde därför att ta med 
ansvarsanalys i min verksamhetsdiagnos för att belysa den oklara ansvarsbilden. 
 
Synsätt 
I verksamhetsdefinitionen är synsättet med inriktning mot den sociopragmatiska synen 
väldigt tydligt, eftersom man understryker den sociala handlingens betydelse i en 
social omvärld av olika aktörer som interagerar med varandra. Det kommer fram i den 
praktikgeneriska bilden på ett åskådligt och enhetligt sätt.  
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4.3.2 Samverkansgraf 
Funktionalitet 
Det var inte lätt att snabbt få fram en bra utförlig beskrivning med exempel över 
arbetssättet med samverkansgrafer (se stycke 3.5.2). Det fanns ingenting elektroniskt 
publicerat. Jag har inte heller hittat något speciellt analysstöd för momentet. Jag tycker 
inte momentet är speciellt användarnära just på grund av avsaknad av beskrivelse, 
däremot gick det rätt så bra att rita upp en enkel graf för mitt syfte. Samverkansgraf 
finns med och är särskilt beskrivet i den samlade notation över grafer som finns om 
SIMM. Direkta hjälpmedel finns inte.  
 
Generaliserbarhet 
Flexibiliteten, täckningen, överskådlighet och återanvändning hos samverkansgraf 
är svårt att uttala sig om, eftersom jag inte riktigt vet hur det ska utföras. Tillgänglig-
heten däremot var inte den allra bästa på grund av att det var besvärligt att få fram en 
beskrivning över momentet. Det fanns ingen beskrivning i det material jag först iden-
tifierade, utan jag fick ta hjälp av min handledare och Göran Goldkuhl för att få fram 
en beskrivande skrift med bra exempel. 
 
Synsätt 
Att samverkansgraf över huvud taget finns med som moment visar tydligt att synsättet 
präglas av samverkan mellan olika sociala aktörer och visar även en enhetlighet.  

4.3.3 Process och handlingsanalys 
Funktionalitet 
Arbetssättet för process och handlingsanalys (se stycke 3.5.3) finns inte beskrivet i en 
ny version, d v s inte som ett moment efter uppdelning av verksamhetsanalysen. (Som 
jag nämnt tidigare i beskrivningen av FA/SIMM, se stycke 3.5.1 och stycke 3.5.3, 
fanns det tidigare ett moment som kallades för verksamhetsanalys. Detta moment är 
numera uppdelat i momenten verksamhetsdefinition och process och handlingsanalys.) 
Däremot kunde jag av nyare beskrivningar sluta mig till att handlingsgrafer gjordes på 
samma sätt som tidigare enligt 1988 års årgång och det finns det beskrivning och ana-
lysstöd för. Hur mycket av momentet verksamhetsanalys som finns kvar framkommer 
inte, och inte heller vad som totalt ingår i momentet, vilket gör det oklart hur använ-
darnära momentet i sin helhet är. Enligt Goldkuhl (2003) finns delarna ansvarsanalys 
och arbetssituationsanalys, som tidigare ingick i verksamhetsanalys, i princip kvar. De 
behöver däremot omarbetas för att passa in i FA/SIMM år 2003. Hur notation för 
handlingsgrafer ser ut finns utförligt beskrivet sedan tidigare. Det finns inga direkta 
hjälpmedel.  
  
Generaliserbarhet 
Flexibiliteten, täckningen, överskådlighet och återanvändning för process och 
handlingsanalys är svårt att uttala sig om eftersom jag inte vet vad som ingår i 
momentet enl FA/SIMM årgång 2003. Tillgängligheten för handlingsgraferna är 
mycket bra eftersom den är väl dokumenterad och lätt att ta del av. 
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Synsätt 
Enlighet och tydlighet av handlingsgrafernas överensstämmelse med synsättet tycker 
jag är bra. För att få fram hur olika arbetssteg görs måste användarna beskriva sin 
situation.  

4.3.4 Problemanalys 
Funktionalitet 
Momentet problemanalys (se stycke 3.5.4) är väldokumenterat. Det finns en tydlig 
beskrivning över arbetssätt och analysstöd. Det är lätt att förstå, med andra ord 
mycket användarnära. Risken med detta arbetsmoment är att det lätt blir väldigt 
många problem som definieras och det kan vara svårt att hantera mängden. Det är dock 
bra dokumenterat hur man ska kunna hantera det speciella problemet. Också notatio-
nen för momentet finns sedan tidigare utförligt beskrivet. Direkta hjälpmedel finns 
inte.  
 
Generaliserbarhet 
Överskådlighet när det gäller problemanalysen är bra, eftersom det finns mycket 
uttryckligt beskrivet. Flexibilitet och återanvändning hos momentet är det svårare att 
uttala sig om. När det gäller täckningen kan man säga att den är väldigt flexibel, efter-
som man väljer vilka områden, och hur omfattande problemanalys man vill göra, efter 
vad det finns för behov av att visa. När det gäller att rita upp graferna kan man väl säga 
att det går fortare om man återanvänder tidigare grafer. Tillgängligheten för 
problemanalysen är bra eftersom den är lätt att få access till. 
 
Synsätt 
Enlighet och tydlighet av problemanalysens överensstämmelse med synsättet är bra, 
om man ser på användarnas medverkan för att kunna få fram erforderliga beskriv-
ningar av vad de uppfattar som problem i verksamheten.  

4.3.5 Styrkeanalys 
Funktionalitet 
Arbetssättet för styrkeanalys (se stycke 3.5.5) finns dokumenterad i särskild rapport 
med utförlig beskrivning för analysarbetet (Röstlinger, 1993). Analysstödet är bra men 
lite svårt att tillämpa, varför momentet inte är entydigt användarnära. Det var inte lätt 
att hitta samband mellan olika styrkor och det krävdes många kreativa försök för att få 
ihop grafen. Meningen som jag förstår det är också att man ska kunna identifiera fler 
styrkor under arbetets gång, vilket jag faktiskt inte gjorde, snarare försvann det mer än 
det tillkom. Det var svårt att koppla styrkorna mot verklig betydelse av gynnsam upp-
fyllelse av verksamhetsmål. Utförlig beskrivning över notation finns väldokumenterat. 
Direkta hjälpmedel finns inte.  
 
Generaliserbarhet 
Liksom för problemanalysen är styrkeanalysens överskådlighet bra och utförlig. Det 
finns inga utbytbara komponenter för styrkeanalysen vilket gör att flexibiliteten inte är 
så stor. Täckningen av momentet är svår att uttala sig om, eftersom det egentligen 
bara är en del som ingår. Man kan säga att på det viset är täckningen fullgod samtidigt 
som styrkeanalysen är lite svår att göra utan att ha målen klargjorda. Momentet kräver 
nästan att man gör en målanalys samtidigt, eftersom man enbart ska ta med styrkor 
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som kan sägas ha någon betydelse för ett lyckat resultat i verksamheten. För att kunna 
göra det behöver man veta vad som anses vara lyckade resultat. När det gäller åter-
användning och tillgänglighet gäller samma som för problemanalysen, se ovan. 
 
Synsätt 
Enhetlighet och tydlighet av synsättet för styrkeanalysen visas på samma sätt som för 
problemanalysen, se ovan.  

4.3.6 Målanalys 
Funktionalitet 
Liksom för problem- och styrkeanalys finns arbetssättet för målanalysen (se stycke 
3.5.6) väl dokumenterat med även ett väl formulerat och tydligt analysstöd för sam-
band mellan orsak och verkan. Målanalysen är lätt att förstå och ta till sig samt enkel 
att utföra. Momentet känns därför användarnära även om det var lätt att tänka sig mål 
som jag tyckte borde ha funnits med, vilket inte är meningen med en nulägesanalys 
över målen. Även för målanalysen finns det noggranna regler för hur notationen ska 
användas. Direkta hjälpmedel finns inte.  
 
Generaliserbarhet 
Det finns möjlighet att välja hur omfattande målanalys man vill göra, om man vill kan 
man utöka den med flera moment. Men det går lika bra att enbart använda några delar, 
varför man kan säga att det finns en viss flexibilitet.  Gör man alla moment får man en 
ganska bra täckning över mål inom verksamheten. Överskådligheten är utförlig, d v s 
momentets alla delar syns tydligt. När det gäller tillgänglighet och återanvändning 
gäller samma som för styrke- och problemanalys. 
 
Synsätt 
Målanalysens överensstämmelse med synsättet tycker jag visas på ett enhetligt och 
tydligt sätt. Liksom för styrke- och problemanalys är användarmedverkan starkt knutet 
till momentet.  

4.3.7 Sammanfattande värdering 
Funktionalitet 
Arbetssättet för den sammanfattande värderingen (se stycke 3.5.7) är inte alldeles helt 
klart beskrivet utan det är otydligt vad som gäller. Det finns en beskrivning för 
momentet enligt 1988 års årgång av FA/SIMM men den är inte aktuell längre, eftersom 
styrkeanalysen lyfts ut som ett eget moment. Underförstått kan man sluta sig till att det 
handlar om att totalanalysera de tidigare framtagna momenten för att få fram genuina 
förändringsbehov. Men det är inte alldeles genomskinligt hur man ska gå tillväga, d v s 
det finns inget heltäckande analysstöd, vilket gör att det inte känns alltför användar-
nära. Av det följer att notationen känns lite osäker. Jag valde i mitt uppdrag att skriva 
ett dokument med olika funderingar över saker man skulle kunna se över i verksamhe-
ten, med andra ord eventuella behov av förändring. 
  
Generaliserbarhet 
Flexibilitet, tillgänglighet, täckning, överskådlighet och återanvändning för den 
sammanfattande värderingen är svårt att uttala sig om, eftersom jag inte vet vad som 
numera ingår.  
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Synsätt 
Det är svårt att säga något om synsättet för momentet sammanfattande värdering på 
grund av osäkerheten om vad det ska innehålla.  

4.4 Verksamhetsdiagnos 
Här visas ett kort urval av resultat jag kommit fram till i fallstudien. De läsare som är 
intresserade av den fullständiga verksamhetsdiagnosen hänvisas till mina uppdrags-
givare. Fallstudien är medlet jag använder mig av för att kunna utvärdera tillämp-
barheten av FA/SIMM (målet). 
 
Ekonomi 
Jag har kommit fram till att det finns en hel del otydligheter och skillnader hur man 
administrerar kurser. Många problem har sitt ursprung i att studenternas antal fr o m 
hösten år 2000 successivt har ökat, och att ansvariga för grundutbildningen inom ISM-
SU inte konsekvent handlat utefter en sådan ökning och t ex utnyttjat stordriftens för-
delar. Det fanns ingen genomtänkt förberedelse för en sådan ökning och de personella 
resurserna verkar inte ha ökats i samma omfattning, om ens alls. Frågan är om det inte 
har tagits för givet att samma antal personer personalmässigt skulle klara av att hantera 
en ökning av studentantalet med 50 %, (även om antalet timmar per kurs ökats procen-
tuellt). Ett antagande som jag egentligen tycker är en ganska orimlig förväntning som 
borgar för en, som också kommit till uttryck i verksamhetsdiagnosen, väldigt hög 
arbetsbelastning för alla inblandade med uttalad stress. Frågan är var man tagit den 
procentuella ökningen av timmar ifrån. Fanns det så att säga lediga timmar att ta ifrån? 
Det har inte framkommit i min undersökning. Självklart tar det längre tid för arbets-
momenten med registrering, examination, inrapportering av betyg m m om det är fler 
studenter som ska hanteras av samma antal personal. Det har inte heller framkommit i 
verksamhetsdiagnosen om, och i så fall hur, själva undervisningsformerna påverkats 
eller medvetet förändrats.  
 
Jag tillhör själv den första generationen av 60-klass inom det systemvetenskapliga 
programmet. När jag nu i höst, 2003, går upp i det 4:e året är det vad jag förstår fort-
farande samma antal lärare per kurs och en kurssekreterare per kurs, med reservation 
för att antalet timmar säkerligen har utökats procentuellt. Samtidigt med en obefintlig 
ekonomisk uppföljning inom avdelningen och dessutom minskat anslag per student, är 
det inte konstigt att de flesta problem som kommit fram i problemanalysen rör ekono-
min, men även arbetsbelastning. Ekonomisk uppföljning och den höga arbetsbelast-
ningen som kommit till uttryck bör enligt min åsikt utredas vidare.  
Jag tror inte att vi studenter är riktigt medvetna om hur mycket utbildningen är bero-
ende av vår prestanda. Att det direkt slår tillbaka på våra nästkommande kurser om/när 
utbildningen måste betala tillbaka förluster, beroende på att vi inte har tagit beräknade 
poäng i tillräckligt hög utsträckning. Det här tycker jag är något som borde informeras 
direkt om i utbildningen. Detta för att höja medvetandet hos oss studenter om att vi har 
ett eget ansvar och också för hur pass stor möjlighet utbildningen har att lägga mer 
eller mindre resurser på olika kurser.  
 
Utförande och kursansvar 
Med ovan nämnda ökade arbetsbelastning i åtanke, är det heller inte så konstigt att det 
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tidigare, innan ”studentboomen”, funnits utrymme för en hög frihet att hantera admi-
nistrationen olika beroende på vilken lärare som varit kursansvarig. Detta utrymme 
finns inte längre och för att kunna säkerställa en långsiktig kvalitetshöjande utveckling 
av utbildningen, bör man förenkla administrationen så långt det är möjligt. Ett sätt är 
att införa enhetliga enkla rutiner för de från studenthåll mest kritiserade momenten, 
d v s information av olika slag, betygsrapportering och planering av kurs. Det finns 
idag t ex inga rutiner för var webbsidorna för kurserna ska ligga. En del webbsidor 
ligger på kursnamn och en del sidor ligger på kursansvarigs webbsida. För SVP-
studenterna går det att nå webbsidorna via SVPs webbplats, om man känner till webb-
platsen, men IS-studenterna har inte samma möjlighet eftersom de inte har någon mot-
svarande webbplats. Det finns heller inga rutiner för hur mycket information som ska 
läggas ut på kurswebbsidorna. Det vore kanske bra om det var någorlunda enhetlig 
information som var utlagd. Det är en bild utåt som både befintliga och blivande stu-
denter ser. Det är inte minst viktigt med tanke på marknadsföring i dagens lite kärvare 
efterfrågan på informatikutbildningar. 
 
Ansvar 
Vad som är allvarligt är att det råder ganska stor osäkerhet om vem det egentligen är 
som ansvarar för olika moment som rör administration runt kurser. Dessutom är det 
oklart vem det egentligen är som ska utföra dem. Detta är något som bör ses över 
ganska snart, eftersom det är en grogrund för ökad otrivsel och stress hos personalen 
samt kommunikationssvårigheter mellan de inblandade parterna.   
 
Frihet vs styrning 
Alla intervjuade har poängterat friheten att själva få bestämma hur de ska hantera och 
lägga upp sina kurser. Jag har kunnat spåra en rädsla för att denna frihet ska försvinna. 
Det verkar som om man inte kan se en styrka i att använda sig av administrativa hjälp-
medel (oavsett vad dessa skulle bestå av). Man kan inte se att det skulle kunna öka fri-
heten inom andra områden och frilägga resurser för att kunna arbeta mer långsiktigt 
med innehåll i kurserna och pedagogik samt skapa utrymme för analys och reflektion. 
Ovan beskrivna rädsla är en attityd som man kanske ska se upp med. Det finns en mot-
vilja mot planering och styrning hos en del av respondenterna, vilket gör att man ser 
det som ett hot i stället för hjälpmedel. Det finns då en risk för att dessa personer kom-
mer att motarbeta ett eventuellt införande av enhetliga administrativa rutiner. 
 
När det gäller positiva saker poängteras den goda stämning, engagemang och föränd-
ringsvilja som finns hos övervägande delen av personalen inom SU-avdelningen, vilket 
måste ses som en oerhörd styrka och en bra grund för att kunna föra en kontinuerligt 
kvalitetshöjande förändringsprocess. En attityd man bör vara rädd om. 
 
Enhetens organisatoriska tillhörighet 
En annan fundering som dykt upp under arbetet med verksamhetsdiagnosen är varför 
ISM-SU har den organisatoriska tillhörighet man har. Uppriktigt sagt förstår jag inte 
varför ISM är en avdelning och inte två. Det var egentligen inte vad jag skulle under-
söka, men tanken har dykt upp eftersom det inte verkar finnas alltför många berörings-
punkter mellan EIS och SU, efter vad jag fångat upp under arbetet. Ser man på strin-
gensen gentemot övriga avdelningar inom IDA, har övriga avdelningar enbart ett 
ämnesstudierektorsområde, ISM har två. Jag frågar mig varför… 
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5 Analys och diskussion tillämpbarhet FA/SIMM 
Jag analyserar här metoden per kategori efter de kriterier jag tidigare definierat, 
utefter mina erfarenheter av att arbeta med fallstudien jag ovan beskrivit. Varje stycke 
inleds med en analyserande del för att följas av en mer diskuterande del. För att 
underlätta för läsaren upprepar jag definitionen för varje kriterium. 

5.1 Funktionalitet 
Här analyserar jag och diskuterar hur FA/SIMM fungerar under själva praktiserandet 
utifrån arbetssätt, analysstöd, användarnära, hjälpmedel och notation.   

5.1.1 Arbetssätt  
Definition: ”Med arbetssätt menas föreskrifter för hur arbetet skall utföras och vilka 
frågor som skall ställas.” (Cronholm 1998, s 57) 
 
Det skiljer sig mellan de olika momenten hur mycket föreskrifter och anvisningar det 
finns för hur arbetet ska utföras. För de tidigare delarna problem- och målanalys finns 
det väl dokumenterade föreskrifter för arbetssättet. Dokumenterade beskrivningar finns 
på motsvarande sätt för styrkeanalysen. Däremot skiftar utförligheten i beskrivning av 
arbetssätt för de moment som är förändrade ganska nyligen, men också för moment 
som är nytillkomna. Speciellt gäller det för verksamhetsdefinition och samverkansgraf, 
där det inte finns några direkta anvisningar över hur man ska gå tillväga. För verksam-
hetsdefinitionen finns beskrivning över vad man kan visa med momentet. Det finns 
också ett antal typfrågor som man kan använda sig av vid insamling av data (bilaga 1). 
För samverkansgrafer finns det några publicerade exempel man kan titta på, men 
ingenting mera. När det gäller arbetssättet för process och handlingsanalys kunde jag 
av nyare publicerade exempel förstå att man gjorde handlingsgrafer på ”gammalt 
hederligt sätt” och det finns det utförliga anvisningar för. För den sammanfattande 
värderingen är det oklart om hur man ska gå tillväga och man får gissa sig fram med 
utgångspunkt från beskrivning av 1988. 
 
Enligt tidigare definitioner i stycke 3.4, bör en metod innehålla detaljerade beskriv-
ningar och föreskrifter hur man ska utföra själva det praktiska arbetet. Metoden ska 
visa vilka steg som ska göras, hur dessa steg ska utföras, men även varför de ska 
utföras i en viss ordning. Samtidigt eftersom FA/SIMM enligt min mening är att 
betrakta som en informell mjuk metod, är det inte meningen att det ska finnas alltför 
strikta beskrivningar över arbetssätt, se stycke 3.4-5. Däremot skapar det en viss osä-
kerhet om man tillämpar metoden på rätt sätt, när det inte går att utläsa och förstå, hur 
man praktiskt ska gå tillväga för vissa moment vilket är lite olyckligt. Även om det 
man som användare kanske inte önskar är en ren kokboksbeskrivning, så vill man i alla 
fall kunna känna sig säker på att man uppfattat momentet rätt. Det gör man inte om det 
saknas en bra utförlig beskrivning över arbetssättet och det saknas i nuläget för vissa 
moment.   
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5.1.2 Analysstöd 
Definition: Stöd för olika faser i analysarbetet. Beskrivning av hur analysarbetet går 
till. 
 
Även när det gäller stöd för analysarbetet skiljer det sig mellan de olika momenten. 
Det finns inget direkt analysstöd för verksamhetsdefinitionen, samverkansgrafen eller 
den sammanfattande värderingen. Däremot finns det ganska väldokumenterade analys-
stöd för problem-, mål- och styrkeanalyserna där man främst söker efter orsak och 
verkan.  
 
Sammantaget saknar jag ett djupare beskrivande analysstöd som överensstämmer med 
metodförfattarnas perspektiv (se stycke 3.5). Att bara leta efter orsak och verkan känns 
lite tunt, utan uppmaning att föra in olika perspektiv för att komma utanför sin egen 
referensram med dess begränsningar. Speciellt för en ensamutredare är det svårt att få 
en tillräcklig bredd och djup i analysen. Det hade underlättat om det hade funnits 
utförligare stöd för analysen.  
 
Med tanke på nyare tankegångar enl Ahrenfelt, (se stycke 3.7), kan man ifrågasätta om 
en analys med orsak och verkan riktigt speglar en helhetsmässig bild. Det kan vara 
frågan om både och, att det så att säga finns en ömsesidig påverkan och att man inte 
säkert kan uppfatta vad som är primus motor. Linjärt samband som ett tankemönster att 
händelser eller skeenden följer på varandra i en lagbunden ordning av orsak och verkan 
påvisar på något sätt människans beteende och tankemönster som maskinmekaniskt 
strukturerat. En bild som enligt mitt tycke inte alltid stämmer överens med hur det ser 
ut, både inom och utanför olika organisationer. Man kan bara se på fenomenet hur 
många människor det är som efter att ha försökt följa en instruktion får fram samma 
resultat. Beroende på olika tolkningar blir resultatet väldigt individuellt enligt min 
erfarenhet. Det är snarare frågan om ett betonande av människan som individ med 
olika sätt att agera och som genom sina personligheter och olika behov påverkar olika 
processer i verksamheter på mycket skilda sätt. En övergång till ett dialektiskt tän-
kande om en dynamisk process som förenas till helhet. Samtidigt så tycker jag att man 
kan finna spår av det i perspektivbeskrivningen, (se stycke 3.5), men inte i sättet att 
analysera. 

5.1.3 Användarnära 
Definition: Användarnära definieras enl NE som lättförståelig och enkel för använ-
dare, särskilt om dataprogram och datasystem (NE 2000). Hur kompetenskraven för 
användare ser ut om det alls finns några krav. 
  
Det fanns några moment som var svårare att använda än andra, varför man inte kan 
säga att FA/SIMM är renodlat användarnära. Problemanalys och även målanalys är 
ganska enkla moment och inte svåra att genomföra. Däremot är de övriga momenten 
svårare mycket beroende på avsaknad av klara direktiv för själva utförandet. Sam-
bandsanalysen av styrkor är inte enkel att göra, framför allt är det svårt att identifiera 
styrkor som är verkligt betydelsefulla för ett fördelaktigt resultat (se stycke 3.5.5).  
 
Om det inte finns en utförlig beskrivning över hur man kan gå till väga när man ska 
tillämpa en metod som FA/SIMM, blir det svårt att sätta sig in i hur man praktiskt ska 

 33



Kapitel 5 – Analys och diskussion tillämpbarhet FA/SIMM 

göra. Verksamhetsdefinitionen (se stycke 3.5.1) var ett helt nytt moment för mig och 
jag missförstod från början hur jag skulle avgränsa ”verksamheter inom verksam-
heten/praktiken”. Det finns oerhört många sätt att tolka hur man ska kunna se på vad 
som är en praktik eller inte, vilket gör det intressant men svårt. Faktum är att jag fort-
farande inte är säker på om jag använt momentet som det är tänkt från metodförfattar-
nas sida. Min tolkning är att man kan använda det på det sätt jag gjort enligt bilaga 2, 
och jag tycker att det är ett bra sätt att visa komplexiteten hos en verksamhet.  
 
För att en metod ska vara praktiskt tillämpbar är det viktigt att den är användarnära, 
d v s enkel att ta till sig och förstå. Delar av FA/SIMM är det i dag, men det gäller inte 
för alla moment. 

5.1.4 Hjälpmedel  
Definition: För att använda metoder i praktiskt arbete behövs hjälpmedel av olika 
slag, t ex lathundar över arbetssteg, blanketter för dokumentation och checklistor med 
utvärderingskriterier. (Nilsson, 1994) 
 
Sammantaget för alla moment kan man inte identifiera några direkta hjälpmedel som 
skulle kunna underlätta arbetet med FA/SIMM.  
 
Det finns inga lathundar över arbetssteg eller utvärderingskriterier vilket hade varit bra 
och säkert underlättat det praktiska arbetet. Speciellt en lathund där man skulle kunna 
se samtliga moment som finns att tillgå i metoden hade varit bra. 

5.1.5 Notation 
Definition: ”Notation, eller dokumentationsform anger regler för framställning och 
tolkning enligt en beskrivningsteknik. […] Notationens omfattning begränsar och 
möjliggör uttrycksfullheten i en beskrivningsteknik” (Cronholm 1998, s 57) 
 
Notationen över de flesta momenten är fyllig och lätt att ta till sig. Det är bara för två 
moment som det var lite tvetydigt om vad som gällde för dokumentationen, nämligen 
verksamhetsdefinitionen och den sammanfattande analysen. 
 
Det är ganska omfattande dokumentation som ska tas fram och det underlättar om man 
inte behöver tveka när man ska ta fram olika grafer. Framför allt ur en tidsmässig 
aspekt är det nästan nödvändigt att det finns klara riktlinjer för hur dokumentationen 
ska se ut. 
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5.2 Generaliserbarhet 
Här analyserar jag och diskuterar om metodkomponenterna i FA/SIMM är avgräns-
bara och utbytbara, för att kunna anpassas för olika uppdrag och verksamhetsområ-
den utifrån flexibilitet, tillgänglighet, täckning, överskådlighet och återanvändning. 

5.2.1 Flexibilitet 
Definition: Utbytbara och anpassningsbara komponenter. 
 
Det är svårt att skapa sig en helhetlig uppfattning om i vilken grad de respektive 
momenten i sig är flexibla, förutom för verksamhetsdefinitionen och målgrafen som i 
sig innehåller flera delar. Att det inte går att säga någonting om de flesta momenten, 
beror på att det inte klart framgår vad för olika delar som ingår eller hur man ska utföra 
momenten. För verksamhetsdefinitionen kan man välja vad man vill fokusera på och ta 
bort delar eller vid behov skapa nya så där finns stor flexibilitet. När det gäller målana-
lysen kan man säga att den i viss mån är flexibel eftersom man kan välja hur långt man 
vill gå vidare i analysen. 
 
Tittar man däremot på verksamhetsdiagnosen som en helhet blir det en annan bild. De 
moment jag valt att använda mig av står för sig själva och visar upp en hög grad av 
flexibilitet. Det spelar ingen roll i vilken ordning man utför momenten. Om jag t ex 
väljer att enbart utföra en målanalys, går det att få fram en bra förståelse utan att behö-
va göra några andra moment. Även styrkegrafen, som nästan kräver en kännedom om 
mål, går att genomföra som en egen undersökning, även om det inte blir en lika bred 
bild utan målen. Däremot tror jag att för att det ska bli en bred och utförlig bild av en 
verksamhet som förmedlas, behöver man minst alla de moment jag valt (se stycke 3.5).  

5.2.2 Tillgänglighet 
Definition: Lätt att få tillgång till något. För att man lätt ska kunna byta ut metod-
komponenter mot varandra, underlättar det om komponenterna är lätta att få tillgång 
till. 
 
För de flesta momenten är tillgängligheten bra och det är lätt att få access till dem. Det 
är i princip bara samverkansgrafen som det är svårare att få tag i. För den sammanfat-
tande värderingen är det svårt att uttala sig beroende på bristande översikt vad som 
ingår i momentet. 
 
Däremot har det varit problem att hitta enhetliga beskrivningar av momenten eftersom 
ändringar oftast finns beskrivna i olika publikationer. Det är lite svårt att hålla reda på 
vilken information som finns var. Det har däremot inte varit några problem att kunna 
få tag i publicerat material där olika moment beskrivs. Många av rapporterna som 
beskriver den framåtskridande forskningen av metoden finns publicerade elektroniskt. 
De flesta går att finna via metodförfattarnas hemsidor. 
 
För att praktiskt kunna använda FA/SIMM enkelt och med bra resultat, är det en förut-
sättning att det är lätt att få tag på de beskrivningar som finns.  
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5.2.3 Täckning 
Definition: Hur mycket metoden täcker. Finns alla erforderliga moment för att göra en 
tillräckligt bred verksamhetsbeskrivning? 
 
Det ser lite olika ut för respektive moment när det gäller täckning. Jag har t ex inte 
riktigt förstått om alla delar i verksamhetsanalysen ersatts och i så fall av vilket 
moment, verksamhetsdefinitionen eller process och handlingsanalysen. Frågan jag 
ställer mig är bl a var ansvarsanalysen och arbetssituationsanalysen tagit vägen. Det 
framgick inte i det publicerade materialet, utan jag fick i stället fråga metodförfattarna 
(se stycke 4.3.3). Av det framgick det att det inte finns några nyare versioner av t ex 
ansvarsanalysen. Att det nog skulle finnas behov av vidareutveckling om man använde 
dem idag. Med andra ord finns det inga aktuella versioner av vare sig ansvars- eller 
arbetssituationsanalys och det finns det ett behov av om man ska kunna göra en till-
räckligt bred verksamhetsbeskrivning. Problemanalysen är flexibelt täckande i den 
meningen att beroende på hur mycket man gränsar av problemområdena, kan man väl-
ja att täcka det man vill visa upp. Gör man samtliga moment i målanalysen kan man 
säga att man får en ganska bra täckning. Styrkeanalysen är i sin enkelhet täckande. Det 
är svårt att säga någonting om täckningen för övriga moment, mycket beroende på 
osäkerheten om vad som ingår och tillvägagångssätt.   
 
Jag saknar en riskanalys men samtidigt är jag inte säker på att det inte finns ett sådant 
moment någonstans, och att jag bara helt enkelt inte har hittat det.  

5.2.4 Överskådlighet 
Definition: Överskådlighet är något som syns tydligt (NE 2000). Att det ges en klar och 
överskådlig bild av helheten. 
 
Överskådligheten per moment är för det mesta bra. När det gäller verksamhetsdefini-
tionen är den dock otydlig, eftersom man måste läsa flera dokumentationer för att för-
nimma en helhetsbild över momentet. För samverkansgraf samt process och handlings-
analys kan jag på grund av osäkerhet om utförande och innehåll inte säga något om 
överskådligheten. 
 
Om man däremot ser till helheten när det gäller överskådlighet har det varit svårt att 
via publicerat material ta reda på vad som ingår i FA/SIMM. Det har varit svårt att se 
vilka moment som kan ingå i en verksamhetsdiagnos. Det finns ingen samlad över-
skådlig beskrivning över alla tänkbara olika moment utan det är mest spridda skurar av 
olika fragment beskrivna lite här och där i publicerade forskningsrapporter.  
 
Det har varit svårt att se motsvarigheten mellan den gamla verksamhetsanalysen som 
numera är uppdelad i en verksamhetsdefinition och process- och handlingsanalys. Det 
finns ingen jämförande beskrivning som pekar på skillnader och likheter.  
 
Ovanstående gör att tillämpbarheten sett ur det här perspektivet blir otydlig. Ett mini-
mum när det gäller krav borde vara att det någonstans enkelt finns en överskådlig bild 
av vilka moment som ingår och som man kan välja emellan.  

 36



Kapitel 5 – Analys och diskussion tillämpbarhet FA/SIMM 

5.2.5 Återanvändning 
Definition: Möjligheter till återanvändning av tidigare genererat arbete. 
 
Det är svårt att säga något specifikt om återanvändningen förutom att det underlättar 
vid grafutformning. Man kan väl också säga att metodkomponenterna går att återan-
vända med viss reservation för att de kan vara ändrade och att det inte enkelt går att få 
fram information om vad ändringen består i. 

5.3 Synsätt 

5.3.1 Tydlighet 
Definition: Att antaganden, värdering och principer kommer fram på ett tydligt sätt i 
en metod. 
 
Fokus i de moment som utvecklats redan 1988 visar tydligt ett användarorienterat 
arbetssätt och att metodexpertens roll inte är att vara expert, utan mer en samordnande 
roll med syfte att öka användarnas engagemang och medverkan. I verksamhetsdefini-
tionen understryks den sociala handlingens betydelse i en social omvärld av olika 
aktörer som interagerar med varandra (se stycke 3.5). Det kommer fram i den 
praktikgeneriska bilden på ett åskådligt sätt. Att momentet samverkansgraf över huvud 
taget finns med visar tydligt att synsättet präglas av samverkan mellan olika sociala 
aktörer. Se exempel enligt bilaga 3. Sammanfattningsvis kan man säga att synsättet 
bakom metoden är tydligt. 

5.3.2 Enhetlighet 
Definition: Att antaganden, värderingar och principer kommer fram enhetligt, d v s på 
samma sätt i alla moment i en metod. 
 
Metodskaparna själva kallar sitt nuvarande synsätt sociopragmatiskt och ser det som en 
vidareutveckling av grunden från 1988 (se stycke 3.5). Det är svårt att förstå hur för-
hållningssättet i FA/SIMM förändrats i och med den sociopragmatiska reflektionen. 
Det vidareutvecklade synsättet visar enligt mitt tycke ett större helhetstänkande och 
sammanhang än tidigare samt olika nivåer som t ex förutsättningar, handlingar, resultat 
och relationer. Jag tycker kanske att det synsättet framgår klart och tydligt i momentet 
verksamhetsdefinition men att de äldre momenten inte riktigt genomsyrats av samma 
anda. Med andra ord saknas totalt sett en explicit enhetlighet av synsättet år 2003. Syn-
sättet är inte enhetligt genomskinligt för de moment jag använt mig av. 
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6 Slutsats 
Här beskriver jag de slutsatser jag drar av min analys för att besvara min frågeställ-
ning. För tydlighets skull har jag upprepat frågorna. 
 
Hur fungerar metoden FA/SIMM att använda som förhållningssätt och metod för 
att göra en kvalificerad verksamhetsdiagnos?  
 
Utifrån kategorin funktionalitet uppfyller inte FA/SIMM tillämpbarheten fullt ut. Det 
finns brister inom varje kriterium, framför allt när det gäller arbetssätt vilket är bland 
det viktigaste en metod har som uppgift att fylla. Även analysstödet och hur lättför-
ståelig och enkel FA/SIMM är att ta till sig har brister. Det finns inga hjälpmedel i 
enlighet med hur Nilsson (1994) definierar dem. Om det hade funnits sådana hjälp-
medel, skulle det ha underlättat mitt arbete ganska rejält, främst när det gäller tids-
aspekten. Det kriterium som bäst uppfylls är notationen men inte heller här fullt ut.  
 
Om man däremot funderar över om det är rätt sak som görs på rätt sätt, hur effektivi-
teten är, ser resultatet annorlunda ut. Jag tycker själv att jag, trots det som sägs ovan, 
ändå fått fram en ganska bra överskådlig bild över hur administration runt kurser går 
till idag i mitt fall. Jag har i skrivande stund inte fått någon återmatning från mina upp-
dragsgivare ännu om vad de tycker, mest beroende på att de ännu inte fått ta del av 
hela verksamhetsdiagnosen. Deras åsikt skulle kunna ha bidragit till ett mer utvecklat 
svar på om resultatet uppfyllt syftet med uppdraget. 
 
Vad kan sägas vara styrkor respektive svagheter i metoden – vilka för- respektive 
nackdelar går det att identifiera? 
 
Om man börjar med att se på det som fungerar bra med metoden och som man inte vill 
förändra, kan jag konstatera att synsättet fortfarande finns kvar. Bortsätt från att det 
inte är riktigt enhetligt mellan nya och gamla metodkomponenter, är synsättet från 
1988 fortfarande väldigt synligt, aktuellt och gångbart. Det finns också en flexibilitet 
med utbytbara och anpassningsbara komponenter, i alla fall när det gäller att göra en 
verksamhetsdiagnos. Notationen är överlag tydlig och det finns explicita riktlinjer för 
hur dokumentationen ska se ut för de flesta momenten.  
 
När det gäller det som jag upplever som otillfredsställande, det som fungerar mindre 
bra och bidrar till att tillämpbarheten av FA/SIMM inte uppfylls på ett bra sätt, gäller 
följande. Det är klart irriterande, och resurskrävande, att det inte enkelt går att få en 
samlad beskrivning och tillika helhetsbild av vad som ingår i metoden om man har för 
avsikt att använda den fullt ut. Det finns en risk för att man tröttnar som användare. 
Även om metoder liksom organisationer, eller verksamheter, förändras och utvecklas 
kontinuerligt, bör det finnas en sammanställd uppdaterad version någonstans som är 
lättillgänglig. Det finns det inte tillgängligt idag av FA/SIMM. Det har inte gått att 
hitta ”sista versionen” i komplett upplaga med utförliga beskrivningar över samtliga 
moment.  
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Enhetlighet av synsättet i alla moment ingående i metoden bör utvecklas och göras 
tydligt. Det finns även klara förbättringspotentialer när det gäller beskrivning av 
arbetssätt, analysstöd och framtagande av hjälpmedel.  
 
Vilka delar går att tillämpa inom FA/SIMM för den planerade verksam-
hetsdiagnosen och är metoden komplett eller saknas det delar? 
 
Det finns möjlighet till att byta ut olika moment och göra dem i vilken ordning som 
helst. Det finns en flexibilitet och täckning så att en ganska komplett bild kan ges av en 
verksamhet. Det finns några delar som jag saknade och det var bl a en riskanalys. När 
det gäller ansvarsanalys och arbetssituationsanalys bör de uppdateras. De fyller klart en 
funktion för att ge en bra överskådlig bild av en verksamhet, vilket det inte går att få 
utan dem. Jag är av den uppfattningen att en uppdaterad ansvarsanalys borde vara med. 
Det går därför inte att entydigt säga att metoden FA/SIMM 2003 är komplett. Däremot 
tycker jag att momenten jag använde mig av i verksamhetsdiagnosen, räcker för att ge 
en tillräckligt bra översikt av verksamheten eller praktiken. Med det menar jag ett 
underlag som ger en beskrivande bild av hur verksamheten fungerar och ser ut i nulä-
get. Förutom en ansvarsanalys som jag la till, använde jag mig av verksamhetsdefini-
tion, samverkansgraf, process och handlingsanalys, problem- mål- och styrkeanalys 
samt en sammanfattande värdering.  
 
Hur inverkar det valda verksamhetsområdet på tillämpbarheten för metoden? 
 
Om man ser till generaliserbarheten i den tidigare definierade betydelsen förbättras 
tillämpbarheten. Det finns möjlighet till anpassningsbara komponenter som också är 
utbytbara och återanvändbara, vilket är en förutsättning för att man bara ska behöva 
använda de komponenter man behöver i olika sammanhang och för specifika uppdrag. 
Med andra ord inverkar enligt min mening inte det valda verksamhetsområdet på 
tillämpbarheten för metoden. Det går att använda FA/SIMM inom vilken verksamhet 
som helst. Tillgängligheten över metoden kan förbättras, men det är fullt möjligt att få 
tillgång till olika metodkomponenter. Däremot är överskådligheten, som också sägs 
ovan, under all kritik. 
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7 Reflektion och diskussion 
I detta kapitel reflekterar jag över mitt arbete och resultat samt pekar på fortsatt 
forskning. 

7.1 Egen reflektion 
Här redovisar jag mina reflektioner över både hur det varit att arbeta med undersök-
ningen och vad jag genom undersökningen kommit att bidra med. 

7.1.1 Processen 
Att analysera verksamheter för att ge ett bra och utförlig beslutsunderlag inför eventu-
ella förändringar, t ex införande av ny informationsteknologi, är ett område som intres-
serar mig. Det har därför varit extra roligt och spännande att arbeta med denna uppgift. 
Att det också är ett forskningsområde där universitetet har spjutkompetens gör det inte 
mindre stimulerande, utan det tvärtom ökar både engagemang och intresse. 
 
Jag har under arbetets gång varit lite fundersam över möjligheten till att jag som 
ensamutredare skulle lyckas få tillräckligt djup i analysen av verksamheten. Vilket 
också gäller analysen av tillämpbarheten av FA/SIMM. Jag är fullt och fast övertygad 
om att det ibland krävs ganska omfattande diskussioner för att få en bredd av olika 
frågor och möjlighet att gå utanför sin egen förförståelse.  
 
Jag hade gärna sett att det funnits ett speciellt framtaget aktuellt ritprogram för att göra 
dokumentationen. Jag valde att rita upp graferna i Microsoft Word. Det finns kanske 
bättre ritprogram att använda sig av där man kan ha en typ av följsamhet mellan olika 
moment. Jag har inte undersökt olika ritprograms för- och nackdelar. 

7.1.2 Resultatet 
Trots ovanstående beskrivna farhågor med att jag varit ensamutredare, tycker jag att 
jag lyckats få fram en tydlig bild över tillämpbarheten av FA/SIMM årgång 2003 som 
metod för att göra en verksamhetsdiagnos. 
 
Med några justeringar skulle FA/SIMM kunna nå en högre grad av tillämpbarhet, men 
det förutsätter att man gör något åt överskådligheten ganska snart. Det generella pro-
blemet är att metoden inte finns samlat beskrivet på ett lättillgängligt sätt, och att man 
inte får en översikt av vilka moment som finns. 
 
Jag har sannolikt haft hjälp av mina tidigare erfarenheter av FA/SIMM när jag arbetat 
med metoden. I hur stor grad erfarenheten hjälpt till, är dock svårt att uttala sig om. Jag 
kan tänka mig att det inverkat på min bedömning av momenten problem-, mål- och 
styrkeanalys samt arbetet med handlingsgrafer. Övning ger färdighet och det är klart 
att det är lättare att arbeta med de moment av FA/SIMM jag känner till sedan tidigare.  
 
Den senaste versionen av FA/SIMM tycker jag är den mest intressanta att använda 
eftersom det är den version som speglar den senaste utvecklingen av metoden. Jag 
tycker att det är anmärkningsvärt att inte grundutbildningen inom SU som undervisar i 
metoden, hade med den senaste versionen med verksamhetsdefiniering, som ändå dis-
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kuterats i publicerat material som ett tänkvärt teoristöd sedan 1998. Å andra sidan kan 
det vara svårt att hänga med vad som publiceras MEN om en metod ska vara riktigt 
tillämpbar borde en sista version i kanske enklare format med referenser kunna finnas 
tillgänglig, varför inte på webben? Inte minst med tanke på att det är flera universitet/ 
/högskolor som undervisar i metoden. 

7.2 Vidare undersökning 
Här presenterar jag tankar och funderingar över eventuella fortsatta undersökningar, 
en del föranledda av det resultat jag fått fram men också av det jag inte fått fram. 
 
Det skulle vara trevligt att få möjlighet att fullfölja steg III som avgränsades bort ur 
uppdraget, det som gällde att identifiera ytterligare processer i verksamheten. 
 
Det skulle vara intressant och utmanande att undersöka hur man skulle kunna vidga 
analysdelen i FA/SIMM enligt bl a tankegångarna beskrivna i stycke 3.7 om linjära 
orsakssamband (Ahrenfelt, 2001). Det gäller kanske då främst för de äldre momenten 
inom FA/SIMM, de som inte nämnvärt förändrats sedan 1988. Jag tänker då på 
problem- och målanalysen. Men det gäller säkert också alla analysmoment. 
 
En annan tankegång som dykt upp är att personalen vid verksamheten som jag nu 
undersökt är mycket bekant med metoden. Därigenom kan jag säkerligen ha fått ”gra-
tishjälp” av mina respondenter med kanske i vissa fall strukturerat tankesätt och formu-
leringar omedvetet tänkta att passa metoden. Det vore därför utmanande att testa 
tillämpbarheten av FA/SIMM i en annan organisation, som inte är lika bekant med 
metoden som sådan. Att undersöka om jag även där kan få fram en överskådlig bild 
över hur verksamheten fungerar.  
 
Det skulle även vara intressant att jämföra mitt resultat med studier av tidigare ver-
sioner av FA/SIMM. Det finns moment i metoden som varit med sedan 1988. För 
dessa moment skulle man t ex kunna göra en komparativ analys av olika utvärderings-
resultat. 
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Praktikteoretiska typfrågor 
 
Vad handlar denna praktik om? 
Vad görs i praktiken, vilka handlingar utförs? 
Vilken typ av praktik är denna? 
Vilka typer av resultat åstadkommes (produceras)? 
Vem/vilka gör något, vilka är producenter? 
För vem görs något, dvs vem är klient till aktuell praktik? 
På vilka sätt är resultatet värdefullt för klienten? Vad ska klienten bruka detta resultat 
till? 
Vilka slags uppdrag baseras praktiken på? 
Vem ger uppdrag, vilka är uppdragsgivare? 
Vem/vilka tar initiativ till uppdrag? 
Vem/vilka formulerar uppdrag? 
Hur är uppdrag formulerade? Hur kommuniceras uppdrag? 
Vilken styrka (påverkanskraft) ligger i uppdraget? 
Hur kommer uppdragsgivare och klient överens om uppdrag? 
Hur fastställs uppdrag? 
Hur tolkar producenter givna uppdrag? 
Finns konflikter mellan olika typer av uppdrag? 
Sker vidareförmedling av uppdrag? Vem gör detta? Vem är ursprunglig uppdrags-
givare? 
Finns något särskilt rolluppdrag; vari består detta och vem är rolluppdragsgivare? 
Vilka typer av underlag används för att skapa resultat? 
Vem/vilka förser praktiken med dessa underlag; dvs vilka är försörjare? 
Hur styrs försörjning av underlag? Genom särskilda uppdrag? 
På vilka sätt ersätts producenter? Vilken ersättning ges för arbetet i praktiken? 
När ges ersättning? 
Vilka finansiärer finns? Finns olika typer av finansiärer? 
Vilket kunnande (kompetens/kunskaper) utnyttjar producenten i sitt arbete? 
Var kommer detta kunnande ifrån? Vilka externa/interna kunskapsutvecklare finns? 
Vilka inre/yttre instrument använder producenten för att skapa resultat? 
Vem/vilka har skapat dessa instrument, dvs vilka instrumentmakare finns? 
Hur tillförs instrument till praktiken? 
Hur utvecklas instrument inom praktiken? 
Vilka normer finns för att skapa kvalitet i resultat? 
Vilka olika handlingsnormer finns för praktikens utförande? 
Varifrån kommer olika normer - vilka är normställare? 
Vilka olika mål och värden finns förknippade med uppdrag, normer, instrument och 
kunnande? 
Hur samverkar olika mål och värden? 
Vilka konflikter finns mellan olika mål och värden? 
På vilka sätt är producenters handlingsutrymme vidgat/riktat/begränsat? 
Finns olika typer av producenter inom en praktik? Vilka? 
Vilka typer av handlingar utförs av olika producenter - hur är arbete fördelat? 
Vilket intresse har producenter av att utföra sitt arbete, vilken motivation finns? 
Hur tas erfarenheter om hand av producenter? 
Hur utvecklas kunnande? Hur sker det kontinuerliga lärandet? 
Vilket är huvudresultatet från praktiken? 
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Vad slags produkt skapas (vara/tjänst, materiellt/informativt/upplevelsemässigt – eller 
kombination därav)? 
Vilka är huvudklienter? 
Hur påverkas handlingsutrymmet för huvudklienter genom skapade produkter? 
Behöver klienten kompletterande produkter? 
Vilka ersättningsprodukter finns/är tänkbara för klienten? 
Gör klienter någon uppoffring för att komma i åtnjutande av resultat? 
Om det finns annan produktuppdragsgivare än klient, hur är relationen mellan dessa 
roller? 
Finns sidoklienter? Vilka? 
Vilket värde skapas för sidoklienter? 
Skapas något biresultat från eller genom praktiken? 
Finns biklienter? Vilka? 
Vilket värde skapas för biklienter? 
Finns andra resultander än klienter? 
Finns några som missgynnas, dvs missresultander? Vilka? 
Finns några som nyttjas, dvs medelresultander/uppdragstagare? Vilka? 
Finns några som regleras, dvs normtagare? Vilka? 
Finns några som ersätts ekonomiskt, dvs finansieras? Vilka? 
Vilka resultat framställs till andra resultander? 
Hur påverkas andra resultanders handlingsutrymme genom praktikens resultat? 
Vilken legitimitet finns för utövande av makt mot missresultander? 
Vilken legitimitet finns för reglering av normtagares handlingsutrymme? 
Vilka relationer finns till andra praktíker? 
Är denna praktik att betrakta som en subpraktik till annan praktik? Vilken? 
Består denna praktik av subpraktíker? Vilka? 
Vilka närliggande praktíker finns (före, efter, vid sidan)? 
Finns konkurrerande praktíker? 
 
(Goldkuhl & Röstlinger 1998) 
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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med min undersökning är att utvärdera tillämpbarheten av metoden FA/SIMM. En 
utrednings- och analysansats som ska underlätta breda och välförankrade beslutsunderlag för 
förändringar inom olika verksamheter. Som underlag för min utvärdering har jag använt en 
fallstudie av grundutbildningen för informatikämnet inom ISM vid Institutionen för dataveten-
skap, Linköpings universitet. En fallstudie i vilken jag undersöker hur administrationen av kurser 
fungerar, administration i betydelsen planering, samordning och organisering av olika handlingar. 
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har analyserats utifrån särskilda utvärderingskriterier som tagits fram under arbetets gång. 
Resultatet av utvärderingen visar att tillämpbarheten totalt sett har stora brister för att FA/SIMM 
år 2003 ska kunna betraktas som praktisk att använda. Det gäller främst överskådligheten av 
metoden totalt. Det är inte genomskinligt vad FA/SIMM består av för delar och framför allt finns 
det inte någon lättillgänglig sammanställd beskrivning av alla ingående moment. Det saknas 
beskrivning av arbetssätt och analysstöd för vissa moment. Det finns inte heller några direkta 
praktiska hjälpmedel. Jag saknar också ett djupare beskrivande analysstöd som överensstämmer 
med metodförfattarnas perspektiv. Däremot finns det en flexibilitet att vid en verksamhetsdiagnos 
kunna välja vilka moment man vill använda beroende på syftet med diagnosen.  Trots 
ovanstående negativa kritik gick det att få fram en, i mitt tycke, relativt utförlig bild av 
verksamheten med en omfattande och bra översikt av bl a dess komplexitet. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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