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 I

Sammanfattning 
Utveckling av systemutvecklingsverksamheter (metautveckling) är ett komplext 
fenomen där det finns ett dokumenterat utvecklingsbehov vad gäller förståelse, 
beskrivningar och guidning relaterat till metautveckling. Som en följd av detta 
och baserat på ett forskningsintresse har jag sedan 1997 varit aktivt involverad i 
fyra förändringsprojekt i olika systemutvecklingsverksamheter (Myndigheten, 
Läkemedelsföretaget, Programvaruföretaget och Konsultföretaget). Syftet med 
dessa förändringsprojekt har främst varit att utveckla det sätt som respektive 
systemutvecklingsverksamhet bedriver systemutveckling. Utvecklingsbehovet 
avseende förståelse, beskrivningar och råd gäller inte bara forskare och föränd-
ringsagenter utan också för de som har sin dagliga gärning i systemutvecklings-
verksamheter. Det finns således ett behov av något systematiskt stöd (taxonomi) 
för att förstå, beskriva och ge riktlinjer för hur metautveckling bör bedrivas. 

Avhandlingen är i huvudsak en kvalitativ studie där jag som aktionsforskare, i 
aktuella förändringsprojekt, studerat människors beteenden, attityder, vär-
deringar och föreställningar i samband med utveckling av SU-verksamheter. 
Studien är indelad i två faser, en empiriskt inriktad fas och en analytiskt 
inriktad fas där aktuella förändringsprojekt varit avslutade. Under den ana-
lytiskt inriktade fasen har jag tillämpat en kontinuerlig växelverkan mellan 
empiri, teori och modellering för att inkrementellt utveckla föreliggande tax-
onomi (en teoridriven, induktiv och modelleringsbaserad ansats). 

Resultatet av studien är på en övergripande nivå ökad kunskap om meta-
utveckling. Det centrala kunskapsbidraget, en taxonomi för metautveckling, är 
uppbyggd av tre dimensioner, en hierarkidimension, en processdimension och 
en temadimension. Hierarkidimensionen ger främst en systematik av föränd-
ringshandlingar på olika nivåer och genom en klass som benämns handlings-
karaktäristika accentueras olika egenskaper för dessa förändringshandlingar. 
Processdimensionen accentuerar en fasindelning och relationer mellan föränd-
ringshandlingar på olika nivåer enligt hierarkidimensionen. Temadimensionen 
ger sedan uttryck för olika teman som bör uppmärksammas vid metautveckling, 
d v s vad som bör hanteras i systemutvecklingsverksamheter vid metautveckling. 
Förutom en taxonomi presenteras också ett angreppssätt, ett arbetssätt och fyra 
användningssituationer för tillämpning av taxonomin. 

Arbetet är finansierat av Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 





 

 III

Företal 
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakul-
teten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga 
ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra dator-
baserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, 
modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. 
Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, 
analys/utredning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, för-
valtning/vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel 
med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även 
förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk 
och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller 
som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system. 

Föreliggande arbete, Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter – 
en taxonomi för metautveckling, är skrivet av Ulf Seigerroth, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Seigerroth ingår i Forskningsgruppen VITS och 
Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO). Han 
presenterar detta arbete som sin doktorsavhandling i informationssystem-
utveckling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. 
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Professor 
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Förord 
Utan taxonomier slutar jorden att snurra! Även om detta uttalande inte är 
vetenskapligt grundat representeras vetenskap och avhandlingar i många fall av 
taxonomiska indelningar. I mitt fall började taxonomiutvecklingen 1997 i och 
med att jag blev involverad i ett förändringsprojekt i en systemutvecklings-
verksamhet (Myndigheten i avhandlingen). Vägen fram till färdig avhandling 
(2003) har varit såväl givande som mödosam. Det lär finnas ett uttryck som 
säger att ”den enda last som är lätt att bär är kunskap”, svårigheterna ligger 
snarare i att fånga densamma. Dessutom skall kunskapen vara användbar. Det 
finns, som jag ser det, en relevant fråga som man ständigt bör ställa sig under en 
avhandlingsprocess. Jag fick själv frågan av professor Geoff Walsham på ett 
PhD-consortium och frågan är ”so what?”, vilken kan driva vem som helst till 
vansinne. 

Självklart är det jag som har huvudrollen i ett verk som detta men avhandlingen 
hade inte varit möjlig om det inte vore för ett antal andra personer som på olika 
sätt varit involverade i arbetet. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till 
professor Göran Goldkuhl som varit min huvudhandledare och i många avseen-
den min mentor under min forskarutbildning. I skaran av handledare vill jag 
också tacka mina bihandledare, professor Sven Carlsson och filosofie doktor 
Stefan Cronholm vilka båda hjälpt mig fram till denna slutprodukt. 

På Internationella Handelshögskolan (IHH) och i forskningsgruppen VITS finns 
det många personer som på olika sätt bidragit till detta arbete. Tack till er alla! 
I detta sammanhang vill jag rikta ett särskilt tack till Ewa Braf, Mikael Lind, 
Lars Ljungberg, Jonas Sjöström och Carita Åbom som varit extra behjälpliga. 
Jag vill också tacka de forskningskollegor som varit involverade i de föränd-
ringsprojekt som legat till grund för avhandlingen: Anna Andersson, Anders 
Hjalmarsson, Mikael Lind och Henrik Lindberg. Ett ytterligare tack riktas till 
de fallstudieföretag som såväl empiriskt som ekonomiskt bidargit till detta 
arbete (Myndigheten, Läkemedelsföretaget, Programvaruföretaget och Konsult-
företaget). Avslutningsvis vill jag också tacka Håkan Yngvesson på IHH och 
Rolf Karlsson på Annonsbyrån Dialog som varit behjälpliga med format- och 
layoutmässiga konster. Rolf har dessutom designat omslaget. Förutom personer 
förtjänar också Swedish Match och kvalitetsstandarden GOTHIATEK tacksam-
het vad gäller oumbärligt portionspaketerat stöd under avhandlingsarbetet. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min familj, Ingela, Julia och 
Jonathan för allt stöd och förståelse under detta arbete. Ni har fått stå ut med 
mycket och ibland har jag nog, ”pappa - du är ett pallo”. Tack ännu en gång! 

Denna studie har finansierats av Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
där jag varit anställd som doktorand. 

Jönköping i september 2003 

Ulf Seigerroth 
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DEL I: VAD SKALL BEFORSKAS OCH HUR 
I del I ges genom kapitel 1 en introduktion till, och 
argumentation för den kunskapsutveckling som jag 
gör anspråk på. Detta görs genom att presentera och 
argumentera för forskningsfrågor, syften och förvän-
tade kunskapsbidrag. I kapitel 2 redovisas sedan olika 
metodologiska vägval som gjorts i denna studie. 
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1 Introduktion 
”Information system development is not a stable discipline. On 
the contrary, changes are frequent as information system 
development must cope with rapidly changing and diversifying 
technologies, application domains, and organizational contexts.” 
(Kautz & Norbjerg, 2003, sidan 8) 

Kautz och Norbjerg (ibid) beskriver i denna artikel ett antal problem som 
systemutvecklare ständigt brottats med vid systemutveckling (SU), åtminstone 
de senaste 50 åren. Även om principerna för problemen i stort sett varit 
desamma har ändå karaktären på problemen förändrats genom att kraven på 
utvecklade informationssystem (IS) successivt har förändrats (ibid). IS har under 
de senaste 50 åren blivit allt mer komplexa och är idag integrerade i nästan alla 
aspekter av människors arbets- och sociala liv (ibid). Att IS är komplexa 
fenomen understryks också av Beizer (2000) som beskriver att han endast kan 
tänka sig två saker som är mer komplicerade, nämligen flygplan (ingående IS 
borträknade) och legala system. Att IS och SU är komplexa fenomen vittnar 
också den ocean av litteratur om som på olika sätt beskriver och försöker ge 
vägledning avseende SU (se t ex, Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 1995; 
Beynon-Davies, 2002; Dahlbom, 1995; Mathiassen, 1997, för att bara ge några 
exempel). SU-projekt tenderar att successivt bli allt större och mer komplexa 
(Brinkkemper m fl, 1998; Kautz & Norbjerg, 2003). SU är till sitt väsen en 
multidimensionell process med såväl tekniska som sociala dimensioner (Butler 
& Fitzgerald, 1997; Mathiassen, 1997). Komplexiteten hos SU tar sig också i 
uttryck genom den mängd SU-metoder som finns på marknaden (Kautz & 
Norbjerg, 2003). Det verkar i dag som att det för varje problemområde finns en 
mängd specifika SU-metoder att välja bland (Lemmen m fl, 1997). I samband 
med vägledning för SU förekommer det i flera sammanhang diskussioner om 
möjligheterna till att ge en generell och allomfattande vägledning. Detta har inte 
minst tagit sig uttryck i olika diskussioner att utveckla SU-metoden med stor 
”M”, d v s en generell SU-metod som vore tillämpbar för all typ av SU 
(Lemmen m fl, 1997; Goldkuhl m fl, 1998)1. Metoden med stort ”M” ses dock 
av flera som mindre trolig även om en god egenskap hos SU-metoder är att de 
kan tillämpas i många olika utvecklingssituationer (Goldkuhl m fl, 1998). På 
senare tid har man vid metodutveckling också identifierat behovet av att vidga 
fokus till att även hantera mer sociala, ekonomiska, etiska och filosofiska 
faktorer (Stokes, 1997). Det är därför, som Humphrey (2000) uttrycker det, en 
utmaning att idag producera storskaliga IS av hög kvalitet. The Stanish group 
rapporterar t ex att av 175 000 SU-projekt var endast 16% lyckade, 31% 

                                            

1 RUP (Rational Unified Process) anser jag utgör ett försök i riktningen att utveckla SU-
metoden med stort ”M” 
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ansågs som misslyckade och 53% ifrågasattes på något sätt (ibid). Av de SU-
projekt som ifrågasattes hade endast 7% levererat förväntad funktionalitet och 
48% hade mer än 100-procentig överträdelse av budget (ibid). Liknande 
förhållanden föreligger enligt Humphrey (2000) också i Europa och Asien. Även 
om denna typ av siffror indikerar att det fortfarande finns en hel del kvar att 
göra vad gäller att producera IS av hög kvalitet och som svarar upp mot olika 
krav bör de ändå tas med en nypa salt2. 

Ett sätt att möta ovan beskrivna problematik har sedan sent 80-tal tagit sig 
uttryck i något som Mathiassen (1997) beskriver som processförbättring vilket 
han säger utgör den tredje eran av SU-utmaningar. Erkännandet av denna prob-
lematik kan också noteras i framväxten av litteratur som refereras till som 
Software Process Improvement (SPI) (se t ex, Cattaneo m fl, 2001; Mathiassen 
m fl, 2002; McFeeley, 1996; Pourkomeylian, 2002; Ravichandran, 2000 och 
Raynus, 1999). 

Huvudtiteln på denna avhandling är ”Att förstå och förändra systemutveck-
lingsverksamheter” vilket är en konsekvens av ett forskningsintresse jag haft 
under ett antal år. Jag har sedan början av 1997, som forskare, varit aktivt 
involverad i fyra förändringsprojekt vars främsta syfte har varit att utveckla 
aktuella SU-verksamheter. Mina erfarenheter från dessa förändringsprojekt och 
den inledande beskrivning som givits ovan vittnar om att det fortfarande finns 
behov av att bättre förstå såväl SU-verksamheter som utveckling av desamma. 
Vad gäller förståelse är det inte bara vi som forskare som har behov av en 
utvecklad förståelse utan också aktörer i SU-verksamheter (Butler & Fitzgerald, 
1997). 

1.1 SU och utveckling av SU-verksamheter 

1.1.1 Vad karaktäriserar SU-verksamheter 
Jag har ovan använt begreppet SU-verksamhet. Detta begrepp är dock inte helt 
oproblematiskt och behöver för fortsättningen av denna avhandling ges en 
inledande innebördsbestämning och sättas in i ett sammanhang. Ytterligare 
problematisering och utvecklad innebördsbestämning av SU-verksamhet kom-
mer sedan att ske i avsnitt 4.2. I de förändringsprojekt som ligger till grund för 
denna avhandling har det varit fråga om olika SU-organisationer som bedrivit 
någon form av SU-verksamhet. Det kan också förekomma fall där det är en del 
av en icke SU-organisation som bedriver SU-verksamhet. Detta kan ta sig 
uttryck i någon verksamhetsdel där de själva bedriver SU-verksamhet utan att 
detta är deras egentliga kärnverksamhet. Ett exempel på detta finns i ett av fall-
studieföretagen (läkemedelsföretaget) där de inom olika medicinska forsknings-

                                            
2 Denna typ av siffror är ofta resultat av konsultrapporter som i många avseenden syftar 

till att presentera argument för att sälja mer konsulttimmar 
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avdelningar själva utvecklar olika IS och inte låter SU-organisationen hantera 
detta. 

SU-verksamheter är inte bara instrumentella till sin karaktär, d v s SU-verksam-
heter handlar inte bara om SU-process med modeller, metoder och verktyg. SU 
och därmed också SU-verksamheter, liksom alla andra verksamheter, inkluderar 
och påverkas också av t ex organisation, sociala och psykologiska faktorer 
(Baddoo & Hall, 2002a; Butler & Fitzgerald, 1997). Det främsta skälet till 
detta är, som Mathiassen (1997) uttrycker det, att SU utförs av en grupp av 
aktörer som agerar i såväl tekniska som sociala miljöer. Butler och Fitzgerald 
(1997) beskriver i enlighet med detta att SU och SU-verksamheter utgörs av fyra 
interrelaterade delar vilka bör betraktas och hanteras som en helhet. Dessa delar 
är SU-process, organisation, externa intressenter och olika strukturerade stöd 
(modeller, metoder och verktyg) för SU. Tidigare beskrivning att SU-
organisation bedriver SU-verksamhet kommer som en konsekvens av detta att 
utvecklas längre fram i avsnitt 4.2. 

Resonemanget i detta avsnitt visar på att det finns ett behov av att inte vara för 
snäv i synen på SU-verksamheter vid utveckling av desamma. Detta ställnings-
tagande kommer också få konsekvenser för de kunskapsbidrag som jag har för 
avsikt att generera i och med denna avhandling . 

1.1.2 Vad karaktäriserar utveckling av SU-verksamheter 
Vid utveckling av SU-verksamheter är objektet för utvecklingsinsatserna en SU-
verksamhet. Utveckling av SU-verksamheter innebär därmed utveckling av 
annan utvecklingsverksamhet enligt Figur 1-1 nedan. I föreliggande avhandling 
kommer jag framöver förutom utveckling av SU-verksamhet också referera till 
detta som metautveckling. I avsnitt 2.2 beskrivs metautveckling som själv-
reflektion (self reflection) avseende SU-verksamheter, d v s reflektion över hur 
nuvarande SU-verksamhet bedrivs enligt Figur 1-1 nedan. Fokus för denna 
avhandling är således metautveckling. En liknande innebörd av metautveckling 
finns också att finna i Karlström (2002) då han positionera SPI i förhållande till 
SU. 

Metautveckling
(Utveckling av

SU-verksamhet)

SU-verksamhet

Någon verksamhet

innebär
utveckling

av

objekt
för

objekt
för

innebär
utveckling

av
 

Figur 1-1: Olika nivåer vid utveckling av SU-verksamheter 
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SU-verksamheten bedrivs baserat på någon verksamhets behov av någon 
utvecklingsinsats avseende något IS. SU-verksamheten utvecklar/tillhandahåller 
sedan ett IS till aktuell verksamhet. Metautveckling innebär som Goldkuhl 
(1998a) uttrycker det för SU att såväl utföra handlingar som att komponera 
handlingar. Att utföra handlingar innebär i detta fall t ex att bedriva aktuell SU-
verksamhet. Att bedriva SU-verksamhet innebär dock också att komponera 
handlingar för någon verksamhet. Dessa komponerade handlingar kan t ex 
utgöras av ett IS i vilket det finns en verksamhetsmässig handlingslogik imp-
lementerad. Verksamhetshandlingar kan sedan utföras genom den handlings-
repertoar och logik som aktuellt IS erbjuder (ibid). Med samma resonemang 
skulle utveckling av SU-verksamhet, eller metautveckling enligt Figur 1-1 ovan, 
innebära att komponera handlingar för aktuell SU-verksamhet. Detta resone-
mang med verksamhet, nivåer och metautveckling kommer att utvecklas längre 
fram i avsnitt 4.2 och 4.3. Liksom vid SU innebär utveckling av SU-verk-
samheter inte heller att det bara är SU-process med modeller, metoder och 
verktyg som är och bör vara i fokus. Det finns därför även vid metautveckling 
behov av att inkludera andra faktorer som organisation och sociala förhål-
landen (Baddoo & Hall, 2002a; Butler & Fitzgerald 1997). 

Utveckling av SU-verksamheter förkommer i litteraturen som tidigare nämnts 
ofta som SPI (Software Process Improvement), där några författare som 
behandlat detta är Cattaneo m fl (2001), Mathiassen m fl (2002), McFeeley 
(1996), Pourkomeylian (2002), Ravichandran (2000), Raynus (1999) och 
Sabherwal m fl (1993). Ett problem som målas upp för utveckling av SU-
verksamheter är bristen på teorier för utveckling av SU-verksamheter 
(Ravichandran, 2000). Detta kan delvis finna sin förklaring i att det i denna 
form är ett förhållandevis ungt område för forskning samt karaktären på det 
objekt (IS-området) som beforskas. IS-området i sig är ett diversifierat 
forskningsområde, vilket genom åren också debatterats i litteraturen. En 
kärnfråga verkar vara huruvida det bör/skall finnas en allomfattande teori för 
IS-området eller om IS-området bör/skall utgöras av teorier från många olika 
områden och i så fall vilka teorier som bör ingå. Exempel på författare som på 
olika sätt debatterat detta är, Adam & Fitzgerald (1996), Avgerou m fl (1999), 
Beynon-Davies (2002), Keen (1980) och Markus (1999). Jag har inget svar på 
denna fråga, men diversifieringen av teorier ger för mig en godtagbar förklaring 
till varför det inte heller finns mer teoretiserande allomfattande arbete gjort 
avseende utveckling av SU-verksamheter. Förutom en brist på teorier verkar det 
också föreligga ett gap mellan teori och praktik och där det finns ett behov av 
att rikta fokus mot implementation och utveckla taxonomier för desamma 
(Sabherwal m fl, 1993). Förutom teorier finns det, för utveckling av SU-
verksamheter, flera möjliga förändringskoncept eller mognadsmodeller som ofta 
omtalas. Exempel på sådana förändringskoncept är enligt Mathiassen m fl 
(2002), Capability Maturity Model (CMM), IDEAL (Initiate, Diagnose, Estab-
lish, Act and Learn), Bootstrap och SPICE (Software Process Improvement and 
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Capabilty determination) vilka kommer presenteras mer utförligt längre fram i 
avsnitt 4.3. Dock kan redan nu nämnas att SPI och många av dessa 
förändringskoncept bygger på att diagnostisera och identifiera nuvarande 
tillstånd för en SU-verksamhet genom att identifiera nuvarande mognadsnivå 
(Pourkomeylian, 2002; Wilson, 1997). Identifierade mognadsnivåer kan sedan 
utgöra underlag för att ta fram olika förändringsbehov, utforma förändrings-
åtgärder och införa dessa förändringar i syfte att komma upp till en högre 
mognadsnivå. Även om andelen SPI-litteratur kan anses vara något sparsam har 
utveckling av SU-verksamheter genom åren på olika sätt ändå varit på agendan. 
Det har bara varit olika saker som uppmärksamheten riktats mot. Exempel på 
kunskapsområden som kan relateras till utveckling av SU-verksamheter är 
software engineering och method engineering. Mathiassen (1997) uttrycker 
detta i termer av tre eror som beskriver de främsta utmaningarna för SU. Den 
första eran sträcker sig från tidigt 60-tal till mitten av 70-talet. Under denna tid 
var metoder, verktyg och project management det som gav uttryck för 
utveckling av SU-verksamheter. Under den andra eran, mitten av 70-talet till 
sent 80-tal, riktades uppmärksamheten mot kvalitetssäkring och case-verktyg. 
Under den tredje eran, sent 80-tal till idag, riktas nu uppmärksamheten mot 
process improvement (SPI). 

Det finns också kritik riktad mot SPI-insatser i form av att de ofta saknar en 
affärsorientering (Cattaneo m fl, 2001). Brist på affärsorientering och smalt 
fokus vid SPI-insatser anges också vara en framträdande orsak till att många 
SPI-insatser inte anses ha haft någon betydande påverkan på aktuell SU-
verksamhet (ibid). En annan orsak till att SPI-insatser inte ger önskad effekt 
beror på tillämpad implemetationsstrategi (Mathiassen & Börjesson, 2003). 
Efter att ha studerat 18 olika SPI-insatser har Mathiassen och Börjesson (ibid) 
beskrivit fyra olika strategier och där de hävdar att det finns strategier som är 
mer lämpade än andra om man vill lyckas med en SPI-insats (se avsnitt 4.3.2 för 
ytterligare beskrivning av dessa strategier). Andra orsaker som bidrar till att inte 
lyckas är att SPI-projekt ofta är kostsamma, kunskap att leda och driva SPI-
projekt är sparsam samt att ledningsfunktioner inte ger tillräckligt stöd (Aaen & 
Damsgard, 1998). Förändringskoncept för SPI har också kritiserats. Som exem-
pel kan nämnas CMM och Bootstrap som uppmärksammats avseende ett allt 
för smalt fokus som utestänger aspekter som organisationskultur etc. (Iversen & 
Nielsen, 1998). Till ganska nyligen var det enligt Raynus (1999) dessutom så att 
fanns en majoritet av SU-verksamheter som inte såg att SPI var av någon direkt 
strategisk betydelse för deras verksamhet. Det är enligt mitt förmenande därför 
av vikt att ytterligare tematisera utveckling av SU-verksamheter och att 
operationalisera olika delar som kan utgöra en rationell helhet vid meta-
utveckling. Denna helhet bör då, förutom instrumentella delar som struk-
turerade stöd (modeller, metoder och verktyg), även innefatta delar som 
organisation, sociala förhållanden, projektledning, verksamhetsstrategier, 
belöningssystem etc. Förutom detta finns också behov av att bidra till teori-
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bildningen om utveckling av SU-verksamheter för att bättre kunna förstå och 
beskriva karaktären hos denna typ av utvecklingsarbete. 

1.1.3 Utveckling av SU-verksamheter som förändringsarbete 
Metautveckling innebär att förändra något i en SU-verksamhet till något mer 
önskvärt. Hur kan man värdera att något blivit bättre och i förhållande till vad? 
I de genomförda förändringsprojekt som denna avhandling baserar sig på har 
det önskvärda genererats och validerats genom vad som kan beskrivas som 
”responsive evaluation” som ingår i ”The fourth generation of evaluation” 
(Guba & Lincoln, 1990). Denna form av utvärdering innebär att olika typer av 
intressenter relaterat till aktuell förändringssituation involveras i att ta fram 
olika variabler och instrument som sedan utgör underlag för utvärdering av 
olika förändringar. I detta fall rör det sig om tre typer av intressenter som på 
olika sätt haft en relation till aktuell utredning och dess resultat enligt punk-
terna nedan. 

• Utredare: personer som är involverade i att producera, använda eller 
införa utredningsresultat. I aktuella förändringsprojekt innefattar detta 
såväl interna som externa utredare, 

• Förmånstagare: personer som påverkas positivt av aktuell utredning och 

• Offer: personer som påverkas negativt av aktuell utredning 

Det har således varit olika situationsspecifika variabler och instrument som givit 
rationalitet till olika resultat i genomförda förändringsprojekt. Förutom det 
situationsspecifika har även externa normer och ideal för SU introducerats i res-
pektive förändringsprojekt. Jag som extern utredare har t ex på olika sätt 
introducerat olika perspektiv och teorier relaterat till SU under respektive 
förändringsprojekt. 

Min erfarenhet från genomförda förändringsprojekt är att det är av betydelse 
att det finns en medvetenhet, kunskap och engagemang i förändringsprocessen 
hos involverade aktörer och intressenter enligt ovan. Detta poängteras också av 
andra källor som på olika sätt skrivit om förändringsarbete (Burke, 1994; 
Binney & Williams, 1997; Kotter, 1996; Lippitt m fl, 1958). Det kommer dock 
i en förändringssituation alltid att finnas ett visst mått av osäkerhet. Vi kan som 
människor t ex ha begränsningar i vår kognitiva förmåga eller att olika 
egenskaper i aktuell förändringssituation inte är tillräckligt genomskinliga. Kun-
skap om aktuell förändringssituation bör därför vara en betydelsefull förut-
sättning för det ”goda” förändringsarbetet. En förändringssituation utgörs, i 
ljuset av denna avhandling av, 1) aktuell SU-verksamhet och dess olika förut-
sättningar, 2) förändringshandlingar och 3) resultat av förändringshandlingar i 
form av förändringar enligt Figur 1-2 nedan.  
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handlingar

SU-verksamhet 
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för förändring

 
Figur 1-2: Metautveckling som förändringssituation 

Förändringssituationer enligt Figur 1-2 ovan kan i ett förändringsprojekt 
förekomma på olika förstoringsnivåer. En förändringssituation kan utgöras av 
en specifik och avgränsad företeelse som att ställa en specifik fråga samtidigt 
som en förändringssituation kan utgöras av det totala förändringsprojektet. Ett 
exempel på förstoringsnivå kan vara en SU-verksamhets SU-process (ideal eller 
faktiskt genomförd) med tillhörande handlingar för att utveckla IS. Med 
förändringshandlingar avses i denna avhandling företrädelsevis handlingar som 
utförs vid metautveckling och som har ett metautvecklande syfte. Vid de till-
fällen då annat avses kommer detta att anges. 

En viktig förutsättning för att utföra förändringshandlingar i en förändrings-
situation är kunskap som förutsättning för att utföra förändringshandlingar. 
Denna kunskap skulle kunna kategoriseras som handlingskunskap, d v s kun-
skap om något som förutsättning för att utföra förändringshandlingar i en 
förändringssituation. En grundförutsättning för denna avhandling är att det är 
människor som utför förändringshandlingar. Som en följd av detta hävdar jag 
att socioinstrumentell pragmatism (SIP) enligt Goldkuhl (2002) är en ontologi 
som är användbar för att ge en struktur åt en förändringssituation (se avsnitt 
3.4 för ytterligare beskrivning och argumentation). Enligt SIP skulle föränd-
ringshandlingar kunna kategoriseras som varande intervenerande, tolkande 
och/eller reflekterande. Denna kategorisering stämmer väl överens med min 
uppfattning om karaktären på de förändringshandlingar som genomförts i de 
förändringsprojekt som denna avhandling baserar sig på. Förändringshand-
lingar i en förändringssituation brukar ofta relateras till, vad som i SIP, beskrivs 
som intervenerande handlingar som resulterar i påverkan i en extern värld även 
om det också förekommer såväl tolkande som reflekterande handlingar. Påver-
kan i den externa världen kan innebära skapande av symboler och artefakter 
enligt beskrivningen av förändringssituation i Figur 1-2 ovan. Vid förändrings-
arbete är det dock inte bara den externa världen som påverkas. Människor har 
också en inre värld som på olika sätt påverkas av förändringshandlingar. 
Påverkan i den inre världen innebär att förståelsen (ett lärande) för något i den 
yttre världen förändras. Människors inre värld utgörs i SIP av en intrasubjektiv 
(individuell) del och en intersubjektiv (delad) del (ibid) vilka således också 
påverkas i en förändringssituation. Jag vill hävda att det, i samband med 
förändringsarbete, är av betydelse att utveckla såväl intrasubjektiv som inter-
subjektiv förståelse för aktuell förändringssituation. Påverkan i, vad jag längre 
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fram kommer kalla, olika verklighetsdimensioner beskrivs mer utförligt i avsnitt 
3.4.2. 

Förändringsprocesser har enligt ovan tydliga inslag av lärande genom behovet 
av utveckling av förståelse för aktuell förändringssituation. En beskrivning av 
lärande i samband med handling går t ex att finna hos Kolb (1984) som delar in 
lärprocessen i två separata aktiviteter för lärande, att uppfatta och att bearbeta 
(perceiving & processing) för att sedan kunna handla. Det finns också exempel 
på författare som accentuerar lärande i organisatoriska sammanhang som t ex 
(Beer m fl, 1990; Argyris & Schön, 1996). Management av SU-processer för-
knippas också med lärande och där ett exempel på detta är Ravichandran 
(2000) som visar på relationen mellan lärandeprocesser och SPI-insatser. 
Förändringsarbete och utveckling av SU-verksamheter är således i många 
avseenden en lärandeprocess där det finns ett behov av att uppfatta och 
bearbeta, d v s förstå, för att sedan kunna förändra. Att betrakta förändrings-
arbete som en lärandeprocess kommer utvecklas längre fram i avsnitt 4.4.2. 

Förändringsarbete syftar till att designa något som är ”bättre” än det nuvar-
ande. För att uppnå detta ”bättre” behöver såväl gammalt, i form av det 
befintliga, som det nya förstås och värderas för att kunna göra olika ställnings-
taganden om desamma. Detta innebär att förändringshandlingar under olika 
skeden av förändringsarbete kommer ha olika inriktningar (förståelse, värdering 
och design) vilket kommer att behandlas mer utförligt i kapitel 4. Utifrån detta 
är det möjligt att göra en konceptuell indelning av förändringsarbete och 
metautveckling. Jag ser det som att designinriktade förändringshandlingar bör 
föregås av förståelseinriktade förändringshandlingar. Det finns ett behov av att 
först utveckla förståelse för att skapa förutsättningar för att ”goda” 
förändringar designas och införs. Det är därför rimligt att anta att även utveck-
ling av SU-verksamheter inledningsvis bör ha en förståelseinriktning men att 
detta successivt förändras till förmån för en designinriktning. Att fastställa en 
SU-verksamhets tillstånd innebär i detta sammanhang att diagnostisera den-
samma och ta fram välgrundade förändringsbehov (se avsnitt 2.6.1 för beskriv-
ning av välgrundad kunskapsutveckling). För att generera välgrundade föränd-
ringsbehov är en förutsättning att först utveckla en förståelse för aktuell SU-
verksamhet. Baserat på denna förståelse kan sedan SU-verksamheten värderas 
på olika sätt, t ex responsive evaluation (Guba och Lincoln, 1990), vilket sedan 
ligger till grund för att identifiera olika förändringsbehov. Resultaten från en 
verksamhetsdiagnos ligger sedan till grund för att designa och införa olika 
förändringar. Liknande indelningar av förändringsarbete kan också identifieras 
hos andra förändringsforskare (Binney & Williams, 1997; Burke, 1994; Kotter, 
1996; Lippitt m fl, 1958) (se även avsnitt 4.4.1). I resonemanget ovan om en 
huvudsaklig ordning mellan diagnos och design är dock gränsen mellan dessa 
två indelningar inte alltid tydlig. Det är förmodligen mer riktigt att säga att ett 
förändringsarbete inledningsvis kommer ha en inriktning mot diagnos- och 
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lärande (tolkande och/eller reflekterande handlingar) men att detta successivt 
övergår till mer intervenerande och designande handlingar. 

1.2 Genomförda förändringsprojekt som grund för 
kunskapsutveckling 

En viktig grund och inspirationskälla för denna avhandling är fyra olika 
förändringsprojekt som alla genomförts i någon form av SU-verksamhet. Dessa 
förändringsprojekt har för detta avhandlingsprojekt genomförts som fältarbete 
utifrån ett kliniskt perspektiv. Fältarbete utifrån ett kliniskt perspektiv är en 
form av kvalitativ aktionsforskning enligt Schein (1987) (se avsnitt 2.4 för 
ytterligare beskrivning). Dessa fyra förändringsprojekt utgör också de fall som 
jag använder i denna avhandling (för beskrivning av förändringsprojekt se 
kapitel 5). Dock skall jag redan nu ge en inledande beskrivning av respektive 
fall eftersom detta bidrar till mina kunskapsbehov och frågeställningar. Mina 
kunskapsbehov och frågeställningar har successivt utvecklats genom obser-
vationer och reflektioner under förändringsprojekten (se Figur 1-3 nedan och 
avsnitt 2.4 för ytterligare beskrivning). 

Arbete i fall:
- Genomförande av fall
- Bearbetning av fall

Forsknings-
intresse

har styrt
har utvecklat

Kunskaps-
behov

har genererat
har

påverkat

har
preciserats

genom

Forsknings-
design

har styrt

har utgjort
underlag för

har styrt och
bidragit till

har styrt

 
Figur 1-3: Utveckling av kunskapsbehov och frågeställningar 

Den process för kunskapsutveckling som jag genomgått har varit en iterativ 
process i termer av att mina kunskapsbehov successivt har utvecklats under 
genomförande och bearbetning av fall enligt Figur 1-3 ovan. Forskningsdesign 
för denna kunskapsutveckling kommer att beskrivas och argumenteras för mer 
utförligt i kapitel 2. Efter att genomförda förändringsprojekt avslutats har, 
genom bearbetning av dessa fall, ytterligare observationer och reflektioner 
gjorts som också bidragit till utveckling av mina kunskapsbehov och fråge-
ställningar. Det som drivit mig att aktivt delta i dessa förändringsprojekt skulle 
kunna sammanfattas enligt punkterna nedan. 

• Min uppfattning, baserad på personlig kunskap och erfarenheter från 
praktikfältet, att SU-verksamheter är en komplex typ av verksamhet med 
speciella och intressanta egenskaper 

• Min uppfattning, baserad på personlig kunskap och erfarenheter från 
praktikfältet, att ”skomakarens ungar i många avseenden har de sämsta 
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skorna”, d v s att det finns ett allmänt behov av att utveckla SU-verksam-
heter3 

• Ett uttalat behov och önskemål hos respektive SU-verksamhet att lösa 
olika uppfattade problem där jag sedan aktivt varit involverad i dessa 
förändringsprojekt 

De fyra forskningsprojekt som används i denna avhandling kommer i fortsätt-
ningen refereras till som, Myndigheten, Läkemedelsföretaget, Programvaru-
företaget och Konsultföretaget. Motiv till anonymisering av fallstudier redovisas 
i avsnitt 5.1 i samband med beskrivning av fallstudierna. Aktuella förändrings-
projekt har tidsmässigt sträckt sig från början av 1997 och fram till början av 
2001 enligt Figur 1-4 nedan. 

Läkemedels-
företaget

Myndigheten

Programvaruföretaget

Konsultföretaget

1997 1998 1999 2000 2001  
Figur 1-4: Förändringsprojekt i tid 

Förändringsprojekten som redovisas i Figur 1-4 ovan har inte haft full 
aktivitetsgrad under hela de tidsperioder som presenteras. Det finns perioder då 
förändringsprojekten av olika skäl, främst beroende på förändrade förutsätt-
ningar i respektive SU-verksamhet, gått lite mer på sparlåga. Dock representerar 
Figur 1-4 ovan de stora milstolparna i form av projektstart och projektavslut. I 
tre av fallen (myndigheten, programvaruföretaget och konsultföretaget) har jag 
dessutom haft ytterligare kontakter då de presenterat hur de förvaltat och 
fortskridit med förändringsarbetet. Vid dessa tillfällen har det också förkommit 
reflekterande diskussioner avseende hur de kan/bör/skall gå vidare. 

I samtliga förändringsprojekt har arbetet varit inriktat mot att utveckla 
arbetssätt avseende SU. Förändringsprojekten har i de mest väsentliga delarna 
haft en handlingsorientering i enlighet med hur jag tidigare beskrivit föränd-
ringssituation. Handlingsorienteringen har tydliggjorts genom att vi i föränd-
ringsprojekten fokuserat SU-process, modeller och metoder för SU. Förutom 
SU-process, modeller och metoder för SU har det också funnits anledning att 
uppmärksamma mer organisatoriska och sociala faktorer i respektive föränd-
ringsprojekt. Förändringsprojekten har varit indelade i olika etapper med 

                                            
3 Detta faktum poängteras också av Raynus (1999) som i en introduktion skriver ”With 

the exception of a few companies, software development organisations do not respond 
well to the process improvement innovations related to software development” (ibid, 
sidan xxiii) 
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formulerade syften och mål för respektive etapp. Detta till trots har 
projektplaner och i vissa fall syften och mål för förändringsprojekten anpassats 
under resans gång. Dessa anpassningar har främst skett av två skäl: 

• Förändrade förutsättningar i respektive SU-verksamhet där förändrings-
projekten drivits 

• Förändrad kunskap om SU-verksamheten som en följd av att förändrings-
projekten genererat olika resultat 

Aktuella förändringsprojekt har haft ett såväl diagnostiskt som designinriktat 
intresse. Även om båda dessa intressen varit artikulerade i respektive föränd-
ringsprojekt har det blivit en övervikt av diagnosinriktade aktiviteter i de flesta 
fallen, d v s att fastställa respektive SU-verksamhets tillstånd och ta fram 
förändringsbehov. Övervikten av diagnosinriktade aktiviteter kommer också att 
påverka denna avhandlings kunskapsbidrag i termer av giltighet och generaliser-
barhet. Denna påverkan kommer att hanteras i kapitel 12 där jag gör en åter-
blick på genomförd kunskapsutveckling. 

1.2.1 Förändringsprojekten som underlag för kunskapsbehov 
och frågeställningar 

Utifrån det som presenterats ovan om aktuella förändringsprojekt och utifrån 
mitt intresse för SU-verksamheter kan problemområdet för denna avhandling 
pekas ut som: 

Hur kan och bör man utveckla SU-verksamheter? 

Detta problemområde innehåller tre begrepp, kan, bör och man som behöver 
problematiseras något för fortsättningen. Med kan avses huvudsakligen möjliga 
arbetssätt i form av olika teorier, modeller och metoder för att utveckla SU-
verksamheter. Möjliga arbetssätt (kan) utgörs i detta sammanhang av de teorier, 
modeller och metoder som tillämpats i de förändringsprojekt som jag aktivt 
varit involverad i. En målsättning med denna kunskapsutveckling är att ge 
vägledning för utveckling av SU-verksamheter och därav behöver ”bör” också 
finns med i problemområdet, d v s lämpliga arbetssätt. Detta bör gör också 
anspråk på en högre grad av generell tillämplighet, d v s det finns en ambition 
att kliva utanför de förändringsprojekt som denna avhandling baserar sig på 
och utveckla kunskap som: 

• förutsättningar för att förstå utveckling av SU-verksamheter, 

• förutsättningar för att beskriva utveckling av SU-verksamheter och 

• vägledning för utveckling av SU-verksamheter 

Det tredje begreppet i problemområdet är man. Med man avser jag i detta fall 
den eller de förändringsaktörer som på olika sätt aktivt involveras i förändrings-
arbetet. Man kan vara såväl enskilda individer eller grupper av individer som 
avdelningar. Förändringsaktörerna kan vara aktörer utanför den egna verksam-
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heten lika väl som att de kommer inifrån den egna verksamheten. Min invol-
vering är i alla förändringsprojekt ett exempel på extern utredningsaktör. Det 
ovan presenterade möjliga (kan) och lämpliga (bör) arbetssätt för meta-
utveckling behöver för fortsättningen preciseras. Det finns olika typer av arbets-
sätt beroende på var i processen för denna kunskapsutveckling som man 
fokuserar. För att förklara detta tar jag utgångspunkt i Figur 1-5 nedan. 

Föreslaget
arbetssätt

Förutsättningar
för att förstå
utveckling av

SU-verksamheter

Förutsättningar
för att beskriva
utveckling av

SU-verksamheter

Vägledning
för utveckling av

SU-verksamheter

Metautveckling

Tillämpat
arbetssätt
- tolkning
- förhandling

Rekonstruerat
arbetssätt

Värderat
arbetssätt

1)
2)

3)

4)

5)

Bearbetning av genomförd 
metautveckling

 
Figur 1-5: Identifiering av övergripande kunskapsbidrag i relation till arbetssätt 

för metautveckling 

I Figur 1-5  ovan finns ett antal arbetssätt som har olika innebörd enligt punk-
terna nedan. 

1. Det första arbetssätt (föreslaget/planerat) innebär de normer, tankar, 
uppfattningar, teorier, modeller och metoder relaterat till metautveckling 
och förändringsarbete som jag hade kunskap om och som jag tidigare 
tillämpat i olika förändringsprojekt. Dessa delar har inledningsvis påver-
kat inledande urval, planering och upplägg av aktuella förändringsprojekt 
(metautveckling). 

2. Det andra arbetssätt (tillämpat) innebär det faktiska tillvägagångssättet i 
respektive förändringsprojekt. Detta arbetssätt har successivt situations-
anpassats baserat på olika tolkningar och ”förhandlingar” mellan de som 
varit involverade i aktuella förändringsprojekt. Situationsanpassning har 
främst gjorts för att anpassa förändringsprojekten till olika förändrade 
förutsättningar och som en konsekvens olika utredningsresultat som 
genererats. 

3. Det tredje arbetssätt innebär rekonstruktion av det arbetssätt som besk-
rivits i punkt 2 ovan, d v s rekonstruktion av verkligt genomfört arbets-
sätt. Under denna rekonstruktion har uppmärksamhet riktats mot föl-
jande: vilka handlingar som utförts, deras innebörd och relation, vilka 
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anpassningar har gjorts, varför de har gjorts samt vilka konsekvenser 
dessa anpassningar fick. 

4. Det fjärde arbetssätt innebär värdering av rekonstruerade arbetssätt och då 
främst avseende på vilka handlingar som genomförts, deras innebörd och 
relationer, vad som adresserats via genomförda handlingar, vilka resultat 
som genererats samt olika styrkor och svagheter relaterat till dessa arbets-
sätt. 

5. Punkt 5 innebär sedan analys och reflektioner över olika resultat från 
bearbetning av rekonstruerat och värderat arbetssätt. Analys och reflek-
tioner har sedan legat till grund för utveckling av det huvudsakliga 
kunskapsbidraget från denna forskning: 1) förutsättningar för att förstå 
utveckling av SU-verksamheter, 2) förutsättningar för att beskriva utveck-
ling av SU-verksamheter och 3) vägledning för utveckling av SU-verksam-
heter. 

Figur 1-5 ovan visar processen för att komma fram till tänkt kunskapsbidrag 
och de genomförda förändringsprojektens roll i denna process. I nästa avsnitt 
redovisas olika fenomen från förändringsprojekten som uppmärksammar olika 
kunskapsbehov och frågeställningar relaterat till det femte arbetssätt i punkt 5 
ovan. 

1.2.2 Förändringsprojektens bidrag till kunskapsbehov och 
frågeställningar 

Under genomförda förändringsprojekt har det vid ett flertal tillfällen visat sig 
att vi i förändringsprojekten, för att uppnå uppsatta mål, varit tvungna att ta ett 
större grepp om SU-verksamheten än vad som inledningsvis kanske var tanken. 
Det har i förändringsprojekten t ex visat sig att det inte är tillräckligt att 
fokusera modeller, metoder och verktyg. Dessa delar av SU-verksamheten har 
nämligen ömsesidig relation till, påverkar och påverkas av andra faktorer i SU-
verksamheten enligt punkterna nedan. 

• Organisationsstruktur i form av formell och informell organisation 

• Organisationskultur, ledarskap och belöningssystem 

• Roller, ansvar och befogenheter 

Denna typ av problematik har varit gällande för samtliga förändringsprojekt 
som presenterats ovan. I avsnitt 1.1 har tidigare likartade argument framförts i 
samband med utveckling av SU-verksamheter varför detta är en betydelsefull 
förutsättning för fortsättningen i denna avhandling. I genomförda förändrings-
projekt har det också funnits ett stort behov av att förstå nuläget, d v s den 
nuvarande SU-verksamheten, för att kunna designa en bättre framtida SU-
verksamhet. Det har funnits egenskaper i nuläget som haft stor betydelse för 
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framtiden. Exempel på förståelseinriktade behov i aktuella förändringsprojekt 
är enligt punkterna nedan. 

• Förståelse för befintligt arbetssätt vid SU och dess varianter (SU-process), 
såväl dokumenterat arbetssätt (modeller, metoder, checklistor etc.) som 
icke dokumenterade arbetssätt (subjektiva och intersubjektiva erfaren-
heter) 

• Det har också visat sig vara av betydelse att utveckla kunskap avseende 
såväl befintliga modeller, metoder och verktyg som avsaknad av desamma 
(metodinventering och metodanalys), vad de är avsedda för, hur väl de 
passar befintligt arbetssätt och vad som saknas 

• Det har också funnits behov av att förstå ytterligare egenskaper i respek-
tive SU-verksamhet så som, organisatoriska roller, deras relationer samt 
vilka ansvar och befogenheter som förknippas med dessa roller 

En viktig förutsättning för förändring har i samtliga förändringsprojekt således 
varit att deltagarna utvecklat förståelse om olika aspekter av SU-verksamheten. 
Detta har också poängterats tidigare i avsnitt 1.1. 

En annan dimension av förändringsarbete som varit tydlig i genomförda föränd-
ringsprojekt är att det finns ett behov av att på ett ordnat och trovärdigt sätt 
införa förändringar enligt punkterna nedan. 

• Utbildning av de aktörer som skall använda, är en del av eller på annat 
sätt påverkas av de designade lösningarna 

• Det finns ofta behov av pilotprojekt där man använder en ny metod och 
där metodanvändarna kan påräkna stöd från någon ”expert” (rådgivare 
och bollplank) 

• Under ett pilotprojekt är en viktig del att samla in olika reaktioner, 
synpunkter och erfarenheter som sedan kan ligga till grund för fortsatt 
utveckling av aktuell SU-verksamhet 

Den SU-verksamhet som är föremål för utveckling måste också, genom sina 
aktörer, engagera sig och ta konsekvenserna av förändringsarbetet. Det har 
visat sig att det är av betydelse att få aktörerna att förstå att det är deras egen 
verksamhet som skall förändras och att det är de själva som måste vara med 
och driva detta. Denna typ av krav har också tidigare redovisats i avsnitt 1.1. 
Det är också av betydelse att avsätta tillräckliga resurser och engagera lämpliga 
personer i förändringsarbetet. Denna typ av erfarenheter har varit tydliga på 
myndigheten, programvaruföretaget och framför allt hos konsultföretaget. På 
myndigheten förelåg det också ett behov av en egen organisatorisk enhet fick 
ansvar för modeller och metoder samt vidareutveckling av detsamma. 

I aktuella förändringsprojekt har olika förutsättningar för projekten förändrats. 
Dessa förändringar har varit mer eller mindre omfattande och de har också 
inneburit att olika anpassningar av förändringsprojekten har varit nödvändiga. 
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Det har således hänt saker i SU-verksamheterna eller att SU-verksamheterna har 
haft specifika egenskaper som i vissa avseenden underlättat eller försvårat 
förändringsarbetet. Detta har varit speciellt tydligt hos myndigheten och kon-
sultföretaget. 

1.3 Precisering av forskningsfrågor och syfte 
I avsnitt 1.1 och 1.2 ovan har olika kunskapsbehov och frågeställningar som är 
relevanta för denna avhandling presenterats. I detta avsnitt kommer dessa 
kunskapsbehov och frågeställningar utvecklas och preciseras för att mynna ut i 
de forskningsfrågor som denna avhandling sedan baseras på. Detta är också ett 
led i att avgränsa och förtydliga syfte och tänkta kunskapsbidrag i denna avhan-
dling. 

I presenterat problemområde finns olika aspekter att beakta vid utveckling av 
SU-verksamheter vilket implicerar att det också finns behov av vägledning för 
utveckling av SU-verksamheter. Problemområdet har tidigare redovisats som:  

Hur kan och bör man utveckla SU-verksamheter? 

Detta problemområde sätter ramarna för denna avhandling samt för de 
delfrågeställningar som är tänkta att bidra till det övergripande problem-
området. Frågeställningen i problemområdet innehåller ”bör” i två dimen-
sioner, dimensionen förståelse för utveckling av SU-verksamheter och dimen-
sionen vägledning för utveckling av SU-verksamheter. För att utveckla förståelse 
finns det därför ett behov av någon systematik som kan användas för att förstå 
utveckling av SU-verksamheter. Denna systematik bör också vara beskaffad på 
ett sådant sätt att den kan användas för att beskriva utveckling av SU-verksam-
heter.  

Huvudfrågan för denna avhandling är därför:  

1. Hur kan man på lämpligt sätt beskriva metautveckling för att förstå och ge 
vägledning för densamma? 

För att svara på denna forskningsfråga behöver olika delfrågor av förutsätt-
ningskaraktär besvaras. Dessa delfrågor är: 

2. Vad karaktäriserar SU-verksamheter? 

3. Vad karaktäriserar utveckling av SU-verksamheter, d v s metautveckling? 

Dessa frågeställningar är ett resultat av att jag, baserat på såväl teori som 
empiri, funnit ett behov en systematik för de olika förändringshandlingar som 
kan/bör utföras vid metautveckling. Detta har givit mig argument för att ta 
fram en systematik i form av en taxonomi för att förstå, beskriva och ge väg-
ledning för metautveckling vilket kommer preciseras i nästa avsnitt. 
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1.3.1 Syfte och kunskapsbidrag 
Huvudtiteln på denna avhandling är, ”Att förstå och förändra systemutveck-
lingsverksamheter”. Utifrån denna titel är den överordnade avsikten och ända-
målet med denna avhandling att: 

• öka kunskapen om utveckling av SU-verksamheter som en form av meta-
utveckling 

Syftet med denna avhandling realiseras genom förväntade kunskapsbidrag 
baserat på forskningsfrågorna ovan. Det övergripande syftet med denna 
avhandling är att utveckla kunskap om vad som karaktäriserar metautveckling. 
Dessa egenskaper för metautveckling hanteras genom forskningsfrågorna 2 och 
3. Ett mer specifikt syfte med denna avhandling är att ta fram systematik för 
förändringshandlingar i form av en taxonomi för metautveckling vilket också är 
det förväntade kunskapsbidraget avseende forskningsfråga 1 och 3. Jag använ-
der konceptet taxonomi som en systematisk klassificering av förändrings-
handlingar vid metautveckling. Klassificeringen görs i form av olika klasser där 
dessa klasser har olika egenskaper och relationer mellan varandra och inom 
klasser (se avsnitt 2.2 för ytterligare beskrivning av taxonomi som instrument 
inom vetenskap). Syftet med taxonomin kan därför delas upp i olika delsyften 
enligt punkterna nedan. 

• att ta fram en taxonomi som kan användas för att förstå utveckling av SU-
verksamheter 

Denna förståelse kan utvecklas genom att taxonomin ger stöd för att: 

• kategorisera och beskriva utveckling av SU-verksamheter 

Avslutningsvis skall taxonomin också kunna: 

• utgöra ett vägledande stöd vid utveckling av SU-verksamheter 

Taxonomin som denna avhandling genererar är ett möjligt svar på hur man på 
lämpligt sätt kan stödja metautveckling. Taxonomin utgör således ett stöd och 
där stöd och taxonomi som fenomen kommer att hanteras vidare i avsnitt 2.2 
och 4.2. 

1.3.2 Kunskapskaraktärisering av förväntade kunskapsbidrag 
I denna avhandling gör jag anspråk på kunskapsutveckling avseende ”Att förstå 
och förändra systemutvecklingsverksamheter”. Den kunskap som skall utveck-
las, d v s kunskapsbidragen, behöver karaktäriseras enligt vad för typ av kuns-
kap som skall utvecklas för att senare kunna värdera vad den utvecklade kuns-
kapen är värd (Goldkuhl, 1998b). Detta är ett sätt att legitimera aktuell 
kunskapsutveckling i form av att förklara och försvara densamma. Liknande 
resonemang avseende att förklara och försvara kunskapsutveckling kan bland 
annat finnas hos Berger och Luckmann (1966) där de diskuterar legitimitets-
processer vid institutionalisering genom att tillskriva objektiverade betydelser 



Introduktion 

 19

kognitiv giltighet. Kunskapskaraktärisering är också nödvändig för att kunna 
fastställa en strategi för aktuell kunskapsutveckling (Goldkuhl, 1998b). Strate-
gin för denna kunskapsutveckling kommer att redovisas i kapitel 2. Detta sätt 
att legitimera kunskapsbidrag har tidigare gjorts av Axelsson (1998) där hon 
gjort en uppställning som även inspirerat mig i detta arbete. 

Tabell 1-1: Förväntade kunskapsbidrag och deras karaktär i relation till 
frågeställningar 

Kunskapsbidrag  Kunskapskaraktär 
Ursprung i
fo-fråga 

Kunskap om metautveckling och då specifikt 
utveckling av SU-verksamheter 
(kapitel 4, 5 och 7 – 11) 

Deskriptiv kunskap 
Förståelsekunskap 
Förklaringskunskap 
Värdekunskap 

1, 2 och 3 

En taxonomi för metautveckling (kapitel 7 – 10) 
med egenskaper enligt nedan: 

Kategoriell kunskap 
Klassificerade 
kunskap 
Deskriptiv kunskap 
Förklaringskunskap 
Värdekunskap 
Normativ kunskap 

1 

• Stöd för att förstå utveckling av SU-
verksamheter (kapitel 11) 

• Vägledning för utveckling av SU-
verksamheter (kapitel 11) 

Värdekunskap 
Normativ kunskap 

1 och 2 

Vad är innebörden av angivna kunskapskaraktärer i Tabell 1-1 i relation till 
förväntade kunskapsbidrag? Det övergripande kunskapsbidraget ”kunskap om 
metautveckling och då specifikt utveckling av SU-verksamheter” har i tabellen 
ovan relaterats till fyra olika kunskapskaraktärer. Den första typen av kunskap, 
deskriptiv kunskap kommer att utvecklas genom att egenskaper för såväl IS, SU, 
utveckling av SU-verksamheter och förändringsarbete kommer att beskrivas. 
Förståelsekunskap fokuserar vad något är, d v s att frilägga och tilldela inne-
börder för olika fenomen. Detta kommer bland annat ske för fenomen som 
verksamhet, SU-verksamhet, IS och SU. Förklarande kunskap som innebär att 
förklara varför något är på ett viss sätt kommer bland annat utvecklas genom 
att beskriva olika argument för varför förändringsarbete bör bedrivas på ett viss 
sätt, varför IS och SU bör betraktas utifrån ett visst perspektiv och varför vissa 
aspekter bör adresseras vid utveckling av SU-verksamheter. Värdekunskap som 
fokuserar ”det önskvärda” kommer också utvecklas genom att det successivt i 
denna kunskapsutveckling kommer ske olika värdering av olika kunskapsobjekt 
och därmed kommer också uttalanden om vad som är mer eller mindre 
önskvärt att lyftas fram. 

Det huvudsakliga kunskapsbidraget i denna avhandling är en taxonomi för 
metautveckling. Taxonomin för metautveckling kan enligt Tabell 1-1 ovan 
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relateras till sex olika kunskapskaraktärer och där den första av dessa 
kunskapskaraktärer är kategoriell kunskap. Denna typ av kunskap utvecklas 
genom att taxonomin klassificerar utveckling av SU-verksamheter i olika 
kategorier av handlingar i ett förändringssammanhang. Nästa typ av kunskap 
är klassificerande kunskap vilket ofta taxonomier är ett uttryck för (Goldkuhl, 
1998b). I detta fall innebär det att identifiera, namnge, avgränsa och relatera 
olika kategorier av förändringshandlingar till varandra. Nästa typ av kunskap 
som taxonomin står för är deskriptiv kunskap. Denna typ av kunskaps 
genereras genom att olika egenskaper hos taxonomin beskrivs. Nästa typ av 
kunskap är förklaringskunskap vilken utvecklas genom jag i denna avhandling 
på olika sätt argumentera för varför taxonomin är utformad på det sätt som 
den presenteras. Taxonomin går också relatera till värdekunskap eftersom den i 
vissa avseenden också uttrycker ”det önskvärda”. Värdekunskap accentueras 
bland annat i önskvärda egenskaper som en SU-verksamhet bör ha. Den sista 
typen av kunskap är sedan normativ kunskap vilket adresseras genom olika 
rekommendationer för utveckling av SU-verksamheter. Det rör sig bland annat 
om i vilken ordning som förändringshandlingar bör utföras, vilka aspekter som 
bör fokuseras vid utveckling av SU-verksamheter etc. 

1.3.3 Målgrupp för denna avhandling 
Denna avhandling riktar sig, genom sin utformning och innehåll, till olika 
grupper av personer i olika sammanhang. Detta innebär också att olika grupper 
av personer kan ha olika nytta av detta arbete. I vissa delar anser jag att denna 
avhandling är att betrakta som någon form av grundforskning. Detta innebär 
att det finns kunskapsbidrag i avhandlingen som är mer inomvetenskapliga i 
termer av att de kanske inte finner sin direkta tillämpning av personer i praktik-
fältet. Ett exempel på detta är den systematik av förändringshandlingar som 
utgör hierarkidimensionen av taxonomin (se kapitel 7). I kontrast till mer inom-
vetenskapliga delar finns det också delar i avhandlingen som har en direkt prak-
tisk tillämpning. Ett exempel på detta är temadimensionen i taxonomin som 
beskriver olika teman som bör uppmärksammas i samband med metautveckling 
(se kapitel 9). Målgrupper för denna avhandling kan bland annat indelas efter 
personers olika intresseområden, d v s personer som är intresserade av: 

• Systemutveckling 

• Metautveckling 

• Förändringsarbete 

Inom dessa intresseområden kan dessutom olika aktörer identifieras enligt 
punkterna nedan: 

• Aktörer som arbetar med eller blir berörda av metautveckling 

• Forskare och andra med intresse av metautveckling 



Introduktion 

 21

1.4 Avgränsningar 
Att göra avgränsningar i ett avhandlingsarbete innebär att göra en skillnad 
mellan vad som är i fokus, vad som angränsar till fokus och vad som kommer 
utanför fokus. 

Den första avgränsningen gäller den typ av verksamheter som empirin i denna 
avhandling baserar sig på. Genomförda förändringsprojekt har i samtliga fall 
genomförts i olika typer av SU-verksamheter vilket också till viss del begränsar 
användningen av utvecklad taxonomi. Dessutom har de flesta genomförda 
förändringsprojekten varit inriktade mot att diagnostisera aktuella SU-verksam-
heter vilket också sätter vissa restriktioner för användbarheten hos utvecklad 
taxonomi. Detta kommer bland annat att diskuteras i kapitel 12. 

En annan avgränsning är att föreliggande taxonomi inte prövats i någon verklig 
förändringssituation. Den främsta orsaken till detta är att kvalitativa fältstudier 
ur ett kliniskt perspektiv, som denna kunskapsutveckling utgör, tar tid att 
genomföra. Enligt Figur 1-4 ovan har genomförandet av aktuella förändrings-
projekt sträckt sig över fyra år och det är rimligt att anta att det nu skulle 
behövas ytterligare något eller några år för att praktiskt tillämpa föreliggande 
taxonomi. 

Utveckling av SU-verksamheter kan i stort sätt handla om vad som helst 
relaterat till denna typ av verksamheter. I föreliggande arbete finns vissa 
avgränsningar genom den utformning som utvecklad taxonomi har. Taxonomin 
är en systematik av förändringshandlingar och har därmed en tydlig handlings-
orientering och där relationer mellan handlingar, indelningar av handlingar och 
aspekter som kan adresseras via dessa handlingar är i förgrunden. Denna 
utformning innebär att det finns annat relaterat till utveckling av SU-verk-
samheter som hamnar i bakgrunden eller rent av utanför det som behandlas. 
Exempel på aspekter som behandlas men som för den skull inte kommer i 
förgrunden i denna kunskapsutveckling är kunskapsområden som knowledge 
management, human resource management (HRM) och annat kvalitetsarbete 
som TQM. Andra saker som inte explicit hanteras i detta arbete är införande 
och uppföljning förändringsåtgärder.   

1.5 Avhandlingens disposition 
I Figur 1-6 nedan beskrivs avhandlingens struktur, innehåll och relationer 
mellan olika delar och hur dessa bidrar till avhandlingen som helhet. 
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Figur 1-6: Avhandlingens disposition 

I avsnitten nedan beskrivs avhandlingens olika delar kortfattat i syfte att 
komplettera Figur 1-6 ovan. 

Del I: Vad skall beforskas och hur 

Del I av avhandlingen består av två kapitel, kapitel 1 och 2. Kapitel 1 syftar till 
att presentera aktuellt problemområde och att argumentera för varför detta 
problemområde är värt att beforska. I kapitel 1 beskrivs också aktuella forsk-
ningsfrågor, syfte, tänkta kunskapsbidrag och avgränsningar för detta arbete. 
Kapitel 2 syftar sedan till att redovisa och argumentera för de vetenskaps-
filosofiska och metodologiska vägval som jag gjort i denna avhandling. 

Del II: Metautveckling i teorin 

Del II utgörs av två kapitel, kapitel 3 och 4. Denna del av avhandlingen syftar 
till att redovisa olika teoretiska utgångspunkter som sedan på olika sätt legat till 
grund för utveckling av den taxonomi som avhandlingen mynnar ut i. Urval av 
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teorier har skett successivt allt eftersom jag har arbetet med empirin och 
utvecklat föreliggande taxonomi. Kapitel 3 redovisar den syn på verksamheter 
och handling som utgör underlag för taxonomin. Kapitel 4 sedan redovisar den 
syn på IS, SU, utveckling av SU-verksamheter och förändringsarbete som också 
utgör underlag för taxonomin. 

Del III: Metautveckling i praktiken 

I del III av denna avhandling beskrivs genom kapitel 5 sedan de SU-verksam-
heter och de SU-projekt som denna avhandling baserar sig på. Dessa föränd-
ringsprojekt har på olika sätt påverkat urval av teoretiska utgångspunkter samt 
att dessa har utgjort underlag för utveckling av taxonomin som beskrivs i del IV 
nedan. 

Del IV: En taxonomi för metautveckling 

Del IV av avhandlingen syftar till att presentera den taxonomi som är det 
primära kunskapsbidraget från detta arbete. Arbetet med del IV har förutom en 
successiv utveckling av taxonomin också varit styrande för kontinuerliga urval 
av olika teorier i del III. I kapitel 6 beskrivs först det arbetssätt jag tillämpat för 
att utveckla de tre dimensionerna i taxonomin, en hierarkidimension, en 
processdimension och en temadimension. I kapitel 7 presenteras taxonomins 
hierarkidimension vad gäller dess innehåll, struktur och egenskaper. I kapitel 8 
presenteras sedan processdimensionen i taxonomin. Kapitel 9 syftar sedan till 
att presentera den tredje dimensionen av taxonomin, temadimensionen, 
avseende dess innehåll, struktur och egenskaper. I kapitel 10 görs sedan en 
empirisk prövning av föreliggande taxonomi och där denna prövning också 
leder till viss vidareutveckling av taxonomin. 

Del V: Slutsatser och reflektion 

I denna, den sista delen av avhandlingen, kommer sedan detta arbete at 
avslutas, på ett vad jag hoppas, hedervärt sätt. I kapitel 11 presenteras olika råd 
och riktlinjer för tillämpning av föreliggande taxonomi samt vad taxonomin 
kan ha för betydelse för utveckling av SU-verksamheter. I kapitel 12 kommer 
sedan denna avhandling att sammanfattas och reflektioner över genomförd 
kunskapsutveckling. I kapitel 13, som är denna avhandlings sista kapitel, 
presenteras en sammanfattning av hela avhandlingen på engelska. 





 

 25

2 Forskningsansats 
Kapitel 2 syftar till att presentera och argumentera för olika forskningsmetod-
ologiska val och ställningstaganden som jag gjort i samband med den kunskaps-
utveckling som genomförts i denna avhandling. 

2.1 Vetenskapligt arbete 
I och med denna avhandling gör jag anspråk på ett vetenskapligt arbete. Vad är 
det då som gör detta arbete vetenskapligt? Vetenskap som fenomen beskrivs 
ofta som att vara organiserad kunskap och att vetenskap som verksamhet inne-
bär ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst 
område (Nationalencyklopedin, 2000). Forskning skall vara vetenskaplig där 
forskningsprocessen innebär ett systematiskt arbete som skall frambringa nya 
kunskaper och ökat vetande. Detta kan enligt Nationalencyklopedin (ibid) ske 
genom att samla in och klassificera data, göra observationer och experiment 
eller tolka och analysera tillgängligt material (t ex dokument, föremål) för att 
sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat. 

Inom humanvetenskaperna och närmare bestämt inom samhällsvetenskap 
framhävs ofta kunskapsmålen som att förstå människors handlande och 
beteende för att klarlägga mönster i samhällen och hos individer (se t ex, 
Alvesson & Sköldberg 1994; Föllesdal, 1993; Guneriussen, 1997; Ödman 
1994). Denna avhandling handlar om att förstå, beskriva och förklara hur 
människor handlar och interagerar med varandra vid utveckling av SU-
verksamheter och hur detta kan begreppsliggöras genom en taxonomi för meta-
utveckling (se avsnitt 2.2 nedan för beskrivning av taxonomi och meta-
utveckling). Denna utgångspunkt positionerar därmed denna avhandling inom 
samhällsvetenskapen. 

Jag ansluter mig i detta arbete till en vetenskaplig inriktning som förespråkar en 
kumulativ kunskapsutvecklingsprocess där ny kunskap genom tolkning läggs till 
den gamla som därmed utvecklas genom att tillföra nya fakta eller pröva nya 
principer (Ödman 1994). Detta beskrivs ofta som en del av en hermeneutisk 
kunskapsutvecklingsprocess (ibid) vilken också erkänns som en betydelsefull 
inriktning vid IS-relaterad forskning (Klein & Myers, 1999). Som jag ser det är 
detta delvis en kontrast till en positivistisk kunskapssyn där argument för 
kausalitet och mer diskontinuerliga språng (Kuhn, 1992) där tidigare teorier 
överges eller att kända data tolkas ur ett helt nytt perspektiv. Tolkning och 
positivism behöver dock inte utesluta varandra utan det finns också möjlighet 
att dessa båda inriktningar kan kombineras vid vetenskapligt arbete (Lee, 
1991). Utifrån en kumulativt och tolkande kunskapsutvecklingsprocess har jag i 
denna avhandling främst tillämpat en kvalitativ ansats. Denna kvalitativa ansats 
kännetecknas också av att jag som aktionsforskare befunnit mig i den sociala 
verklighet (förändringsprojekt) som också beforskats. Datainsamling och analys 
har i huvudsak skett i två efter varandra följande faser. Jag kommer vidare i 
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detta kapitel utifrån ovan beskrivna förhållningssätt beskriva, karaktärisera och 
argumentera för den forskningsansats som jag valt. 

2.2 Taxonomi för metautveckling som vetenskapligt 
instrument 

Det huvudsakliga kunskapsbidraget i denna avhandling är en taxonomi för 
metautveckling vilken utgörs av en systematik av förändringshandlingar för 
utveckling av SU-verksamheter. Fenomenet taxonomi är i denna avhandling 
därför att betrakta som ett instrument för vetenskap vilket kommer att 
utvecklas i detta avsnitt. 

En viktig del av allt vetenskapligt arbete utgörs av att klargöra olika begrepp 
och system av begrepp inom ett studerat område (Allwood, 2002; Asplund, 
1969). Ett sätt att åstadkomma detta är att utforma olika klassificeringssystem 
som typologier och taxonomier. En typologi innebär en klassificering på 
vetenskaplig grund av ett material efter de ingående objektens typiska egen-
skaper (Nationalencyklopedin, 2000). En typologi säger dock inget om relation-
erna mellan klassificeringar, ingående objekt och dess egenskaper. En utvecklad 
förståelse kräver därför att begrepp också sätts i relation till andra begrepp. En 
taxonomi som klassifikationssystem är ett exempel på ett systematiskt sätt att 
strukturera såväl begrepp som relationer mellan begrepp inom ett visst område 
(Allwood, 2002; Asplund, 1969; Bryar, 2001; Jansson, 1986). Historiskt sett 
har människan länge klassificerat och systematiserat sin omgivning. Använd-
ning av taxonomier som klassificeringssystem tillämpades redan av Aristoteles 
som utvecklade taxonomier för att organisera och fördjupa sin kunskap om 
världen runt omkring sig själv (Bryar, 2001; Asplund, 1969). Vetenskaper 
består ofta av taxonomier i olika former där en taxonomi kan utgöra en system-
atik och regler för att beskriva något fenomen inom en vetenskap. Det är också 
möjligt att strukturera olika vetenskaper i en taxonomi för att beskriva hur de 
förhåller sig till varandra. Ett exempel på en sådan taxonomi är Janssons (1986) 
taxonomi över olika vetenskaper enligt Figur 2-1 nedan. 
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Figur 2-1: Taxonomi över vetenskaper (Jansson, 1986, sidan 38) 
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Andra exempel på kända taxonomier är Linné (1735) som i sin doktors-
avhandling tog fram en systematik för växtriket och Mendeleeff´s periodiska 
system över kemiska grundämnen. Taxonomier har idag många tillämpnings-
områden vilket kan exemplifieras enligt punkterna nedan (Bryar, 2001). 

• inom sjukvården för att möjliggöra för försäkringsbolag att identifiera 
lämpliga tjänster och utbetala rätt ersättning för dessa 

• militären använder taxonomier för att standardisera policies och rutiner 
för sin verksamhet 

• affärsdrivande verksamheter använder taxonomier för att hantera interna 
dokument och för att automatisera affärsrelationer 

Gemensamt för alla dessa exempel är att de använder taxonomier för att 
organisera kunskap inom ett specifikt område (ibid). Sabherwal och Robey 
(1993) har t ex tagit fram en taxonomi, just i detta syfte, för att kunna beskriva 
och förstå implementationsprocesser vid SPI-insatser. Taxonomier är således 
inte bara ett akademiskt fenomen utan det har tydliga tillämpningar även 
utanför akademin. Ordet taxonomi är en sammansättning av grekiskans taxis 
som betyder ordning och nomos som betyder sats (Nationalencyklopedin, 
2000). Det förekommer också vissa betänkligheter relaterat till taxonomier. de 
Sousa Pires (2000) skriver bland annat: 

”att taxonomier må ha varit effektiva under ett uppbyggnadsskede 
av vetenskaperna, men nu börjar dessa klassificeringar kännas 
något otidsenliga, det är naivt att tro att världsalltet är något enkelt 
och ordnat enligt vår begränsade fantasi. Mänskligheten måste nog 
lära sig att hantera kaotiska system och det gäller såväl 
vetenskapliga som politiska system.” (de Sousa Pires, 2000, sidan 4) 

Min ståndpunkt till denna kritik är att taxonomier fortfarande har ett berättig-
ande vad gäller deras förmåga att systematisera olika domäner. Dock bör vi 
som utvecklar och tillämpar taxonomier vara beredda att erkänna, bli medvetna 
om och redovisa dess kontextberoende. Genom att göra detta kan vi också 
skapa förutsättningar för att situationellt kunna tillämpa och dra nytta av olika 
taxonomier. Kontextberoende för taxonomier har också pekats ut av Jansson 
(1986) då han behandlar identifiering av en basnivå i taxonomier (hierarkiska 
taxonomier) som sedan har såväl en överordnad som underordnad nivå. Ett 
exempel på detta är att en regnbåge är en typ av lax (basnivå) som i sin tur är 
en typ av fisk. Beroende på vilken domänkunskap den har som utformar eller 
tillämpar en taxonomi så kommer basnivån i en taxonomi att variera. Tax-
onomier är trots allt, liksom modeller, en förenkling av något och det kommer 
förmodligen vara få som fullt ut håller med om det som presenteras i en 
taxonomi. Det är därför viktigt att, så som Bacon och Fitzgerald (2000) 
uttrycker det, vara flexibel i användningen av taxonomier.  
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Vad är det då som kännetecknar en bra taxonomi? Allwood (2002) pekar i 
detta sammanhang på sex normativa kriterier enligt punkterna nedan. Allwood 
(ibid) menar att en bra taxonomi skall kännetecknas av: 

• en homogen indelningsgrund: för att bilda grunden för en taxonomi måste 
begreppen ha något gemensamt, 

• ömsesidigt uteslutande kategorier: varje fenomen som klassificeras bör 
endast kunna föras till en kategori, 

• uttömmande: taxonomin bör vara uttömmande i termer av att alla 
fenomen inom det område som klassificeras bör kunna tilldelas en kate-
gori, 

• enkel: taxonomin bör vara så enkel som möjligt och inte innehålla onödiga 
kategorier, 

• överskådlig: taxonomin skall vara överskådligt uppbyggd och 

• fruktbar: taxonomin skall gå att använda för något praktiskt eller teor-
etiskt syfte 

Asplund (1969) hävdar likartade krav vid en beskrivning av vilka krav som bör 
ställas på vetenskapliga klassifikationer och kategoriseringar. Asplund (ibid) 
menar att klassifikationer och kategoriseringar av sociala fenomen bör vara 
varandra uteslutande och tillsammans uttömmande av aktuell mängd. Ett måtto 
bör enligt Asplund (ibid) vara att finna grundläggande och generella kategorier 
och att kategorierna företrädesvis är kvalitativa. Vidare bör detta göras på ett 
sådant sätt att klassifikationen svarar mot den sociala verklighetens beskaffen-
het. 

Ett problem med taxonomier som Allwood (ibid) lyfter fram i samband med 
dessa kriterier är att gjorda klassificeringar i en taxonomi inte uppfyller kriteriet 
med ömsesidig uteslutning. Det kan t ex bli problem med en taxonomi därför 
att objekt klassificeras genom dess egenskaper eller relationer. Ett objekt kan 
enligt Allwood (ibid) mycket väl ha flera egenskaper eller relationer.  En 
handling i en förändringssituation (objekt) kan t ex ha en framhävd intention 
att utveckla förståelse men samtidigt sker i bakgrunden, mer eller mindre 
medvetet, olika värderingar relaterat till förståelseutvecklingen, d v s en föränd-
ringshandling kan ha olika egenskaper. Problemet blir nu att dessa egenskaper 
inte är ömsesidigt uteslutande utan de kan uppträda samtidigt i relation till 
samma förändringshandling. Allwood (ibid) beskriver detta som att vi inte har 
att göra med en objekttaxonomi utan snarare med en egenskaps- eller relations-
taxonomi vilket också stöds av Asplund (1969). De normativa kraven för en 
taxonomi skulle dock enligt Allwood (2002) och Asplund (1969) vara giltiga 
även för denna typ av taxonomier, men inte på objektnivå utan på egenskaps- 
eller relationsnivå. Detta är också något som jag i föreliggande taxonomi för 
metautveckling kommer ta fasta på genom förändringshandlingars flerfunk-
tionalitet, d v s vi gör ofta fler än en sak när vi handlar. Den relevanta frågan 
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att ställa sig för egenskaps- och relationstaxonomier blir enligt Allwood (2002) 
snarare: 

”vilka ömsesidigt uteslutande etc. egenskaper/relationer kan 
objektet X ha, snarare än frågan om vilka kategorier av objekt vi 
har att göra med.” (Allwood, 2002, sidan 37) 

I exemplet ovan bör vi alltså fråga oss: ”vilka distinkta egenskaper kan en 
förändringshandling vid metautveckling ha?” snarare än att fråga ”vilka typer 
av förändringshandlingar har vi att göra med?”. 

De normativa kriterierna för en bra taxonomi som presenterats ovan har funnits 
med vid utvecklingen av taxonomin och finns i kapitel 7, 8 och 9 med i 
bakgrunden som vägledande kriterier som föreliggande taxonomi skall uppfylla. 
I kapitel 12 kommer sedan en värdering av taxonomin för metautveckling 
presenteras, baserat på dessa kategorier. 

I avsnitt 1.3.1 har jag tidigare karaktäriserat föreliggande taxonomi för 
metautveckling som en systematisk klassificering av förändringshandlingar i 
olika klasser där dessa klasser har olika egenskaper och relationer till varandra 
samt mellan förändringshandlingar inom olika klasser. Denna beskrivning av 
föreliggande taxonomi är ett resultat av det som beskrivits i styckena ovan. 

Taxonomin som presenteras i denna avhandling gör också anspråk på att vara 
en taxonomi för metautveckling. Det kan därför vara på sin plats att här även 
ge en innebördsbeskrivning av meta-begreppet. Det grekiska prefixet meta har 
genom åren använts i många olika sammanhang. Den idag vanligaste seman-
tiken för begreppet meta är ”över” eller ”bortom” det vanliga (Jansson, 1986). 
Nationalencyklopedin (2000) beskriver att meta kan användas som förled för 
en vetenskaplig verksamhet eller en konstskapelse som har sig själv eller den 
egna vetenskapsgrenen respektive konstarten som objekt. Metafilosofi är utifrån 
denna beskrivning en filosofi om en filosofi. Jansson (1986) skriver i relation till 
detta att: 

“The concept of meta corresponds to a self reflective or self 
referring phenomenon in representation” (Jansson, 1986, sidan 
68) 

I filosofilexikonet (Lübcke, 1988) beskrivs t ex metaspråk som syntaktisk eller 
semantisk beskrivning av ett annat språk och metakritik som kritik av kritiken. 
Dessa beskrivningar av meta innebär att det finns en objektnivå och en mer 
abstrakt nivå som ges prefixet meta. Metautveckling eller utveckling av SU-
verksamheter skulle därmed innebära att SU-verksamheten är på objektnivå och 
utveckling av SU-verksamheter på metanivån enligt Figur 2-2 nedan. Meta-
utveckling innebär således en självreflektion avseende SU-verksamheter, d v s 
reflektion över hur man bedriver nuvarande utvecklingsverksamhet i form av en 
SU-verksamhet. 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 30

Objekt

Meta

Språk

Metaspråk

beskriver

Kritik

Metakritik

kritik av

SU-verksamhet

Metautveckling

refererar till utveckling av

 
Figur 2-2: Metanivåer 

I avsnitt 4.3.1 finns ytterligare beskrivning av metautveckling i relation till 
annan utvecklingsverksamhet.  

I tillägg till det som beskrivits ovan kommer metautveckling i denna avhandling 
också vara objekt i termer av att det är detta fenomen som beforskas i denna 
avhandling. 

2.3 Strategiformulering 
I Tabell 1-1 i avsnitt 1.3.2 har tidigare förväntade kunskapsbidrag för denna 
kunskapsutveckling presenterats och karaktäriserats. Karaktäriseringen av 
förväntade kunskapsbidrag utgör nu en förutsättning för att kunna värdera den 
nya kunskapen och fastställa en strategi för denna kunskapsutveckling 
(Goldkuhl, 1998b). Strategiformuleringen innebär att fastställa studiens princip-
iella tillvägagångssätt vilket sedan är styrande för design av forskningsansats 
och fastställande av forsningsmetod. 

Det huvudsakliga kunskapsbidraget (en taxonomi för metautveckling) i denna 
avhandling genereras genom att tillämpa en teoridriven, induktiv och 
modelleringsbaserad (TIM) ansats vilken kommer att beskrivas senare i detta 
kapitel. Under denna TIM-ansats kommer också kompletterande strategier 
tillämpas för att uppnå förväntade kunskapsbidrag. 

Kunskapsbidraget ”Kunskap om metautveckling” generas enligt Tabell 1-1 
genom kapitel 4, 5, 7, 8, 9, 10 och 11 i avhandlingen enligt punkterna nedan: 

• i kapitel 4, genom att, utifrån redan befintliga beskrivningar (teori) besk-
riva SU och utveckling av SU-verksamheter, 

• i kapitel 5, genom att, beskriva respektive SU-verksamhet och de föränd-
ringsprojekt som bedrivits i respektive SU-verksamhet, 

• i kapitel 7 – 10, genom att, beskriva och pröva taxonomin för metautveck-
ling och 

• i kapitel 11, genom att, ge vägledning för hur man bör förstå och förändra 
SU-verksamheter 

Beskrivningarna (deskriptiv kunskap) i punkterna ovan utgör förutsättning för 
att utveckla förståelse för olika fenomen genom förklaringar till varför något är 
på ett visst sätt. Samtidigt ger dessa beskrivningar förklaringar till olika orsaks-
samband. 

Presentation och grundning av taxonomin för metautveckling görs i kapitel 7 – 
10. I och med detta har också olika typer av kunskap utvecklats. Kategoriell 
och klassificerande kunskap eftersom taxonomin bygger på olika kategorier av 
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förändringshandlingar och att dessa sedan klassificeras genom att namnges, av-
gränsas och relateras till varandra. Värdekunskap handlar om det önskvärda 
vilket taxonomin på olika sätt ger uttryck för, t ex en rekommenderad ordning 
mellan olika kategorier av förändringshandlingar. I och med att taxonomin ger 
uttryck för det önskvärda vad gäller förändringshandlingar, finns det i tax-
onomin också normativ eller vägledande kunskap i form av olika rekommen-
dationer för handlande (metodutvecklande kunskap). Dessa typer av kunskap 
utvecklas genom tillämpad TIM-ansats som innebär en modelleringsbaserad 
växelverkan mellan teori och empiri (läs mer om detta i avsnitt 2.6 nedan). 

Syftet med taxonomin för metautveckling är att den skall kunna utgöra ett stöd 
för att förstå och förändra SU-verksamheter. Hur detta kan gå till beskrivs i 
kapitel 11 där det som en konsekvens av detta genereras såväl värdekunskap 
som normativ kunskap. Utveckling av normativ kunskap innebär att utveckla 
kunskap som i sig ger vägledning för handlande (se t ex Goldkuhl, 1999; Lind 
och Goldkuhl, 2002). Värdekunskap och normativ kunskap genereras genom 
att kapitel 11 handlar om vägledning för tillämpning av taxonomin och därmed 
önskvärt beteende vid utveckling av SU-verksamheter. Detta innebär att en 
metodutvecklande och målutvecklande strategi kommer att tillämpas i detta 
kapitel.  

De strategier som redovisats för denna kunskapsutveckling är en konsekvens av 
den typ av kunskap som kommer att genereras baserat på planerade kunskaps-
bidrag. Syftet med att tillämpa dessa strategier är att åstadkomma välgrundad 
kunskapsutveckling vilket för föreliggande taxonomi kommer att beskrivas mer 
utförligt i avsnitt 2.6.1 nedan. Sammanfattningsvis kommer jag att tillämpa 
olika strategier enligt punkterna nedan. 

• Deskriptiv strategi 

• TIM 

• Metodutvecklande strategi 

• Målutvecklande strategi 

Som ett resultat av att tillämpa TIM där teori och empiri i växelverkan har en 
såväl genererande som prövande roll kommer jag att tillämpa en kunskapssyn 
som innebär kumulativ och välgrundad kunskapsutveckling. 

2.4 Jag som aktionsforskare och genererad empiri 
Ett sätt att få tillgång till empiri är att bedriva aktionsforskning. Som empirisk 
grund för denna avhandling har jag i kapitel 1 tidigare introducerat fyra föränd-
ringsprojekt och min roll som aktionsforskare i dessa förändringsprojekt. I regel 
menas med ett aktionsforskningsprojekt ett förändringsarbete där forskaren är 
starkt engagerad i såväl planeringen, genomförandet av en aktion, i analysen av 
förändringsprocessen som dess effekter (Avison m fl, 2001; Dexter & Chiasson 
2001; Nationalencyklopedin, 2000). Det är dock också brukligt att tala om 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 32

aktionsforskning även när forskaren har en mer passiv roll i planeringen och 
genomförandet (ibid).  

En omdiskuterad fråga vid aktionsforskning är huruvida eget engagemang 
under planering och genomförande leder till att forskaren förlorar sin förmåga 
och/eller vilja att objektivt beskriva och värdera förändringsprocessen och dess 
effekter (Avison m fl, 2001; McKay & Marshall, 2001). Många är av detta skäl 
kritiska mot aktionsforskning, medan andra menar att en aktionsforskare under 
planering och genomförande skärper sin blick för vad som händer inom 
projektet och lättare finner relevant information. Aktionsforskning brukar ofta 
beskrivas som deltagande observation med intervention (Checkland, 1991; 
Gummesson, 1985) vilket innebär att utredaren kan påverka det som studeras i 
syfte att styra i en viss riktning. Den mest citerade definitionen för aktions-
forskning är enligt Avison m fl (2001) en definition av Rapoport från 1970 som 
säger: 

“Action research aims to contribute both to the practical concerns of 
people in an immediate problematic situation and to the goals of 
social science by joint collaboration within a mutually acceptable 
ethical framework” (Avison m fl, 2001, sidan 29) 

Citatet riktar uppmärksamhet mot såväl engagemang i den aktuella situationen 
som dilemmat med att objektivt beskriva och värdera aktuell situation. Enligt 
Jönsson (1991) har aktionsforskning två sidor, 1) att ”hjälpa” och 2) att 
utveckla kunskap. Den hjälpande rollen beskrivs av Jönsson som det kritiska 
perspektivet där det är legitimt och önskvärt att aktionsforskaren intervenerar. 
Rollen att utveckla kunskap beskriver Jönsson som ett tolkande perspektiv där 
aktionsforskaren befinner sig i kontext med möjlighet att göra observationer. 

De fyra förändringsprojekt som jag varit involverad i har för denna avhandling 
varit mitt forum för aktionsforskning. Jag har i dessa förändringsprojekt haft en 
tydligt uttalad roll som extern utredare vars uppgift har varit att hjälpa aktuell 
SU-verksamhet med något för dem problematiskt, d v s utveckling av SU-
verksamhet. Denna uttalade ”hjälpande” roll har dock inte hindrat mig att 
samtidigt göra olika observationer. Att som aktionsforskare ha en hjälpande 
roll beskrivs av Schein (1987) som kliniskt fältarbete. Schein (1987) gör med 
kliniskt fältarbete, som han beskriver det, en distinktion gentemot etnografisk 
forskning. Vad som karaktäriserar kliniskt fältarbete är att bli involverad med 
individer, grupper, samhälle och organisation i en hjälpande roll, d v s att lösa 
något problem. Denna involvering sker vid kliniskt fältarbete genom att det 
finns en uttalad begäran om att så skall ske. Vid etnografiska studier väljer 
forskaren var denne skall involvera sig samt att detta enligt Schein (ibid) skall 
ske genom att så lite som möjligt störa rådande förhållanden. I denna 
avhandling innebär kliniskt fältarbete att jag som extern utredare på ett eller 
annat sätt har inviterats till förändringsprojekt i fyra olika SU-verksamheter. 
Som extern utredare, med dess ”hjälpande” roll, måste dock ibland jakten på 
vetenskapliga resultat komma i bakgrunden till förmån för utredningsresultat 
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för respektive SU-verksamhet. Detta förfaringssätt kommer inte helt självklart 
enligt Schein (ibid). Forskare som tillämpar kliniskt fältarbete bör enligt Schein 
(ibid) vara tränade i detsamma för att kunna hantera att vara såväl extern ut-
redare som forskare. Mina erfarenheter från kliniskt fältarbete var innan detta 
avhandlingsprojekt att jag varit involverad i fyra olika förändringsprojekt: ett 
på ett sågverk, två i möbelindustrier och ett på en psykiatrisk klinik (se Lind & 
Seigerroth, 2003; Seigerroth, 1998). Jag kan, såhär i efterhand, efter ytterligare 
fyra förändringsprojekt i SU-verksamheter hålla med Schein (ibid) om att denna 
typ av forskning inte är självklar. Det som för mig varit mest påtagligt är att 
även om jag haft ett forskningsintresse (initiala forskningsfrågor) under respek-
tive förändringsprojekt så är det först efter avslutat projekt som jag som 
forskare verkligen givits möjlighet att behandla och reflektera över den empiri 
som genererats. Detta innebär också att det initiala forskningsintresset ofta inte 
preciseras i termer av specifika forskningsfrågor förrän denna behandling och 
reflektion genomförts. I detta avhandlingsprojekt tar sig detta uttryck i två 
faser, en empiriskt inriktad fas och en analytiskt inriktad fas. Denna avhandling 
är främst ett resultat av den analytiskt inriktade fasen i form av riktad 
kunskapsutveckling, d v s fokuserad kunskapsutveckling utifrån formulerade 
kunskapsbehov. Dessa båda faser kommer att beskrivas mer utförligt i avsnitt 
2.6.3 nedan. Det önskvärda förhållandet vid aktionsforskning hade enligt ett 
aktionsforskningsideal i stället varit ett mer utpräglat, parallellt och interaktivt 
förhållande mellan att ”hjälpa” och utveckla kunskap. McKay & Marshall 
(2001) har behandlat denna typ av problematik och förordar att aktionsforsk-
ning därför bör bedrivas i två cykler men där dessa cykler är förbundna och 
interagerande med varandra. Att jag i betydande avseenden avvikit ifrån denna 
princip kommer diskuteras i nästföljande avsnitt. 

2.4.1 Min interventions betydelse för denna studie 
Det är ofrånkomligt att jag som extern utredare har påverkat de förändrings-
projekt och SU-verksamheter som jag varit involverad i. Det är till och med så 
att just detta är poängen med att ha en ”hjälpande” roll enligt Jönsson (1991) 
och Schein (1987). Den påverkan som min intervention haft och som är av 
betydelse för detta avhandlingsprojekt kan indelas i två delar, påverkan på den 
empiriskt inriktade fasen och påverkan på den analytiskt inriktade fasen enligt 
Figur 2-3 nedan. 

Intervention
under fallstudier

Empiriskt 
inriktad fas

Analystiskt 
inriktad fas

Taxonomi för
metautveckling

har
genererat

var avslutad före

har genererat underlag för &
påverkan på

påverkan på

Empiri:
- Utredningsresultat
- Forskardokumentation
- Personliga erfarenheter

 
Figur 2-3: Intervention och detta avhandlingsprojekt 
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Vad gäller min interventions påverkan på den empirisk inriktade fasen kan den 
beskrivas enligt punkterna nedan. 

• Normativa föreskrifter i tillämpade teorier, modeller och metoder som 
genom mig kommit in i forskningsprojekten 

• Min kunskap och erfarenhet av dessa teorier, modeller och metoder 

• Min erfarenhet från tidigare genomförda förändringsprojekt 

Denna typ av påverkan anser jag vara en styrka under den empiriskt inriktade 
fasen eftersom det är den ”hjälpande” rollen som varit i förgrunden. För-
modligen är det också denna faktor som varit avgörande för respektive SU-
verksamhet för att ge mig tillträde och fortsatt förtroende i respektive föränd-
ringsprojekt. 

Den andra sidan av interventionens påverkan är enligt Figur 2-3 ovan på den 
analytiskt inriktade fasen och därmed på taxonomin för metautveckling. Det 
som främst legat till grund för utveckling av taxonomin är genomförda föränd-
ringshandlingar och det sammanhang där de utförts. Som jag ser det skulle min 
påverkan under den empiriskt inriktade fasen därför kunna få konsekvenser för 
föreliggande taxonomi. 

I de teorier, modeller och metoder som tillämpats under den empiriskt inriktade 
fasen finns föreskrifter om vad som bör göras i samband med förändringsarbete 
(motsvarande arbetssätt 1 i Figur 1-5). I vissa fall finns också föreskrifter om i 
vilken ordning, varför och hur detta bör göras vilket också har påverkat vilka 
förändringshandlingar som verkligen genomförts (motsvarande arbetssätt 2 i 
Figur 1-5). Dessa föreskrifter är dock inte på en så detaljerad nivå att de under 
utvecklingen av taxonomin varit anmärkningsvärt styrande vad gäller innehåll 
och struktur i densamma (motsvarande arbetssätt 5 i Figur 1-5). Rekonstruk-
tion och värdering av det faktiska tillvägagångssättet (motsvarande arbetssätt 3 
och 4 i Figur 1-5) visar dessutom att den empiriskt inriktade fasen långt ifrån 
består av enbart föreskrivna handlingar. Majoriteten av förändringshand-
lingarna i empirin är i stället på en mer detaljerad nivå avseende vad som 
genomförts inom ramen för föreskrivna förändringshandlingar. Empirin inne-
fattar även vad som gjorts för att skapa förutsättningar för föreskrivna 
förändringshandlingar och vad som gjorts som konsekvenser av föreskrivna 
förändringshandlingar. Utgångspunkten för att identifiera olika förändrings-
handlingar har varit social handlingsteori (se avsnitt 3.4.1) vilket medfört att 
grunden (identifierade förändringshandlingar) för taxonomin har varit på en 
betydligt mer detaljerad nivå än föreskrifterna i tillämpade teorier, modeller och 
metoder. Däremot finns en tydlig påverkan på taxonomin från teorier, modeller 
och metoder avseende vad olika förändringshandlingar riktat uppmärksamheten 
mot. Som exempel på detta kan, under den empiriskt inriktade fasen, följande 
genomförda förändringshandling presenteras: 

• ”Identifiering av pilotprojekt till metodprojektet” 
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Identifiera är i detta fall den specifika förändringshandlingen (social handling) 
som genomförts och den har riktat uppmärksamheten mot olika redan befint-
liga SU-projekt i aktuell SU-verksamhet som kunde utgöra någon form av 
referensprojekt i det aktuella förändringsprojektet. 

Den största påverkan på denna kunskapsutveckling som interventionen skulle 
kunna ge upphov till vore om föreliggande taxonomi utvecklats parallellt med 
att jag genomfört aktuella förändringsprojekt, d v s om den analytiskt inriktade 
fasen genomförts parallellt med den empiriskt inriktade fasen. Det hade då 
funnits en uppenbar risk att den framväxande taxonomin påverkat mig och 
varit styrande under aktuella förändringsprojektet, d v s en form av tillrätta-
läggande av empirin. Så har nu inte varit fallet, utan samtliga förändrings-
projekt var avslutade när utvecklingen av föreliggande taxonomi påbörjades (se 
Figur 2-3 ovan) vilket jag snarare ser som en styrka för taxonomin. Detta utgör 
också argument för varför jag inte bedrivit aktionsforskning som två parallella 
cykler som interagerar med varandra. 

2.4.2 Val av fallstudieansats 
Kunskapsutvecklingen i denna avhandling har till stora delar skett induktivt, d v 
s baserat på empiri från fyra olika fallstudier (myndigheten, läkemedelsföre-
taget, konsultföretaget och programvaruföretaget). Det främsta skälet till att 
välja fallstudieansats har varit att detta har givit mig möjlighet att komma nära 
de aktörer och förändringssammanhang jag studerat. 

Empiri kan samlas in på olika sätt och det är vanligt att göra en skillnad mellan 
fallstudier och breddstudier. Fallstudier delas dessutom ofta upp i enfallsansats 
och fåfallsansats. Det finns också indelningar avseende breddstudier och där 
vissa typer av breddstudier går under namnet surveystudier (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Breddstudier avser precis som namnet antyder att söka en bred 
och inte så ingående kunskap om ett visst studieområde, ofta en undersökning 
av många fall. Ett exempel på breddstudier är enkätundersökningar. 

En fallstudie däremot avser att inom en liten del av ett studieområde söka en 
mer djupgående kunskap (ibid). Vid en flerfallsansats studeras oftast några få 
fall i syfte att söka kunskap om något generellt som är karaktäristiskt för dessa 
fall. Vid en enfallsansats däremot studeras endast ett fall i syfte att utveckla 
kunskap om just detta fall (Gummesson, 1985). Fallstudier används allt mer 
inom samhällsvetenskapliga undersökningar. Ett av skälen till detta är att de 
möjliggör en helhetssyn med fördjupning samt att detta förfaringssätt är lämp-
ligt för att generera teorier (grounded theories) (Lundahl & Skärvad, 1992). 
Teorigenerering är dessutom något centralt vid ett empirinära och induktivt 
angreppssätt (Merriam, 1994; Strauss, 1987). Fallstudier innebär ofta att olika 
sociala system med individer, handlingar och motiv bakom olika handlingar 
studeras (Lundahl & Skärvad, 1992). 

Jag har under detta avhandlingsprojekt tillämpat en flerfallsansats i form av 
fyra förändringsprojekt i olika SU-verksamheter. Även om det är en flerfalls-
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ansats som jag tillämpat är fallen inte fler än att det varit möjligt för mig att 
söka mer djupgående kunskap inom respektive fall. Jag har i respektive fall 
kunnat studera olika sociala system med individer, förändringshandlingar och 
motiv bakom dessa förändringshandlingar. I och med att jag har fler än ett fall 
har jag också haft möjlighet att komparativt reflektera under utvecklingen av 
föreliggande taxonomi. 

2.4.3 Val av fallstudieprojekt 
Vid urval av olika SU-verksamheter som fallstudieobjekt för denna studie har 
ett antal urvalskriterier varit vägledande. I samband med detta kan jag också 
konstatera att denna typ av förändringsprojekt inte uppenbarar sig bakom varje 
gathörn eftersom startsträckan innan ett dylikt förändringsprojekt är igång kan 
vara både lång och komplicerad. I avsnitt 5.3 beskrivs kortfattat hur och varför 
respektive förändringsprojekt som ingår i denna studie initierats. De kriterier 
som jag i efterhand kan konstatera varit styrande vid urval av aktuella fall-
studieobjekt kan sammanfattas enligt punkterna nedan. Dessa kriterier anser jag 
också utgör argument för att valda fall är lämpliga för aktuell kunskaps-
utveckling. 

• Den verksamhet och organisation som skall studeras skall till en 
betydande del bedriva utveckling av IS 

• SU-organisationen skall åta sig att som huvudpart deltaga i ett föränd-
ringsprojekt som avser utveckling av den egna verksamheten enligt det 
som beskrivs i punkten ovan 

• Ansvariga i SU-verksamheten skall åta sig att genomföra minst en verk-
samhetsdiagnos där nuvarande tillstånd fastställs, förändringsbehov och 
förslag på åtgärder tas fram 

• Ansvariga i SU-verksamheten skall åta sig att finansiera aktuellt föränd-
ringsprojekt i form av uppdragsforskning 

• Ansvariga i SU-verksamheten skall åta sig att avsätta erforderliga 
personella resurser i aktuellt förändringsprojekt för att säkerställa resul-
tatet av detsamma 

2.4.4 Insamling av empiri i dessa fallstudier 
Den empiri som genererats ur förändringsprojekten kan beskrivas enligt punk-
terna nedan. 

• Mötesprotokoll från olika typer av sammankomster i respektive föränd-
ringsprojekt 

• Utredningsdokument som resultat av olika förändringshandlingar som 
genomförts i respektive förändringsprojekt 

• Verksamhetsdokument som på olika sätt beskriver aktuella SU-verksam-
heter, t ex metodbeskrivningar, processbeskrivningar, produktbeskriv-
ningar, organisationsbeskrivningar etc. 
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• Intervjuer med olika personer i de olika förändringsprojekten 

• Erfarenhets- och minnesanteckningar från förändringsprojekten i form av 
loggböcker 

• Personlig kunskap, intryck och erfarenheter hos mig som extern utredare i 
aktuella förändringsprojekt 

Under fallstudier sker insamlingen av empiri på olika sätt, observation, 
intervjuer och källstudier. Den första formen för insamling av empiri, obser-
vation, är närmast relaterad till aktionsforskning vilket beskrivits tidigare. 
Observationer är också den huvudsakliga insamlingsmetod som tillämpats i 
denna studie. Intervjuer kan huvudsakligen bedrivas på tre sätt, 1) intervju 
genom informellt samtal, 2) intervju med generell intervjuguide och 3) intervju 
med standardiserad intervjuguide (Patton, 1990). 

Vid källstudier studeras och tolkas redan befintligt material. Dessa källstudier 
kan omfatta material som finns hos de fall som studeras samt i redan etablerad 
kunskap i form av litteratur som författats av andra som avhandlat liknande 
problem (Lundahl & Skärvad, 1992). 

I detta avhandlingsprojekt har jag som aktionsforskare främst samlat in empiri 
genom olika observationer baserat på respektive förändringsprojekt. Obser-
vationer har gjorts av människors beteenden i olika utredningssituationer samt 
genom att tolka olika dokument enligt punkterna ovan. Jag har också genom-
fört olika intervjuer och då såväl genom informella samtal som med stöd av 
generella intervjuguider. Dessa intervjuer har genomförts för såväl respektive 
förändringsprojekt som explicit för detta avhandlingsprojekt. De intervjuer som 
genomförts för förändringsprojekten har varit i syfte att samla in empiriska data 
som sedan använts som underlag i det fortsatta förändringsarbetet. Dessa 
empiriska data har sedan också utgjort empiri för detta avhandlingsprojekt. De 
intervjuer som genomförts explicit för detta avhandlingsprojekt har varit av mer 
uppföljande karaktär, d v s olika samtal med personer i aktuella SU-verk-
samheter om hur de på egen hand fortsatt efter avslutade förändringsprojekt. 
Denna typ av intervjuer har utförts med tre av de fyra SU-verksamheterna enligt 
Figur 1-4 i kapitel 1. Jag har också bedrivit en hel del källstudier av verk-
samhetsdokument och då främst i syfte att utveckla min kunskap om respektive 
SU-verksamhet under respektive förändringsprojekt. 

2.4.5 Användning av empiri från dessa fallstudier 
Empirin som beskrivits ovan har sedan i huvudsak använts för att generera och 
pröva olika kunskapsbidrag. Två av fallstudierna har primärt använts för 
generering (Programvaruföretaget och konsultföretaget) och två av fallstudierna 
primärt för prövning (Myndigheten och Läkemedelsföretaget). I avsnitt 6.1 
redovisas argumenten för att göra denna uppdelning i samband med att mer 
detaljerade principer för utvecklingen av taxonomin presenteras. 
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2.5 Vad innebär en teoridriven, induktiv och 
modelleringsbaserad ansats (TIM) 

I denna avhandling har jag för att kunna göra anspråk på välgrundade kuns-
kapsbidrag tillämpat en TIM-ansats som innebär en kombination av flera 
ansatser. Ursprunget till benämningen av denna ansats (TIM) finns att finna i en 
doktorandkurs som är framtagen av professor Göran Goldkuhl. TIM har på 
senare tid vidareutvecklats och formaliserats av Goldkuhl och Cronholm (2003) 
i vad som benämns MGT (Multi-Grounded Theory). TIM syftar till att på ett 
sammanhållet sätt kunna hantera datainsamling, dataanalys och teorifor-
mulering vid forskningsarbete och hur det är möjligt att kombinera ett teori-
drivet, induktivt och modelleringsbaserat angreppssätt vid teoriutveckling (ibid). 
Andra ansatser som också förespråkar att kombinera olika paradigmer för 
teoriutveckling är metatriangulering av Lewis och Grimes (1999) och en tilläm-
pning av kritisk realism av Carlsson (2003). 

Genom TIM har jag kombinerat såväl en induktiv som en deduktiv ansats för 
kunskapsutveckling. Denna kombination av ansatser refereras ofta till som 
abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994). Inom IS-området har det under en 
längre tid pågått en debatt om olika ansatser för IS-forskning. Galliers (1991) 
beskriver i detta sammanhang bland annat, deduktiv, traditionellt vetenskapligt 
forskning (scientific) och mer, induktiv, tolkande forskning (interpretivist) 
utifrån ett IS-perspektiv. Det viktiga som jag ser det är att, liksom Galliers 
(ibid), erkänna båda dessa ansatser som möjliga inom IS-forskning, enskilt eller 
i kombination, och att forskaren måste vara medveten om dess styrkor och 
begränsningar vilket också stöds av Kaplan och Duchon (1988). Orlikowski och 
Baroudi (1991) argumenterar vidare för vikten av pluralistiska ansatser för att 
kunna hantera en mångfasetterad arena avseende IS-utveckling och dess organ-
isatoriska användning. Utveckling av SU-verksamheter är en mångfasetterad 
arena varför jag också tillämpat en TIM-ansats i detta arbete. 

2.5.1 Induktion, deduktion och abduktion 
Induktion innebär att sluta sig till ett generellt samband från ett antal enskilda 
fall (Alvesson & Sköldberg 1994; Föllesdal m fl, 1993; Lundahl & Skärvad, 
1992; Starrin, 1991) vilket också är en av principerna i tillämpad TIM-ansats. 
Ordet induktion kommer från latinets "inducere" vilket betyder "föra in" 
(Wessén, 1997), d v s härledning av allmänna regler ur enskilda fall. Induktiv 
kunskapsutveckling kan därför beskrivas som upptäcktens väg enligt Starrin m 
fl (1991). Kunskap som utvecklas induktivt avser att förklara ett studerat 
fenomen, i detta fall utveckling av SU-verksamheter, genom olika general-
iseringar. Induktivt genererade generaliseringar kan enligt Lee och Baskerville 
(2001) delas in i olika typer av generaliseringar: 

• generaliserbarhet hos teori inom en viss domän, d v s tillämpbarhet hos 
teori inom den domän ifrån vilken den genererats. Generalisering på nivå 
två (analytiskt generalisering) enligt Yin (1994). 
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• generaliserbarhet hos observation, d v s att utifrån empiriska domäner 
(verklighet) identifiera observationer som sedan kan utgöra fall eller 
empiriska data. Generalisering på nivå ett (statistisk generalisering) enligt 
Yin (1994). 

Jag har i denna avhandling, baserat på fallstudier, tillämpat Grounded Theory 
(GT) (Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1990) för att generera teorier vilket är 
ett exempel på analytisk generalisering enligt Yin (1994) (för beskrivning av GT 
se avsnitt 2.6.4 nedan). Yin (ibid) beskriver vidare att fallstudier inte skall eller 
kan användas för statistisk generalisering. Det främsta skälet till detta hävdar 
Yin är att en fallstudie inte kan utgöra en enhet för stickprovsundersökningar. 

Deduktion beskrivs som bevisets väg enligt Starrin m fl (1991). Ordet deduktion 
kommer från latinets "deducere" vilket betyder "leder bort från" (Wessén, 
1997). Andersen (1994) beskriver deduktion som att utgångspunkten är 
bestämda utsagor och hypoteser som man sedan enligt bestämda regler arbeta 
sig bort från till en slutsats. Föllesdal m fl, (1993) beskriver deduktion som att 
utifrån hypoteser härleda och pröva generella samband eller att förutsäga eller 
förklara något. En deduktiv ansats innebär således att utgå ifrån generell 
kunskap och att sedan använda denna för att förklara ett enskilt fall (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). I TIM tar sig detta i uttryck genom den teoridrivning som 
tillämpats under utveckling av föreliggande taxonomi. Lee och Baskerville 
(2001) beskriver i samband med deduktiva generaliseringar två typer av gene-
raliseringar: 

• generaliserbarhet hos teori till andra domäner, d v s tillämpbarhet hos 
teori utanför den domän ifrån vilken den genererats 

• generaliserbarhet hos teori till andra teorier, d v s att utifrån teori i 
relation till empiri och annan teori generera nya teoretiska utsagor (t ex 
theoretical sensitivity enligt Strauss och Corbin, 1990) 

Abduktion innebär att kombinera induktion och deduktion (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Det finns tillfällen då inte en ren induktion eller deduktion är 
den lämpligaste ansatsen. Det kan t ex förekomma fall där en induktiv ansats 
men med deduktiva inslag som TIM fungerar bättre för att utveckla planerade 
kunskapsbidrag. Denna kombination är också ett resultat av kritik som riktats 
mot rena induktiva eller deduktiva ansatser, d v s att de faktiska förhållandena 
sällan är sådana att kunskapsutveckling antingen är induktiv eller deduktiv 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Det är således möjligt att t ex utgå från empiri 
för att formulera teorier och att dessa teorier sedan successivt kan testas mot 
empiri från det studerade området. Denna iterativa process benämns abduktion 
enligt Alvesson och Sköldberg (1994) eller empirigrundad induktiv ansats med 
deduktiva inslag enligt Goldkuhl (1995). 

2.5.2 TIM som en abduktiv ansats 
TIM är som beskrivits ovan en form av abduktiv ansats för forskning (Goldkuhl 
& Cronholm, 2003). Den induktiva delen i TIM innebär att man utgår från en 
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begränsad del av verkligheten för att samla in olika data (se punkten 
generaliserbarhet av observation i avsnitt 2.5.1 ovan). I denna avhandlings 
TIM-ansats karaktäriseras insamling av data av ett öppet och nyfiket sinne där 
målet är en rik, mångfasetterad och ändamålsenlig empiri. Denna empiri ligger 
sedan till grund för analys och tolkning som syftar till att generera abstrak-
tioner, i detta fall en taxonomi, som är tillämpliga inom aktuell domän (se 
punkten generaliserbarhet hos teori inom en viss domän i avsnitt 2.5.1 ovan). 
Denna induktiva del är ryggraden i TIM och som sedan kompletteras med 
andra delar, teoridrivning och modelleringsstöd, för att upptäcka och avtäcka 
komplexa fenomen (upptäcktens väg enligt Starrin m fl (1991)). En induktiv 
ansats är ofta svårförenlig med en kvantitativ ansats i och med dess erkännande 
av förutfattade uppfattningar. TIM är därför ett exempel på en strukturerad 
kvalitativ ansats (Goldkuhl & Cronholm, 2003). De båda steg i TIM som 
presenterats i detta avsnitt representeras av mittenspåret i Figur 2-4 nedan där 
verkligheten ligger till grund för att generera empiriska data som sedan via 
analys och tolkning är förutsättning för olika abstraktioner. 

Teoridrivningen i TIM innebär att använda redan befintlig kunskap, ofta i form 
av teorier, som stöd för att rikta uppmärksamhet, strukturera data och 
ifrågasätta saker under insamling, analys och tolkning av densamma (Goldkuhl 
& Cronholm, 2003)4. Detta innebär att ”ryggraden” i TIM också får deduktiva 
inslag. Walsham (1995) beskriver tre användningsområden för teorier under 
forskningsprocessen vilka väl stämmer överens med teoridrivning och så som 
den tillämpats i föreliggande TIM-ansats. Walsham (ibid) beskriver teoriers roll 
som: 

• initial guide för design och datainsamling, 

• del av en iterativ process avseende datainsamling och analys och 

• slutprodukt för forskningen 

Att använda teorier som en initial guide för design och datainsamling innebär 
att det är möjligt att använda en teoretisk referensram som bygger på tidigare 
genererad kunskap som hjälp att rikta uppmärksamheten under tidiga delar av 
forskningsprocessen. Det finns dock en risk med detta i och med att forskaren 
bara ser det som teorierna riktar uppmärksamheten mot. Detta förutsätter att 
forskaren har ett öppet förhållningssätt, beredskap och en vilja att förändra 
initiala antaganden och val av teorier allt eftersom att nya saker upptäcks (ibid). 
Detta resulterar då i en iterativ process av datainsamling, analys och tolkning 
där initiala teorier expanderas, revideras eller överges. Slutresultatet från denna 
iterativa process är sedan en teori som slutprodukt för forskningen (i detta fall 
en taxonomi). Teoriers roll i TIM-ansatsen representeras av den vänstra delen i 
Figur 2-4 nedan där teorier beskrivs som ett stöd för strukturering, riktande av 
uppmärksamhet och fokusering. Poängteras bör dock att beskrivningen i Figur 

                                            
4 Se också Dietz m fl, (1998) för beskrivning av teoridrivning vid verksamhetsmodellering 
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2-4 nedan inte lyfter fram den iterativa processen utan visar den huvudsakliga 
gången i TIM-ansatsen. 

TIM gör också anspråk på att vara en modelleringsbaserad ansats (Goldkuhl & 
Cronholm, 2003). Detta tar sig i TIM uttryck i att, förutom teorier, även ta stöd 
av olika modelleringsmetoder för beskrivning och analys av empiriska data, 
kategorier och teorier (se också Dietz m fl (1998) och avsnitt 4.2.4 för beskriv-
ning av metod- och teoridrivning). Exempel på resultat från olika modellerings-
metoder kan vara begreppsgrafer, teorigrafer, handlingsgrafer och målgrafer (se 
avsnitt 4.3.3.6 för ytterligare beskrivning av några av dessa modellerings-
metoder). Styrkan med att ta stöd av olika modelleringsmetoder är att de liksom 
teorier kan hjälpa till att rikta uppmärksamheten mot väsentliga aspekter 
samtidigt som de genererar strukturerade modeller över vad som annars kanske 
är mer svåröverblickat. Dock finns för modelleringsmetoder, liksom för teorier, 
en risk att forskaren bara ser det som modelleringsmetoder riktar uppmärksam-
heten mot. I avsnitt 4.2.4 finns detta resonemang mer utvecklat i samband med 
olika stöd vid SU. Modelleringsmetoders roll i TIM-ansatsen representeras av 
den högra delen i Figur 2-4 nedan där modelleringsmetoder beskrivs som ett 
stöd för strukturering och visualisering. 
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Figur 2-4: Sammanfattning av TIM-ansatsen 

I Figur 2-4 ovan finns också en relation mellan teorier och modelleringsmetoder 
i form av att de återspeglar varandra. Detta betyder att metoder ofta har teorier 
inbyggda i sig genom att de realiserar olika synsätt som bör vara teoretiskt 
grundade (Goldkuhl, 1999). 

2.6 Tillämpning av TIM i detta arbete 
I avsnitt 2.5 ovan har en inledande beskrivning givits av TIM. I detta avsnitt 
kommer nu denna beskrivning utvidgas i syfte att ytterligare klargöra hur TIM 
har tillämpats i detta arbete. 

2.6.1 TIM som välgrundad kunskapsutveckling 
Ett framträdande syfte med TIM och användning av TIM i avhandlingen är att 
generera välgrundade abstraktioner eller kunskap med trovärdighet (Goldkuhl 
& Cronholm, 2003). Trovärdigheten för kunskapen ligger i att det finns goda 
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argument och tydliga skäl för ställningstaganden (Goldkuhl, 1993). Att i olika 
forum kunna argumentera för kunskap ger kunskapen en argumentativ 
rationalitet (ibid). Goldkuhl menar att välgrundad och trovärdig kunskap 
innebär en rationalitet som kännetecknas av att vara: 

• diskursiv: ett socialt begripliggörande av kunskap 

• rekonstruktiv: klargörande, förtydligande och artikulering av implicita 
antaganden 

• kritisk: värdering, problematisering och ifrågasättande av ställnings-
taganden och antaganden samt samband mellan dessa 

• kongruent: skapa en välgrundad, transparent och sammanhängande helhet 
av olika ställningstaganden och antaganden 

I TIM förespråkas en växelverkan mellan teori och empiri och där teori och 
empiri växlar mellan att ha en genererande och prövande roll (Goldkuhl & 
Cronholm, 2003). Detta kan enligt Goldkuhl (1999) möjliggöras genom olika 
nivåer av generering och prövning, en intern nivå, en extern nivå och en 
empirisk nivå. I Tabell 2-1 nedan beskrivs dessa nivåer och deras innebörder 
under generering och prövning av denna avhandlings huvudsakliga kunskaps-
bidrag, en taxonomi för metautveckling och vägledning för tillämpning av 
densamma. 

Tabell 2-1: Välgrundad kunskapsutveckling, tolkad och tillämpad (efter 
Goldkuhl, 1999, sidan 13) 

 Generering Prövning 
Taxonomi-
nivå 

Inifrånutveckling: 
Kontinuerlig förfining av taxonomin 
baserat på innehåll och struktur hos 
framväxande taxonomi och vägledning 
för tillämpning 

Interngrundning: 
Rekonstruktion av 
bakomliggande värderingar 
och ställningstaganden hos 
taxonomin som sedan legat 
till grund för reflektion och 
ifrågasättande av densamma 

Teorinivå Deduktion: 
Användning av teori som stöd för att 
rikta uppmärksamhet under bearbetning 
av empiri, utveckling av taxonomi och 
för att ta fram vägledning för 
tillämpning av taxonomin 

Extern teoretisk grundning: 
Prövning av taxonomi i teori 
som underlag för förändring 
och vidareutveckling av 
densamma 

Empirinivå Tyst induktion: 
Framväxande taxonomi och vägledning 
för tillämpning baserat på mina ”tysta” 
erfarenheter och kunskap 
Artikulerad induktion: 
Rekonstruktion och analys av 
genomförda förändringsprojekt för 
utformning av såväl taxonomi som 
vägledning för tillämpning av densamma 

Empirisk grundning: 
Validering av taxonomi 
baserat på empiriskt prövning 
av densamma 
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Explicit modifiering: 
Förändringar av taxonomi baserat på 
erfarenheter från empiriskt prövning av 
densamma 

Den utvecklingsprocess som föreliggande taxonomi för metautveckling gått 
igenom är dock inte lika genomgripande på alla de områden som beskrivs i 
Tabell 2-1 ovan. På taxonominivån finns t ex begränsningar vad gäller intern-
grundning avseende explicit rekonstruktion av bakomliggande ställnings-
taganden och värderingar. Även om denna interngrundning inte explicit 
tematiserats har jag under utvecklingen av taxonomin kontinuerligt medvetet 
reflekterat över hur taxonomin hänger samman (koherens) och hur olika delar 
harmonierar (kongruens) med varandra. Vad gäller empirinivån finns också 
vissa begränsningar avseende utvecklingen av taxonomin. Den färdiga tax-
onomin har t ex inte tillämpats i ”skarpa” förändringsprojekt som ett stöd för 
att förstå och förändra SU-verksamheter. Taxonomin har dock prövats på 
empiri som inte utgjort underlag för att generera densamma (se kapitel 6 och 
10). Denna prövning har sedan legat till grund för förändringar och vidare-
utveckling av taxonomin. Den empiriska prövning som genomförts har dock 
vissa begränsningar i form av att det är jag själv som utvecklare av taxonomin 
som också prövat densamma. 

Vilka konsekvenser kan då dessa begränsningar ha för föreliggande taxonomi 
vad gäller dess tillämpbarhet? Detta kan vara lite svårt att besvara eftersom det 
handlar om att värdera något som inte utförts och resultatet är därmed i någon 
mening okänt. Det är dock fullt möjligt och motiverat att diskutera vilka 
kriterier enligt Tabell 2-1 ovan som bör vara uppfyllda för att det skall vara 
möjligt att göra anspråk på välgrundad kunskapsutveckling. Som jag ser det 
kan jag ändå visa på olika genererings- och prövningsinsatser som genomförts 
på alla tre nivåer enligt Tabell 2-1 ovan. Det bör därför finnas argument för att 
betrakta föreliggande taxonomi som tillräckligt välgrundad. Den mest 
graverande bristen anser jag vara att taxonomin inte tillämpats i ”skarpa” 
förändringsprojekt som ett stöd för att förstå och förändra SU-verksamheter. 
Denna typ av prövnings- och genereringsaktivitet vore naturligtvis värdefull för 
att säkerställa tillämpbarheten av taxonomin. Detta har av tids, resursmässiga 
och tillgänglighetsskäl inte varit möjligt att genomföra inom ramen för detta 
avhandlingsprojekt som sträcker sig från början av 1997 och fram till skrivande 
stund. Det skulle förmodligen ta ytterligare något/några år att få tag på 
lämpliga SU-verksamheter, att tillämpa taxonomin och ta vara på erfarenheter 
ifrån en dylik prövningsprocess. 

2.6.2 TIM som en kvalitativ studie med kvantitativa inslag 
I början av detta kapitel har jag beskrivit att jag i denna kunskapsutveckling 
främst tillämpat en kvalitativ ansats. Förutom en kvalitativ ansats finns också 
inslag av kvantitativa delar vilket kommer att beskrivas nedan. 
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En kvalitativ ansats kännetecknas av att den erkänner en öppen och mångtydig 
empiri samt att de utgår från studiesubjektens perspektiv (Alvesson och 
Sköldberg, 1994) vilket också är ett kännetecken för detta avhandlingsarbete. 
Jag har genom tillämpad TIM-ansats primärt beforskat fenomen som enligt 
flera författare (Lundahl & Skärvad, 1992; Strauss & Corbin, 1990) inte är 
lämpliga eller möjliga att kvantifiera t ex människors attityder, värderingar, 
föreställningar, handlingar och handlingars innebörder. Detta till trots kan 
kvalitativa och kvantitativa studier också genomföras i kombinationer med 
varandra (Allwood m fl, 1999). För studien är det den specifika situationen och 
syftet med studien som avgör till vilken grad den ena eller den andra ansatsen 
bör tillämpas. Använd den forskningsmetod som ger bäst resultat säger 
Alvesson och Sköldberg (1994). Kaplan och Duchon (1988) visar också på 
nyttan av att ibland kombinera kvalitativa och kvantitativa studier vid IS-
forskning. Jag har i avhandlingen kombinerat kvalitativa och kvantitativa 
studier. Detta har gjorts genom att t ex hantera människors uppfattningar, 
föreställningar, tolkningar, värderingar och beteenden vid metautveckling 
utifrån hur ofta ett visst fenomen uppträder vilket också ligger i linje med 
Allwood m fl (1999) rekommendationer. Detta förfaringssätt stöds också av 
Alvesson och Sköldberg (1994) som kritiserar en separation mellan kvalitativa 
och kvantitativa studier. Alvesson och Sköldberg (ibid) menar att det även i 
kvalitativ forskning kan vara förnuftigt med vissa enkla kvantifieringar. 
Allwood m fl (1999) beskriver en dylik forskningsprocess enligt Figur 2-5 
nedan. 

(Forskningsproblem)

Olika sorters generering av data

Dataanalys
Kvalitativ/(kvantitativ)

Rapportering

Analys på högre skalnivåer 
('Kvantitativ analys')

Nominalskaleanalys
('Kvalitativ analys')

 
Figur 2-5: Förekomst av kvalitativa och kvantitativa inslag i den empiriska 

forskningsprocessen (Allwood m fl, 1999, sidan 455) 

Utifrån vad som beskrivits i detta avsnitt kan denna avhandling karaktäriseras 
som en kvalitativ studie med kvantitativa inslag enligt punkterna nedan. 

• Kvalitativ i och med att jag har samlat in och analyserat en öppen och 
mångtydlig empiri relaterat till utveckling av olika SU-verksamheter 

• Kvalitativ i och med att jag induktivt med deduktiva inslag under utveck-
lingen av föreliggande taxonomi har hanterat människors beteenden, atti-
tyder, värderingar och föreställningar i samband med utveckling av SU-



Forskningsansats 

 45

verksamheter och där jag själv befunnit mig i den sociala verklighet som 
analyserats 

• Kvalitativ genom att huvuddelen av dataanalysen har genomförts utifrån 
att kategorisera, innebördsbestämma och relatera olika handlingar och 
egenskaper 

• Kvantitativt i och med att jag under utvecklingen av taxonomin har 
analyserat olika fördelningar av förekomster av olika typer av handlingar 

2.6.3 Faser i tillämpad TIM-ansats 
Arbetet i detta avhandlingsprojekt kan på en övergripande nivå delas in i två 
faser där den första fasen har varit en empiriskt inriktad fas i form av genom-
förande av fall (förändringsprojekt) enligt Figur 2-6 nedan. Den andra fasen har 
sedan varit en analytisk inriktad fas i form av bearbetning av fall enligt Figur 
2-6 nedan. Den empiriskt inriktade fasen har främst bestått av aktivt deltagande 
i förändringsprojekt i fyra SU-verksamheter och den analytiskt inriktade fasen 
att behandla den empiri som föregående fas genererat. TIM-ansatsen med de 
egenskaper som beskrivits i avsnitt 2.5 ovan har haft sin huvudsakliga fram-
toning under den analytiskt inriktade fasen även om det funnits vissa TIM-
inslag även under den empiriskt inriktade fasen. Arbete i och med olika fall har 
således på olika sätt påverkat och varit underlag för denna avhandling vilket på 
en övergripande nivå kan beskrivas enligt Figur 2-6 nedan. 
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  - Bearbetning av fall

 
Figur 2-6: Arbete i fall och forskningsdesign 

Genomförande av fall och bearbetning av fall har stått i en iterativ relation till 
forskningsintresse, kunskapsbehov och forskningsdesign där kunskapsbehov 
och senare kunskapsbidrag successivt har utvecklats baserat på aktuell 
forskningsdesign. Detta förfaringssätt är enligt Allwood m fl (1999) inte 
ovanligt vid empiriska forskningsprocesser. 

”Ibland finns det inte något tydligt forskningsproblem förrän en 
bra bit fram i processen, kanske inte förrän forskningen rappor-
teras i samband med publicering. Dessutom modifieras ofta 
problemet under forskningens gång, d v s många olika för-
hållanden t ex åsikter från kritiker på olika stadier i forsknings-
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processen, bidrar till att ’styra’ framväxten av forsknings-
problemet.” (Allwood m fl, 1999, sidan 449) 

2.6.3.1 Den empiriskt inriktade fasen 
Genomförande av fall har inneburit att jag aktivt deltagit i fyra förändrings-
projekt i fyra olika SU-verksamheter vilket också utgör min datainsamling (se 
kapitel 5 för ytterligare beskrivning av dessa förändringsprojekt). Under denna 
del av kunskapsutvecklingen var inte en taxonomi för metautveckling ett 
medvetet kunskapsmål för mig. Det som snarare varit drivande och vägledande 
under denna fas är problemområdet ”Hur kan och bör man utveckla SU-
verksamheter?” enligt beskrivning i avsnitt 1.3. Även om genomförande av fall 
och insamling av empiriska data haft den mest framträdande rollen i detta skede 
har också teorier varit av betydelse enligt vad Walsham (1995) skulle benämna 
som ”initial guide för design och datainsamling”. Under denna fas har det 
pågått en kontinuerlig växelverkan mellan det empiriska arbetet och för om-
rådet relevanta teorier. Genomförande av fall (empirin) har uppmärksammat 
olika problem relaterat till SU-verksamheter och utveckling av desamma vilket 
styrt mig vad gäller min kunskapssökning i olika teorier. Exempel på teorier 
som under denna fas varit påverkande på såväl aktuella förändringsprojekt som 
denna avhandling är teorier om SU, SPI och förändringsarbete. När jag här talar 
om teorier innefattar detta även metoder, modeller, verktyg etc. Teorier och 
vunnen kunskap från genomförande av fall har sedan legat till grund för 
fortsättning i så väl aktuellt som nya förändringsprojekt. Det har, för mig, 
således under denna fas pågått en kontinuerlig och iterativ kunskapsutveckling 
avseende SU-verksamheter och utveckling av SU-verksamheter. 

2.6.3.2 Den analytiskt inriktade fasen 
Den analytiskt inriktade fasen är sedan den del av föreliggande avhandlings-
projekt där det huvudsakliga kunskapsbidraget har utvecklats, d v s en tax-
onomi för metautveckling. Under denna fas har aktuella förändringsprojekt 
(genomförande av fall) varit avslutade. Dock har jag även under denna fas haft 
viss kontakt med den empiriska domänen genom vissa kompletterande frågor 
och diskussioner med olika personer som var delaktiga i genomförda föränd-
ringsprojekt.  

Under denna del av kunskapsutvecklingen har det skett en kontinuerlig fokus-
växling mellan empiriska data från föregående fas och olika teorier i syfte att 
utveckla taxonomin för metautveckling. Teorier som främst varit påverkade 
under denna utveckling och därmed fått genomslag i utformningen av tax-
onomin är teorier relaterat till IS, SU, SPI, social handlingsteori, verksamhets-
teori och teorier om förändringsarbete. Innebörden av en växelverkan mellan 
empiriska data, olika teorier och modelleringsstöd enligt TIM kan konkretiseras 
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genom att beskriva detta utifrån olika delar av denna avhandlings struktur5 
enligt Figur 2-7 nedan. 
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Figur 2-7: Växling mellan teori och empiri i avhandlingen 

Del II, III och IV av avhandlingen representerar således olika delar av denna 
kunskapsutveckling. Dessa delar i avhandlingen och deras relationer i tillämpad 
TIM-ansats kan beskrivas enligt punkterna nedan. 

• Del II representerar den teoretiska domän som varit relevant för denna 
kunskapsutveckling och som utgjort underlag för utveckling och som 
sedan fått genomslag i utformningen av föreliggande taxonomi 

• Del III representerar empiriska data i form av beskrivning av genomförda 
förändringsprojekt som utgjort underlag för utveckling av föreliggande 
taxonomi 

• Del IV representerar den successiva utvecklingen av aktuell taxonomi för 
metautveckling. I kapitel 6 i del IV finns en mer utförlig beskrivning av de 
principer som varit gällande för framtagning och presentationen av 
taxonomin i kapitel 7, 8 och 9. Kapitel 10 innebär sedan en empirisk 
prövning av taxonomin. 

De teorier som används i denna avhandling har inte varit bestämda från början 
eller varit konstanta under hela processen. Urval och användning av teorier har 
i stället, beroende på olika framväxande behov, skett successivt under den 
analytiskt inriktade fasen. De kriterier som varit styrande för urval och 
användning av olika teorier kan sammanfattas enligt punkterna nedan. 

• Behov av teoretiskt raster för att beskriva aktuella SU-verksamheter och 
genomförda förändringsprojekt, t ex en generisk verksamhetsmodell för 
att beskriva aktuella SU-verksamheter 

• Behov av teoretiskt raster för att bearbeta empiriska data under utveckling 
av föreliggande taxonomi för metautveckling, t ex social handlingsteori 
och verksamhetsteori för att hantera olika förändringshandlingar 

                                            
5 Del II i avhandlingen utgörs av en teoretisk referensram, del III en beskrivning av aktuella 

förändringsprojekt och SU-verksamheter och del IV utgörs sedan av utveckling och 
presentation av taxonomin för metautveckling 
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• Behov av teoretiska indelningar som underlag för indelningar i före-
liggande taxonomi för metautveckling, t ex verksamhetsteori och social 
handlingsteori för framtagning av en hierarkisk indelning av förändrings-
handlingar i taxonomin 

• Behov av beskrivningar av IS-området, SU och SPI för att grunda 
genererad taxonomi 

Arbetet med att utveckla taxonomin (del IV) har varit en iterativ process som 
baserat på olika empiriska analyser successivt ställt krav på den teoretiska 
domänen. Detta förfaringssätt stämmer väl överens med Walshams (1995) 
beskrivning av teori som del av en iterativ process avseende datainsamling och 
analys. Jag har i detta arbete haft ett öppet förhållningssätt, beredskap och en 
vilja att förändra initiala antaganden och val av teorier allt eftersom att nya 
saker upptäckts baserat på såväl empiri som teori (se t ex kapitel 6 som besk-
river principerna för utvecklingen av föreliggande taxonomi). 

Under den analytiskt inriktade fasen och framför allt under arbetet med del IV 
av avhandlingen har modeller och modelleringsmetoder utgjort ett betydelsefullt 
stöd. Jag har under denna kunskapsutveckling främst använt olika modell-
eringsmetoder som: 

• stöd vid datainsamling, t ex förändringskonceptet FA/SIMM under 
genomförande av aktuella förändringsprojekt, 

• stöd vid strukturering och analys av empiriska data, t ex Grounded 
Theory som bland annat genererat modeller över olika kategorier av 
handlingar i förändringssammanhang, 

• stöd vid utveckling av taxonomin för metautveckling, t ex begrepps-
modellering och modellering av handlingslogik och 

• stöd för presentation av kunskapsbidrag, t ex olika modeller som beskriver 
taxonomin för metautveckling 

2.6.4 Grounded theory som en del av TIM 
För att generera föreliggande taxonomi har jag i min TIM-ansats, under den 
analytiskt inriktade fasen, tillämpat Grounded Theory (GT). 

GT är att betrakta som en kvalitativ forskningsmetod (Cronholm, 2002; 
Hughes & Jones, 2003; Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1990). GT beskrivs 
ofta som en empirinära metod som induktivt låter empiri vara tongivande vid 
utveckling av teorier (Alvesson & Sköldberg, 1994). Att tillämpa GT innebär ett 
iterativt och komparativt arbete som syftar till att förklara fenomen i en social 
kontext (Cronholm, 2002; Hughes & Jones, 2003). Generering av teorier sker 
genom att utifrån insamlad data identifiera begrepp och kategorier med till-
hörande egenskaper. Utifrån dessa begrepp och kategorier söks sedan samman-
hang, mönster och teorier relaterat till studerat fenomen. Denna process utgörs i 
GT av tre kodningssteg, öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning 
(Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1990). Den öppna kodningen innebär enligt 



Forskningsansats 

 49

Strauss och Corbin (1990) att identifiera och namnge företeelser och händelser 
med begrepp, i detta fall förändringshandlingar vid metautveckling. Dessa 
begrepp abstraheras sedan genom att grupperas i olika kategorier som också 
namnges. Genererade kategorier utvecklas sedan vad gäller dess egenskaper och 
dimensioner. Den axiala kodningen innebär sedan att kategorierna från den 
öppna kodningen relateras till varandra. Även om öppen och axial kodning är 
två tydliga faser är det inte ovanligt att dessa två faser tillämpas i växelverkan 
vilket också är representativt för min tillämpning av GT. Den avslutande 
selektiva kodningen innebär sedan att identifiera en huvudkategori till vilken 
övriga kategorier är relaterade. Under den selektiva kodningen görs också 
ytterligare abstraktioner i syfte att klargöra och förfina teorin. 

GT har ytterligare en iterativ en fas som genomgås parallellt med kodnings-
faserna, theoretical sensitivity. Theoretical sensitivity syftar till att rikta upp-
märksamheten under teorigenerering för att förstå olika fenomen (Strauss & 
Corbin, 1990). Källor för theoretical sensitivity kan t ex vara litteratur, yrkes-
mässiga erfarenheter, personliga erfarenheter och själva analysprocessen som 
GT själv innebär (ibid). För detta arbete innebär detta att tillåta teorier och 
modelleringsmetoder som stöd under teorigenerering, d v s en induktiv ansats 
med deduktiva inslag. 

I denna kunskapsutveckling har jag tillämpat GT, som en del av en TIM-ansats, 
under en specifik del av forskningsprocessen, i detta fall utvecklingen av 
taxonomin för metautveckling. Mitt förhållande till GT under denna kunskaps-
utveckling kan sammanfattas enligt punkterna nedan. I kapitel 6 beskrivs sedan 
mer konkret vilka principer som tillämpats vid utvecklingen av taxonomin. I 
kapitel 7, 8 och 9 presenteras sedan resultatet av denna utveckling i form av en 
taxonomi för metautveckling. 

• Öppen kodning: har bestått i att utifrån insamlad empiri identifiera och 
namnge olika utförda förändringshandlingar i genomförda förändrings-
projekt. Dessa förändringshandlingar har sedan abstraherats genom att 
gruppera dem i olika kategorier och subkategorier som också namngivits. 
Genererade kategorier har sedan utvecklats vad gäller deras egenskaper 
och dimensioner. Under den öppna kodningen har jag också tillämpat 
theoretical sensitivity genom att olika teorier har hjälpt mig att rikta 
uppmärksamheten och påverkat kodningsarbetet. 

• Axial kodning: har inneburit att kategorierna från den öppna kodningen 
på olika sätt relateras till varandra. Detta har genererat ett antal modeller 
som på olika sätt har systematiserat förändringshandlingar som genom-
förts under aktuella förändringsprojekt. Under denna kodningsfas har 
också theoretical sensitivity tillämpats för att ge en inledande struktur till 
den framväxande taxonomin. 

• Selektiv kodning: har inneburit att identifiera olika huvudkategorier som 
sedan utgjort huvudkategorier i olika dimensioner av taxonomin. Dessa 
huvudkategorier har sedan samlats ihop i en central kategori i form av 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 50

taxonomi för metautveckling. Under detta arbete har också ytterligare 
abstraktioner gjorts i syfte att klargöra och förfina föreliggande taxonomi. 
Även under den selektiva kodningen har theoretical sensitivity tillämpats i 
syfte att ge taxonomin ett mer systematiserat innehåll och struktur. 

I kapitel 6 kommer jag mer konkret beskriva hur empiri och olika teorier 
påverkat och fått genomslag på utformningen av föreliggande taxonomi. 

2.7 Sammanfattning av forskningsansats 
I detta kapitel har jag presenterat och argumenterat för olika forsknings-
metodologiska val och ställningstaganden som jag gjort i samband med denna 
kunskapsutveckling. I Figur 2-8 nedan sammanfattas detta i termer av strategi, 
förhållningssätt och forskningsmetod. 

Strategi:
Deskriptiv

Strategi:
TIM

Strategi:
Metodutvecklande

Strategi:
Målutvecklande

Kunskapssyn:
Kumulativ och välgrundad 

kunskapsutveckling

Kvalitativa 
fallstudier

Få fall
med djup

Grounded 
theory

Teori-
drivning

Modellerings- 
baserad

Aktions-
forskning 
inklusive 
intervjuer

Kvantitativa
analyser

Strategi och
förhållningssätt

Forsknings-
metoder

 
Figur 2-8: Centrala vägval i aktuell forskningsansats



 

 

DEL II: METAUTVECKLING I TEORIN 
I del II presenteras genom kapitel 3 en handlings-
orienterad syn på verksamhet som sedan utgör en 
förutsättning för taxonomin för metautveckling som 
avhandlingen mynnar ut i. 
I kapitel 4 presenteras sedan det perspektiv på IS, IS-
utveckling, utveckling av SU-verksamheter och förän-
dringsarbete som också detta utgör en förutsättning 
för taxonomin för metautveckling. 
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3 Verksamhet och handling 
I detta kapitel presenteras den handlingsorienterade syn på verksamhet och SU-
verksamhet som jag baserat mig på för att utveckla kommande taxonomi för 
metautveckling. I enlighet med kapitel 2 är innehållet i detta kapitel ett resultat 
av en växelverkan mellan teori och empiri i den analytiskt inriktade fasen av 
detta avhandlingsprojekt. Under denna fas har olika analysresultat successivt 
uppdagat olika behov av teorier samtidigt som teorier på olika sätt gjort avtryck 
i taxonomin. 

3.1 Organisation och verksamhet 
I vårt dagliga språkbruk säger vi ofta att en organisation bedriver någon verk-
samhet, t ex bedriver den organisation som jag själv tillhör (Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping) utbildning. Begreppet organisation framträder 
därför ofta i samband med att vi talar om verksamheter. Organisation som 
fenomen finns behandlat i många olika sammanhang, både som fristående 
fenomen och i relation till andra fenomen. I denna avhandling har jag för avsikt 
att hantera organisation utifrån att det vid metautveckling finns ett behov av att 
beskriva och förstå SU-verksamheter. Olika sätt att beskriva organisationer kan 
därför också användas för att beskriva verksamheter. 

Ett perspektiv på organisation som fått stort genomslag inom IS-forskning är att 
beskriva organisationer som sociala system. Checkland (1981) beskriver t ex en 
organisation som ett socialt system och där också samhälle och familj tillhör 
denna domän. Checkland (1981) använder sig av en indelning i naturliga system 
(atomsystem, planetsystem etc.), designade system (bil, hus etc.) och sociala 
system. Ordet system kommer från grekiskans sys’tema och som betyder något 
sammanställt eller sammanställning (Wessén, 1997). Checkland (1981) har som 
grundtes att ett system inbegriper en uppsättning element som har kopplingar 
till varandra och som formar en helhet. Delarna i ett system har olika egen-
skaper men där man förknippar dessa egenskaper med helheten snarare än med 
delarna i systemet. I ett socialt system, ”soft system” som innebär bemannade 
system, som en organisation kan detta innebära en samling individer som på 
olika sätt har relationer till varandra och som i och med detta formar sociala 
helheter. Checkland (ibid) utrycker detta som sociala system och där dessa är 
grupperingar av individer som är medvetna om, och som erkänner deras 
medlemskap i gruppen. I The FRISCO-report (Verrijn-Stuart, 2001) som är ett 
ramverk för IS-koncept beskrivs organisation som ett socialt system enligt 
citatet nedan. 

“An organisation constitutes a social system, where actions are 
performed within the frame of more or less established goals, norms 
and rules of behaviour.” (Verrijn-Stuart, 2001, sidan 10) 

I denna definition av organisation innefattas inte bara delar och deras relationer 
till varandra som sedan formar en social helhet. I The FRISCO-report (ibid) 
innefattas också görandet i form av de handlingar som utförs vilket framöver 
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kommer att utgöra en grund för att i denna avhandling hantera organisation 
och verksamhet som mer eller mindre synonyma begrepp. 

Att vi i vårt språkbruk säger att en SU-organisation bedriver SU-verksamhet är 
inte helt oproblematiskt. Vi gör, i vårt språkbruk, i och med detta en distinktion 
mellan någon roll som gör något och vad som görs. Vad det handlar om är att 
aktörer i verksamheten utför handlingar (vad/hur) i egenskap av sin organisa-
toriska roll (vem), t ex ”Kalle” (aktör) som är systemutvecklare (organisatorisk 
roll) utför integrationsanalys (verksamhetshandling). Vidare är vi oftast tydliga 
när vi ställer en förfrågan eller ger ett uppdrag. Dessa ställs i de allra flesta fall 
till någon aktör i egenskap av dennes organisatoriska roll eftersom det behövs 
en tydlig mottagare (Lind, 2001). Beroende på abstraktionsnivå på handlandet 
kan organisatoriska roller utgöras av t ex koncern, bolag, avdelning, team, 
grupp eller medarbetare. Med organisatorisk roll avses därför olika utförare av 
handlingar. Dessa olika utförare kan enligt Goldkuhl (2001a) positioneras inom 
kategorierna för olika indelningar där olika typer av utförare av en verksamhet 
accentueras, 1) en organisation, 2) en del av en organisation, 3) flera organisa-
tioner eller 4) någon annan meningsfull avgränsad enhet. 

När sedan verksamhet hanteras och talas om innefattar vi såväl aktör 
(organisatorisk roll) som vad som görs. Jag kommer i detta kapitel på olika sätt 
återkomma till detta och visa på att det finns behov av att kunna sätta såväl 
organisation som verksamhet i förgrunden. När man talar om organisation 
(förgrund) så finns även verksamhet med men i bakgrunden och vice versa. 
Även om organisation (vem) eller verksamhet (vad/hur) är i förgrund eller bak-
grund finns det som jag ser det ett behov av att hantera dessa som en helhet. 
Mina erfarenheter från såväl litteratur som praktik är att när man talar om 
organisation så innefattas även saker som i de flesta avseenden kan betraktas 
som verksamhet: 

• Organisation: det faktiska fenomen som en organisation utgör, t ex 
organisationsstruktur, juridisk person, roller etc. 

• Verksamhet: de handlingar som utförs, hur de utförs och vad som 
produceras 

Exempel på detta är citatet från The FRISCO-report ovan och Löwstedts 
(1995). Löwstedt (ibid) beskriver organisation enligt vad han benämner fem 
olika strukturer, fysiska, formella, mentala, dialog- och handlingsstrukturer. 
Dessa strukturer skulle också kunna betraktas som olika subsystem i ett socialt 
system. Andra exempel på beskrivningar av organisation som även innefattar 
verksamhet är: 

• Organisation som rationellt system: ”Organizations are collectivities 
oriented to the pursuit of relatively specific goals and exhibiting relatively 
highly formalized social structures” (Scott, 1998, sidan 26) 

• Organisation som naturligt system: ”Organizations are collectivities whose 
participants are pursuing multiple interests, both disparate and common, 
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but recognize the value of perpetuating the organization as a important 
resource. The informal structure of relations that develops among partici-
pants provides a more informative and accurate guide to understand 
organizational behavior than the formal” (Scott, 1998, sidan 26) 

• Organisation som öppet system: ”Organizations are systems of 
independent activities linking shifting coalitions of participants; the 
systems are embedded in-dependent on continuing exchanges with and 
constituted by-environments in which they operate” (Scott, 1998, sidan 
28) 

I samtliga fall ovan handlar det om användning av olika metaforer som 
fokuserar olika sätt att beskriva en organisation (Morgan, 1999). Morgan 
beskriver i detta sammanhang ett antal olika metaforer som alla fokuserar olika 
egenskaper i organisationer. Organisationer kan beskrivas som en maskin, 
organism, hjärna, kultur, politik, idé, flöde och maktinstrument. Beroende på 
vilket perspektiv (metafor) som är utgångspunkt för att beskriva en organisation 
kommer olika egenskaper i organisationen att uppmärksammas i dessa beskriv-
ningar.  

I de beskrivningar av organisation som presenterats ovan framhävs på olika sätt 
görandet, d v s ett beteende eller handlande och där dessa handlingar ofta är 
målinriktade. Enligt mitt förmenande innefattar dessa beskrivningar därför 
också vad vi i dagligt tal brukar referera till som verksamhet där görandet sätts i 
förgrunden. Inom organisationsteori finns också det specifika området arbets-
organisation som fokuserar vad som kan förknippas med verksamhet, d v s hur 
själva arbetet utförs (Nationalencyklopedin, 2000). Frågeställningar som 
behandlas inom detta område är t ex kopplingen mellan människor och teknik, 
flödet från råvaror och komponenter till färdig produkt, beroendeförhållandena 
mellan olika arbetsuppgifter och produktionsmoment, medbestämmande och 
arbetsmiljö (ibid). För att hantera olika arbetsorganisatoriska frågor före-
språkas ofta ett nära samarbete mellan produktionstekniskt, socialpsykologiskt 
och ekonomiskt kunnande. Denna typ av frågor hanteras också ofta utifrån ett 
öppet systemteoretiskt perspektiv där betoningen läggs på arbetsgruppens rela-
tioner till omgivningen och de möjligheter till återkoppling och självkontroll 
detta ger (ibid). 

I verksamheter innefattas förutom mer stabila grupperingar även tidsbegränsade 
grupperingar och där t ex projekt är en typisk sådan. Ett projekt kan 
karaktäriseras som att det har en tydlig början och ett tydligt slut och där detta 
accentueras genom avgränsningar i tid, mål, förväntade resultat och resurser 
(Archibald, 1992; Hedberg & Lind, 1999; Maylor, 2003). I projekt finns också 
ofta en projektorganisation i form av olika individer som i olika grupperingar 
skall arbeta tillsammans. I samtliga förändringsprojekt som denna studie 
baserar sig på har vi t ex definierat och drivit förändringsprojekt där också 
olika projektorganisationer har definierats. 
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För avhandlingen är det nu ett par saker i avsnitten ovan som är av betydelse 
för den fortsatta utvecklingen av den taxonomi som avhandlingen mynnar ut i. 

• Vid hantering av verksamhet innefattas såväl vem som gör (organisatorisk 
roll), vad som görs som hur det görs 

• Verksamhet betraktas som ett socialt system som konstitueras av aktörer 
(organisatorisk roll) som utför handlingar (vad/hur) inom ramen för 
aktuell verksamhet 

3.2 Beskrivningsmodell för verksamhet och meta-
utveckling 

Baserat på vad som beskrivits i avsnittet ovan angående organisation och 
verksamhet finns det, för fortsättningen av avhandlingen, ett behov av en besk-
rivningsmodell som kan hantera innehållet i de avslutande punkterna ovan. 

3.2.1 En beskrivningsmodell för verksamhet 
En beskrivningsmodell för verksamheter är den generiska verksamhetsmodellen 
(ToP, Theory of Practice) av Goldkuhl m fl (2002, 2003). I denna modell 
definieras en verksamhet som att ”någon gör något riktat mot någon utifrån 
sociala grunder” (Goldkuhl och Röstlinger, 2002, sidan 6). Enligt ToP innebär 
en verksamhet att: 

• Något (en produkt) produceras till nytta för en klient 

• Uppdrag och normer styr vad som görs (av producenter) i verksamheten 

• Produkter skapas (transformeras) utifrån underlag (”råvaror”, pre-
produkter) 

• Ekonomiska resurser tillförs verksamheten 

• Instrument och kunskap används i verksamheten 

• Erfarenheter bildas kontinuerligt som en del i lärande för framtida hand-
lande 

Med dessa punkter som grund innehåller ToP ett antal kategorier för att 
beskriva en verksamhet enligt Figur 3-1 nedan. Dessa kategorier är genererade 
utifrån att ha gått igenom ett antal grundläggande företeelser i verksamheter 
som sedan har sammanfattats och relaterats i en helhetsbeskrivning. Modellen 
framhävs som en kontextuell och relationell beskrivning av verksamheter 
genom att den adresserar hur en verksamhet genom förutsättningar och resultat 
är relaterad till sin omgivning (Goldkuhl m fl, 2001). Dock beskriver inte 
modellen handlingslogik mellan olika verksamhetshandlingar utan snarare en 
principbeskrivning för någon verksamhetsdel och dess relationer till omgiv-
ningen. 
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Figur 3-1: Den verksamhetsgeneriska modellen – grafisk illustration (Goldkuhl 

m fl, 2003, sidan 7) 

ToP baserar sig på såväl ett transformationsperspektiv som ett uppdrags-
perspektiv vilket kommer hanteras i nästa avsnitt där ToP kommer utvecklas 
utifrån denna avhandlings fokus, metautveckling. 

3.2.2 ToP och metautveckling 
I transformationsperspektivet av ToP är den grundläggande synen att input 
tranformeras till output. Detta tar sig i verksamhetsmodellen i uttryck i form av 
att underlag, ”preprodukter” som genom producenternas handlingar transfor-
meras till resultat och som sedan tas emot av någon klient. Vid metautveckling 
(t ex verksamhetsmodellering) skulle detta innebära följande: 1) det är den SU-
verksamhet som är föremål för utredning som också utgör underlag, 2) de 
beskrivningar som produceras avseende SU-verksamheten är resultat och 3) 
mottagande klient kan vara såväl utredd SU-organisation som förändrings-
organisation enligt Figur 3-2 nedan. 
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Figur 3-2: Verksamhetsmodellering vid metautveckling 
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3.2.2.1 Transformation och koordination vid metautveckling 
I transformationsperspektivet av ToP, att förutsättningar genom handlingar 
transformeras till resultat, finns ytterligare en dimension som är av betydelse vid 
metautveckling. Denna dimension är koordination och koordinerande effekter. 
De resultat som produceras genom att förändringshandlingar utförs har en mer 
eller mindre stark påverkan på den fortsatta metautvecklingen, d v s resultat har 
en koordinerande roll. Koordination och koordinationsmekanismer har i 
relation till verksamheter varit föremål för omfattande forskning (se t ex Melin, 
2002). Melin (ibid) beskriver i detta sammanhang ett antal centrala koor-
dinationsbegrepp och deras relationer till varandra. Dessa begrepp är: mål, 
aktivitet/handling, aktör, ömsesidigt beroende, roll, regel, kontroll och 
handlingsresultat. Ett framträdande drag för koordinationsbeskrivningar är att 
de behandlar handlingen att koordinera och förutsättningar för denna handling. 
I verksamhetssammanhang handlar koordination enligt Melin (ibid) ofta om att 
hantera delade resurser och fördelning av arbetsuppgifter. Det finns dock 
ytterligare en sida av koordination som, även om den är av betydelse, ofta 
behandlas mer implicit i koordinationssammanhang, och detta är handlings-
resultat. Den koordinerande effekten av handlingsresultat är att dessa kan vara 
koordinerande för framtida handlingar. En projektplan är t ex en artefakt som 
kan vara ett resultat av en förutsättningsskapande förändringshandling. Denna 
projektplan kommer sedan ha en koordinerande påverkan på individers 
beteende, d v s påverkan på kommande förändringshandlingar. Individer kan 
förhålla sig projektplanen och kan, beroende på olika omständigheter, tolk-
ningar etc. välja följa projektplanen eller att göra avsteg ifrån densamma. 

Det viktiga i resonemanget ovan är att förändringshandlingar producerar olika 
resultat (kunskap) och att denna kunskap på olika sätt påverkar kommande 
förändringshandlingar. Goldkuhl och Röstlinger (2002) gör i detta samman-
hang en skillnad mellan koordinerande kunskap och transformation av 
refererande kunskap. Alla handlingar är transformerande och resultat av hand-
lingar har olika grader av koordinerande effekt (ibid). Resultat är ofta att bet-
rakta som kunskap och där dessa resultat är olika blandningar av refererande 
kunskap (transformation) och koordinerande kunskap. 

3.2.2.2 Uppdrag vid metautveckling 
Uppdragsperspektivet i ToP accentuerar att det som får någon verksamhet att 
komma i gång är att ett uppdrag ställs till verksamheten. Uppdraget behöver då 
accepteras av producenten vilket är en förutsättning för att uppdragsgivare och 
producent skall komma överens om ett uppdrag (se Figur 3-1 och Figur 3-2 
ovan). Verksamhetsmodellen ToP bygger på en kombinerad uppdragssyn och 
där Goldkuhl och Röstlinger (2002) skiljer mellan fyra typer av uppdrag och 
där de viktigaste i detta sammanhang (metautveckling) är, produktbeställning 
och rolluppdrag. Med produktbeställning avses ett uppdrag som talar om vilka 
specifika IS-produkter som SU-verksamheten skall producera. Vid meta-
utveckling finns behov av att hantera olika typer av produktbeställningar som 
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SU-verksamheten tar eftersom egenskaper hos olika typer av IS-produkter 
ställer olika krav på utvecklingsprocessen. Som exempel kan nämnas att B2B-
lösningar (Business-to-Business) som ofta kräver större insatser vad gäller 
teknisk analys och integrationsanalys under utvecklingsprocessen. Anledningen 
till detta är att om IS i olika verksamheter skall ingå i en gemensam 
systemlösning behöver ofta olika anpassningar göras vad gäller såväl hårdvara 
som mjukvara. Produktuppdragsgivare och mottagare av resultatet kan enligt 
Goldkuhl och Röstlinger (ibid) vara enligt punkterna nedan. 

• klienter i form av slutklienter eller mellanklienter, d v s de som använder 
det IS som produceras 

• andra externa uppdragsgivare, d v s  en organisation eller del av en 
organisation som inte tillhör egen organisation 

• interna produktuppdragsgivare, d v s  en organisationsenhet eller del av en 
organisation som tillhör egen organisation 

Vid metautveckling kan ett produktuppdrag till förändringsorganisationen vara 
att rekonstruera befintlig SU-process (verksamhetsmodellering i Figur 3-2 ovan) 
och där mottagare av resultatet (klient) kan vara såväl egen som annan 
organisation. 

Rolluppdraget i sin tur innebär att någon ledningsfunktion ger uppdrag till de 
som operativt arbetar i SU-verksamheten. Ett rolluppdrag sätter ramarna för 
den verksamhet som skall bedrivas och kan t ex utgöras av en befattnings-
beskrivning för en viss roll i SU-verksamheten. De produktbeställningar som en 
SU-verksamhet tar emot skall därför rymmas inom ramen för givet rolluppdrag. 
Rolluppdraget innebär också att hierarkiska relationer i organisationen accen-
tueras (ibid). För en SU-organisation kan ett rolluppdrag vara att bedriva 
internetbaserad SU och för en förändringsorganisation kan ett rolluppdrag vara 
”att bedriva metautveckling” enligt Figur 3-2 ovan. Den egna SU-organisa-
tionen har dock sällan ett rolluppdrag som handlar om metautveckling eftersom 
deras huvudsakliga gärning inte är att utveckla sig själva (se streckat 
rolluppdrag i Figur 3-2 ovan). 

3.2.2.3 Övriga kategorier i ToP vid metautveckling 
I ToP ges också uttryck för att alla som arbetar normalt får någon form av 
ersättning, vanligtvis lön. Affärsdrivande SU-verksamheter har ofta i grunden 
någon form av basfinansiering från sina ägare samt intäkter från kunder. Ett 
annat exempel på finansiering kan vara anslag. Beroende på finansieringsform 
så får detta implikationer för hur SU-verksamheten fungerar i relation till sina 
klienter (Goldkuhl och Röstlinger, 2002). Metautveckling finansieras oftast av 
den utredda SU-organisationen, dels i form av resurser som avsätts till 
förändringsprojektet, oftast i form av medarbetares tid, men också som explicit 
monetär ersättning till anlitade externa aktörer om sådana finns. 
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Normer och omdömen har en styrande funktion på verksamheten (ibid). För en 
SU-verksamhet innebär ett omdöme att någon värderar hur någon SU-insats i 
verksamheten har utförts. Denna typ av bedömningar görs ofta baserat på olika 
normer som kan ha såväl internt som externt ursprung. Med interna normer 
menas sådana normer som utvecklas inom aktuell verksamhet, t ex att arbeta 
individorienterat och inte dela med sig av kunskap och erfarenheter som en 
följd av ett interndebiteringssystem. Interna normer behöver inte vara uttryckta 
i språklig form utan de kan vara ”tysta” överenskommelser i form av kollektivt 
kunnande hos verksamhetens aktörer (Rolf, 1995). Normer med externt ur-
sprung behöver däremot vara uttryckta språkligt eller utgöra praxis eller 
defacto-standard för att kunna påverka SU-verksamheten. Ett exempel på detta 
är RUP6 som är ett utvecklingsideal för inkrementell SU. Denna typ av normer 
måste inkorporeras hos verksamhetens producenter och därmed bli en del av 
producenternas kunnande. Vidare argumenterar Goldkuhl (2001a) och Gold-
kuhl och Röstlinger (2002) för att normer och omdömen normalt skall bidra till 
att verksamheten utförs väl, d v s att produkter har god kvalitet och att 
klienterna blir nöjda. Vid metautveckling kan därför de normer som normalt 
gäller i SU-verksamheten påverka förändringsarbetet samtidigt som externa 
aktörer kan föra in och därmed påverka förändringsarbetet med nya normer. 

Verksamhetens samlade förmåga utgörs enligt ToP av kunnande, beskrivningar 
och instrument vilka behöver samverka med varandra på ett konstruktivt sätt 
(Goldkuhl, 2001a). I samband med kunnande betonas i ToP såväl intra- som 
intersubjektivt kunnande i form av att man behöver vara kunnig i sin verk-
samhetsgärning. För metautveckling kan individuellt kunnande innebära för-
måga att leda, driva och delta i utveckling av SU-verksamheter. Med instrument 
åsyftas främst olika stöd eller hjälpmedel för att bedriva verksamheten. Dessa 
instrument kan kategoriseras som såväl inre som yttre instrument. Inter-
subjektiv kunskap i form av metodkunnande och rutiner (kollektiva handlings-
vanor) är ett exempel på inre instrument samtidigt som utrustning och arte-
fakter är exempel på yttre instrument (ibid). Om detta översätts till utveckling 
av SU-verksamheter kan följande konstaterande göras; metautveckling innebär 
ofta förändring av olika handlingsvanor och då såväl subjektiva som inter-
subjektiva handlingsvanor. Samtidigt finns olika stöd för förändringsarbete att 
tillgå t ex olika förändringsteorier och förändringsmetoder. 

I nästa kategori redogör Goldkuhl (ibid) för erfarenheter och att dessa finns hos 
individer i alla verksamheter. Dessa erfarenheter fås och utvecklas genom att 
medarbetare bedriver den operativa verksamheten. I och med denna erfaren-
hetsutveckling förändras också verksamheten. Denna förändring kan ske succes-
sivt mer oreflekterat eller mer medvetet genom att erfarenheter och kunnande 
explicitgörs och aktivt sprids ibland medarbetare. Då förändringsarbete av-
seende någon verksamhet är i fokus utvecklas erfarenheter på två olika nivåer: 

                                            
6 Står för Rational Unified Process som är en defacto-standard för IS-utveckling 
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• erfarenheter att bedriva förändringsverksamhet, i denna studie meta-
utveckling i form av utveckling av SU-verksamhet, och 

• erfarenheter att bedriva den operativa verksamheten, i denna studie SU-
verksamhet 

3.2.3 ToP och andra beskrivningsmodeller 
Jag har tidigare relaterat till Löwstedt (1995) och fem olika strukturer som han 
använder för att beskriva en verksamhet. Dessa olika strukturer kan beskrivas 
enligt punkterna nedan. 

• Fysiska strukturer: innebär byggnader, maskiner, datornätverk, material 
etc. 

• Formella strukturer: innebär affärsplaner, organisationsscheman, instruk-
tioner, normer och regler för hur arbetet skall bedrivas 

• Mentala strukturer: innebär kunskap och idéer som enskilda individer har, 
uppfattningar om generella och specifika fenomen i verksamheten 

• Dialogstrukturer: innebär det sätt på vilket olika individer i verksamheten 
diskuterar och utbyter idéer om andra strukturer i verksamheten 

• Handlingsstrukturer: innebär representationen av den handlingslogik som 
tillämpas inom verksamheten 

Dessa strukturer kan, liksom ToP, mycket väl användas för att beskriva en 
verksamhet. Dock är det uppenbart att beroende på vilken beskrivningsmodell 
som används och vad man fokuserar så kommer vissa aspekter komma i 
förgrunden och andra i bakgrunden. Detta innebär också att beroende på i vilka 
sammanhang som man använder en modell har de olika för och nackdelar. Det 
viktiga i olika användningssituationer blir då att få klart för sig eventuella för- 
och nackdelar som val av beskrivningsmodell innebär. En nackdel med ToP är t 
ex att producenterna och deras handlingar blir någon form av ”black box”. 
Den generiska verksamhetsmodellen ger inte möjlighet att beskriva en detaljerad 
struktur av handlingar utan det är en praktik på någon abstraktionsnivå (kan 
vara olika nivåer) som betraktas med dess förutsättningar och resultat. I 
Löwstedts (1995) beskrivning finns en speciell kategori, handlingsstrukturer, 
som hanterar just det som kan betraktas som en ”black box” i den generiska 
verksamhetsmodellen. Ytterligare begränsningar i den generiska verksamhets-
modellen kommer presenteras i avsnitt 4.2.2 då SU-verksamhet karaktäriseras 
utifrån ToP. 

Som tidigare avsnitt antytt kommer jag i det fortsatta arbetet främst basera mig 
på Goldkuhls generiska verksamhetsmodell. Även om modellen har vissa 
begränsningar har jag ändå goda erfarenheter av tillämpningar av denna modell 
i olika verksamheter där jag varit delaktig i olika förändringsprojekt. 
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3.3 Nivåer av utförare i verksamheter 
En del i den argumentation som förts i detta kapitel har varit att organisation 
kan och bör hanteras som en del av verksamhet. Detta gäller främst organisa-
toriska roller som är den aktör som bedriver verksamhet i form av att komma 
överens om, fullfölja och avsluta uppdrag, d v s den aktör som utför verksam-
hetshandlingar. Att organisation bör betraktas som en aktör framhävs också av 
Goldkuhl & Nilsson (2000) som hävdar att organisationer handlar men att så 
görs genom organisationens medarbetare och artefakter. Liknande argument 
finns också hos Argyris & Schön (1996) som accentuerar att organisationers 
medarbetare handlar som ombud eller representerar för organisationen. Det är 
dock inte tillräckligt nyanserat att bara använda organisation som helhet som 
aktör eftersom en verksamhet ofta behöver betraktas med olika granularitet 
(förstoringsnivåer). Baserat på det som tidigare presenterats i detta kapitel 
kommer jag fortsättningsvis vad gäller metautveckling tillämpa en indelning av 
utförare av verksamhet i tre nivåer enligt punkterna nedan. 

• Organisation som helhet 

• Del av organisation som grupp 

• Del av organisation som individ 

Denna indelning är också ett resultat av utvecklingen av föreliggande taxonomi 
för metautveckling. Vid utveckling av taxonomin, och då främst hierarki-
dimensionen, har det framträtt ett behov av att skilja på olika nivåer av utförare 
av förändringshandlingar samt nivåer av förändringshandlingar (se kapitel 7 för 
nivåer i hierarkidimensionen av i taxonomin). Behovet av nivåer av handlingar 
kommer att hanteras i 3.4 nedan. Baserat på detta behov och avsnitten ovan 
kan nu en beskrivningsmodell enligt Figur 3-3 nedan presenteras. 
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Figur 3-3: Nivåer av aktörer som bedriver verksamhet 

3.4 Verksamheter och dess handlingar 
Att bedriva en verksamhet innebär att olika organisatoriska handlingar utförs. 
För denna avhandling och genomförda förändringsprojekt innebär detta att 
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olika förändringshandlingar utförs och som utgångspunkt för dessa har jag valt 
social handling som minsta handlingsnivå. 

3.4.1 Social handling 
Människors handlande är något som har varit och är föremål för omfattande 
forskning. Jag gör i detta avsnitt inte anspråk på att försöka komma med några 
nya bidrag inom detta område. Min avsikt är snarare att redovisa min syn och 
de grunder som jag baserar mig på för att hantera olika förändringshandlingar 
och senare taxonomin för metautveckling som är det primära kunskapsbidraget 
i denna avhandling. 

Vad är då social handling? Social handling har ett tydligt ursprung i sociologin 
och där Weber (1983) har givit viktiga bidrag i ämnet. Weber (ibid) gör t ex en 
uppdelning av social handling i olika handlingstyper, målrationella handlingar, 
värderationella handlingar, affektiva handlingar och traditionella handlingar 
ordnade efter grad av rationalitet (Habermas, 1990; Weber, 1983). Guneriussen 
(1997) hävdar att Weber för social handling har tagit utgångspunkt i den ”sub-
jektiva betydelsen av handling”. Handlingar är då uttryck för subjektiva motiv 
och betydelser och där den subjektiva meningen även hänger ihop med det 
kulturella och sociala sammanhang som aktören befinner sig i. Men Weber för-
söker samtidigt skapa utrymme för andra orsaksförklaringar för handlingar. 
Guneriussen (ibid) hävdar vidare att vi enligt Weber i grund och botten kan 
förutsätta att aktören gör rationella avvägningar för att maximera sin nytta av 
sitt handlande. Goldkuhl (1998a) betonar Webers ståndpunkt, i att de fyra 
handlingstyper för social handling är att betrakta som idealtyper och där det 
verkliga handlandet mer eller mindre överensstämmer med dessa handlingstyper 
eller att det är vanligare att det verkliga sociala handlandet är en blandning av 
ovan redovisade handlingstyper. 

I denna avhandling är en utgångspunkt att betrakta verksamheter som sociala 
system vilka konstitueras av människor (aktörer) som handlar såväl enskilt som 
i grupp. Människor handlar för att uppnå olika mål och där dessa mål ofta 
syftar till att göra någon skillnad (Goldkuhl, 2001b; Goldkuhl & Ågerfalk, 
2000; Scott, 1998). Människor agerar dock inte uteslutande i en materiell värld 
utan också samtidigt i en social värld och där det finns ett beroendeförhållande 
mellan dessa båda världar. När människor agerar i den sociala världen sker 
detta främst genom kommunikation. Denna kommunikation sker med andra 
människor som har olika intryck, värderingar och normer. Austin (1962) och 
Searle (1969) menar t ex att när vi som människor kommunicerar så handlar vi 
också. Människors handlingar syftar till att på något sätt göra någon skillnad 
och där dessa skillnader kan få genomslag i såväl den materiella som den sociala 
världen. Jag anser därför att de flesta handlingar har någon form av social 
dimension, så även förändringsarbete och förändringshandlingar eftersom att 
det innebär att olika människor på olika sätt, för ett visst syfte och i ett socialt 
kontext på olika sätt kommunicerar med varandra. Vidare gör Searle (1969) en 
indelning av talhandlingar i en propositionell beståndsdel (informationsinnehåll) 
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och en illokut beståndsdel (handlingsaspekt). För förändringshandlingar skulle 
detta innebära att dessa sällan bara utgörs av (illokut del) utan att de också 
handlar om något specifikt (propositionell del). Ett exempel på detta skulle 
kunna vara att ”utforma en projektplan”. Utforma (illokut del) är i detta fall 
den specifika förändringshandlingen och projektplan (propositionell del) är det 
som förändringshandlingen refererar till. 

Goldkuhl (2001b) har utifrån delar av resonemanget ovan presenterat en gen-
erisk modell för sociala handlingar enligt Figur 3-4 nedan. I denna modell ink-
luderas i social handling både kommunikativa och materiella handlingar genom 
att tydliggöra olika kategorier som viktiga fenomen för social handling.  
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Figur 3-4: En generisk modell för social handling (Goldkuhl, 2001b) 

Enligt Figur 3-4 ovan finns det inom kontexten social handling ett antal olika 
handlingsrelaterade begrepp. De begrepp som för föreliggande taxonomi är av 
betydelse att lyfta fram är, handling (i- och r-handling, d v s mottagande och 
ingripande handling), instrument som används vid handling, underlag (base) för 
handling, aktör (både utförare och mottagare) och resultat av handling (action 
result). Detta har t ex varit inspirationskälla till att tala om förändringssituation 
som tidigare behandlats i avsnitt 1.1.3 och som på olika sätt kommer att 
återkomma i kapitel 4. Detta handlingsperspektiv har också varit en betydelse-
full del i den TIM-ansats som tillämpats i kapitel 7, 8 och 9 då taxonomin för 
metautveckling utvecklats (för beskrivning av TIM se kapitel 2). 

I modellen för social handling beskriver Goldkuhl (2001b) att handling kan ses 
som varande av materiel eller kommunikativ karaktär. Vid kommunikativa 
handlingar tranformeras underlag i form av individuell kunskap (base) till 
lingvistiska uttalanden (action result). Vid kommunikativa handlingar används 
språket som instrument. Språket som instrument måste därför till stor del vara 
intersubjektivt. Vid materiella handlingar transformeras externt underlag till 
materiellt resultat, t ex implementering av ett informationssystem. Alla mater-
iella handlingar har dock också en kommunikativ dimension, t ex när några 
individer utformar en projektplan för ett förändringsprojekt. Denna handling 
kommer vara en kombination av såväl kommunikativa som materiell handling. 
Kommunikativa handlingar genom att information (underlag) och individuell 
kunskap (underlag) på olika sätt kommuniceras för att utforma projektplanen 
(resultat). Materiell handling genom att, baserat på ovan beskrivna underlag, 
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olika planer och projektbeskrivningar ges systematisk form (resultat). Även om 
materiella handlingars resultat har en permanens är det, det informativa inne-
hållet i dessa resultat som är viktigt. Den systematiska formen kan uppnås 
genom användande av instrument som mallar etc. I detta sammanhang poäng-
terar Goldkuhl (ibid) att underlag och instrument är fundamentala förutsätt-
ningar för handling. För materiella handlingar är förutsättningarna externa 
objekt och för kommunikativa handlingar är förutsättningarna interna element 
som utgörs av kunskap hos individen. I modellen för social handling görs också 
en skillnad mellan resultat av handling och effekt av handling. Resultat av 
handling är vad man kan säga vara inom ramen för vad aktören kan kontrollera 
medan effekter av handling uppträder som en konsekvens av handlingen. Utför-
ande aktör kan därför inte ha kontroll över effekter relaterat till mottagande 
aktör. Resultat och effekter av handling har en nära relation till intentionen hos 
den som utför en handling. Mottagare av resultat av handling kan t ex i sin tur 
handla utanför ramarna för den intention som utförande aktör ursprungligen 
haft. 

Så här långt har två nivåer av vad som görs redovisats i form av den översta 
nivån verksamhet och den lägsta nivån i form av social handling. Att utgå ifrån 
social handling vid studier av verksamhetsprocesser förespråkas också av andra 
förändringsforskare (se t ex Sabherwal & Robey (1993) och Pentlan & Rueter 
(1994)). Jag har tidigare också argumenterat för tre aktörsnivåer i form av 
organisation, grupp av individer och individ. Baserat på detta saknas nu en nivå 
av vad som görs och jag kommer framöver att hantera detta genom den 
beskrivningsmodell av aktör och verksamhet som presenteras i Figur 3-5 nedan. 
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Figur 3-5: Aktör och handling på olika nivåer i verksamheter 

I den beskrivningsmodell som Figur 3-5 ovan representerar har nu aktivitet och 
social handling tillkommit. Förutom resonemanget i avsnitten ovan är denna 
indelning också ett resultat av ett behov att vid utvecklingen av taxonomin 
kunna beskriva förändringshandlingar på olika nivåer. Detta tar sig uttryck i 
hierarkidimensionen i taxonomin (se kapitel 7 för beskrivning av taxonomins 
hierarkidimension). Aktivitet skall i detta sammanhang betraktas som en sam-
ling av sociala handlingar. En aktivitet utförs också av fler än en aktör vilket 
kan betraktas som en grupp. Att en aktivitet kan utgöras av en eller flera sociala 
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handlingar är också i linje med Webers (1983) syn på sociala handlingar och 
social relation. 

””social relation” skall beteckna flera individers handlande, så till 
vida som det med hänsyn till sitt meningsinnehåll innebär att varje 
aktör tar i betraktande de andras handlande och orienterar sitt 
handlande därefter” (Weber , 1983, sidan 19 och 20) 

En annan teori som betonar den sociala dimensionen vid handling är aktivitets-
teori (activity theory) av Engeström (1999). Engeström presenterar en triangulär 
modell i tre nivåer där den lägsta nivån är den gemenskap eller samhälle (com-
munity) som kontextuellt ger mening åt handlandet. Relaterat till beskrivnings-
modellen i Figur 3-5 blir det som är av betydelse flera individers handlande och 
att detta för en grupp utgör en samling av fler än en handling (aktivitet) (se även 
Linell, 1998). Vidare tolkar jag både Weber och Engeström som att vi beroende 
på situationella förutsättningar anpassar våra sociala handlingar, dels för att för 
att ”passa” den specifika situationen men också med hänsyn till olika mål och 
annan rationalitet. 

Det främsta syftet med beskrivningsmodellen i Figur 3-5 ovan är att ge en 
indelning i olika nivåer för att kunna tala om verksamhet. Beskrivningsmodellen 
är inte heltäckande utan det finns saker som kan diskuteras. T ex kan inte en 
individ betraktas som en utförare av aktiviteter? Eller kan inte en grupp av 
individer betraktas som utförare av social handling? Visst, det är möjligt att 
argumentera för detta! Dock är det denna indelning som jag tillämpat som 
grund för taxonomin för metautveckling eftersom den ger en systematik för att 
strukturera olika förändringshandlingar i taxonomin.  Som jag ser det är inte 
det viktiga om det förekommer situationsspecifika varianter av denna beskriv-
ningsmodell utan att modellen duger för att beskriva komplexiteten igenom-
förda förändringsprojekt. Det viktiga är att ta ställning för eller emot en besk-
rivningsmodell och att sedan vara trogen denna linje. Jag kommer därför fort-
sättningsvis, så långt det är möjligt, vara denna beskrivningsmodell trogen då 
olika aspekter i och av taxonomin adresseras. I kapitel 7 kommer denna 
beskrivningsmodell främst påverka det som benämns som hierarkidimensionen 
av taxonomin. 

3.4.2 Handlingars påverkan i olika verklighetsdimensioner 
I modellen för social handling görs en distinktion mellan i-handling (ingripande 
handling) och r-handling (mottagande handling)7. En i-handling baserar sig 
enligt Goldkuhl (2001b) på en traditionell syn på handlingar där handlingar 
syftar till att förändra något tillstånd i världen. En r-handling innebär till 
skillnad från i-handlingen inte en förändring i den yttre världen utan en 

                                            
7 i-handling är en översättning och förkortning av engelskans intervening action och r-

handling en översättning av receiving action (se också avsnitt 3.4.1 för ytterligare 
beskrivning) 
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förändring i någon aktörs inre värld, d v s en förändring av förståelsen avseende 
något i den yttre världen (ibid). Handlingar syftar, enligt vad som tidigare sagts, 
till att göra någon skillnad, d v s genom att vi handlar så förändras också något 
tillstånd. Distinktionen mellan förändringar i den inre och yttre världen kan 
dock nyanseras ytterligare. Habermas (1984) menar t ex i sin ontologi för 
formalpragmatik att världen består av tre världar, en subjektiv värld, en 
objektiv värld och en social värld. Enligt Habermas kan socialt handlande på 
olika sätt ha effekter i dessa tre olika världar. Goldkuhl har också arbetat med 
handlingsteorier i olika former. Bland annat i ett arbete (Goldkuhl, 1993) där 
han elaborerar begreppet handlingsbar kunskap. I detta arbete menar han t ex 
att handlingsbar kunskap existerar på olika nivåer enligt punkterna nedan: 

• subjektiv nivå, någons kunskap om något 

• intersubjektiv nivå, kunskap om något som delas av några 

• lingvistisk nivå, kunskap i form av textuella beskrivningar 

• handlingsnivå, kunskap uttrycks och manifesteras genom handling 

• konsekvensnivå, kunskap ingår på olika sätt i förväntade och icke 
förväntade konsekvenser 

Allt handlande lämnar någon form av spår eller effekt efter sig relaterat till 
olika dimensioner av verkligheten (punkterna ovan), d v s det sker någon form 
av påverkan i vad som kan kallas någon verklighetsdimension. 

Goldkuhl (2002) har på senare tid vidareutvecklat detta resonemang i något 
som han benämner socioinstrumentell pragmatism (SIP). SIP är ett svar på kritik 
som riktats mot postpositivism och är en ontologi som skall kunna utgöra ett 
stöd vid vetenskapliga konceptualiseringar för att undvika diffusa abstraktioner 
(ibid). I SIP framhävs behovet att vid empirinära forskning inte bara bara 
bedriva kunskapsutveckling baserat på förståelse för delar (mikronivå). Det 
finns också ett behov att hantera ytterligare nivåer upp till helheter och kontext 
(makronivå) där social påverkan kan identifieras (se ondologiska dimensioner 
nedan). 

SIP accentuerar människors handlande i den sociala världen och där detta 
handlande har påverkan i olika ontologiska dimensioner som på olika sätt 
behöver uppmärksammas vid kunskapsutveckling. SIP utgörs av olika onto-
logiska dimensioner i världen enligt punkterna nedan. 

1. Människor 

2. Människans inre värld (kunskap, intentioner, känslor etc.) 

a. Intrasubjektiv del (individualiserad) 

b. Intersubjektiv del (delad kunskap och sociala institutioner) 

3. Människors handlande 

a. Ingripande handling (kommunikativ eller materiell) 
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b. Tolkande handling 

c. Reflekterande handling 

4. Symbolobjekt (tecken) 

5. Artefakter (artificiellt gjorda materiella objekt och deras processer) 

6. Naturlig omgivning (objekt och processer) 

Grundidén i denna ontologi är enligt Goldkuhl (2002) att alla fenomen går att 
hänföra till någon och i vissa fall flera av dessa ontologiska kategorier, d v s om 
de existerar så existerar de någonstans i världen. 

Relaterat till olika handlingar har tidigare presenterade r-handlingar preciserats 
till tolkande handling och reflekterande handling. Tolkande handlingar syftar 
oftast till att bringa mental reda i något i den yttre världen medan reflekterande 
handlingar syftar till att medvetet reflektera över något. Ingripande handling 
syftar som sagts tidigare till förändringar i den yttre världen. 

Människors inre värld utgörs som sagts tidigare av en intrasubjektiv 
(individuell) och en intersubjektiv (delad) del. 

Den yttre världen har också preciserats jämfört med den generiska modellen för 
social handling. Den yttre världen utgörs i SIP av symbolobjekt som t ex 
dokument vilka är ett resultat av ingripande handlingar som är såväl 
kommunikativa som materiella. Kommunikativa genom att den text som finns i 
dokumentet utgör någon form av budskap med ett kommunikationsvärde. 
Symbolobjekt kan också utgöras av yttranden och andra tecken än text. Det är 
dock en skillnad i beständighet mellan dessa symbolobjekt. Ett yttrande 
försvinner i och med att det är uttalat förutom det som mottagande individer 
kan lagra i sin inre värld, d v s komma ihåg. Symbolobjekt som skapas genom 
ingripande handlingar kan också betraktas som materiella genom att dokum-
entet i sig är en artificiellt framtagen artefakt. Dock är det den kommunikativa 
dimensionen som är viktig med ett dokument, snarare än att det är ett 
pappersark med trycksvärta på. Den yttre världen utgörs därför också av 
artificiellt konstruerade artefakter såsom, bilar, kläder och datorer. Den tredje 
delen av den yttre världen utgörs sedan av den naturliga omgivningen. I denna 
återfinner vi sådana objekt som vi människor inte har konstruerat som t ex, 
träd, berg och sjöar. Ingripande handlingar kan dock påverka samtliga av dessa 
delar i den yttre världen, d v s symbolobjekt, artefakter och den naturliga 
omgivningen. 

Som antytts tidigare är många sociala fenomen multiexisterade i termer av att 
de kan existera i flera ontologiska dimensioner samtidigt. Goldkuhl (ibid) 
exemplifierar detta med en affärsstrategi. Jag väljer i stället att exemplifiera 
detta utifrån en projektplan för ett förändringsprojekt.  

• En projektplan har oftast givits en lingvistisk form genom att den är 
nerskriven. Den är därmed också manifesterad som ett symbolobjekt. 
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• En projektplan existerar som ett intersubjektivt fenomen. En projektplan 
måste inom en verksamhet vara mentalt delad mellan olika individer. 

• Att projektplanen är intersubjektiv kan dessutom innebära att den är mer 
eller mindre olika beroende på bärare av densamma. Det kan också vara 
skillnad mellan olika lingvistiska manifesteringar och människors upp-
fattningar om projektplanen. 

• En projektplan är dessutom ett pragmatiskt fenomen eftersom den är tänkt 
att omsättas i handling. Huvudsyftet med en projektplan är att den skall 
styra människors handlande i verksamheten. Projektplanen blir instans-
ierad genom människors handlingar och där konsekvenserna av dessa 
handlingar kan vara såväl materiella, lingvistiska, intrasubjektiva och 
intersubjektiva. 

• En projektplan styr inte bara handlande, den tolkas också av olika 
individer och den kan reflekteras över vilket kan medföra olika revider-
ingar av densamma. 

Baserat på det som presenterats i detta avsnitt kommer jag i taxonomin för 
metautveckling visa på konsekvenser i olika verklighetsdimensioner som ett 
resultat av olika förändringshandlingars utförande. Detta kommer att göras 
genom att relatera dessa resultat till olika verklighetsdimensioner: 

• en intrasubjektiv dimension, 

• en intersubjektiv dimension, 

• en symboldimension och 

• en materiell dimension 

3.4.3 Flerfunktionalitet hos handlingar 
Flerfunktionalitet innebär i detta fall att när vi handlar så gör vi flera saker 
samtidigt. Detta är en aspekt av förändringshandlingar som i taxonomin är en 
framträdande egenskap för förändringshandlingar. Goldkuhl (1998a) har 
tidigare hanterat flerfunktionalitet i termer av kommunikationsakters flerfunk-
tionalitet. Goldkuhl (ibid) går sedan utifrån detta vidare för att argumentera för 
flerfunktionalitet hos handlingar i allmänhet.  

Flerfunktionalitet hos handlingar innebär att det inte bara är ett mål man vill 
uppnå och där det finns olika värden som man vill uppnå med respektive hand-
lingsfunktion. Enligt Goldkuhl (ibid) kan därför en handling ha och vara en 
blandning av olika funktioner enligt punkterna nedan. 

• uttryck för övertygelser, hållning, karaktär, känslor och kompetens hos 
aktören 

• aktivt utförande som i sig utgör handlingens innehållsliga del 

• brukande av intersubjektiva traditioner, normer och regler samt gemen-
samt kända föremål 
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• intentionell påverkan för att åstadkomma effekter, d v s att skapa någon 
skillnad i världen 

• social relationering i och med att handling har social riktning mot andra 
aktörer, d v s en del i social interaktion 

Ett liknande sätt att hantera handlingar kan observeras hos Weber (1983) och 
hans indelning i fyra handlingstyper, 1) målrationell handling, 2) värderationell 
handling, 3) affektiv handling och 4) traditionell handling. Flerfunktionalitet 
hos handlingar existerar oftast oavsett vilken typ av handling som är i fokus. 
Detta innebär att oavsett om det är kommunikativa handlingar, instrumentella 
handlingar eller sociala handlingar som är i fokus så har de en flerfunktionalitet 
(Goldkuhl, 1998a). Linell (1998) beskriver också något som kan betraktas som 
flerfunktionalitet hos handlingar när han i samband med dialoger beskriver 
begreppsparet initiativ och respons. Linell (ibid) hävdar att handlingar står i 
temporal relation till varandra där ett initiativ leder till någon respons som i sin 
tur samtidigt kan vara ett nytt initiativ för efterföljande responsiva handlingar. 
Ett initiativ (handling) kan dessutom samtidigt leda till olika responser. Ett 
exempel på detta kan vara aktör A som ger aktör B i uppdrag att utforma en 
projektplan. B´s respons till detta kan vara att börja utforma en projektplan. 
Samtidigt kan B, som en respons på ställt uppdrag, ställa en fråga till A om hur 
mycket tid som finns till förfogande. B´s respons är då också ett initiativ riktat 
mot A och som A kan reagera på. Detta kan betraktas som en form av temporal 
flerfunktionalitet. En ytterligare form av flerfunktionalitet är att handlingar som 
utförs samtidigt kan ha påverkan (effekter) i fler än en verklighetsdimension 
samtidigt enligt med vad som tidigare beskrivits i samband med SIP. 

För taxonomin för metautveckling kommer flerfunktionalitet av förändrings-
handlingar vara ett framträdande drag i taxonomin. Det finns t ex ofta en 
framhävd intention för olika förändringshandlingar men i realiteten kommer vi 
att göra fler saker förutom det som är framhävt när vi utför dessa 
förändringshandlingar. Den framhävda intentionen för förändringshandlingen 
kommer då vara i förgrunden men samtidigt görs också annat men som hamnar 
mer i bakgrunden. I taxonomin för metautveckling blir detta särskilt tydligt i 
processdimensionen (se kapitel 8) där den framhävda intentionen kan vara att 
utföra förändringshandlingar för att utveckla förståelse. Dock kommer vi 
samtidigt mer eller mindre medvetet, för att utveckla förståelse, göra olika 
värderingar men där dessa värderingar finns i bakgrunden. I taxonomin ges 
också uttryck för flerfunktionalitet genom påverkan i flera 
verklighetsdimensioner samtidigt (flerfunktionell påverkan) samt temporal fler-
funktionalitet genom resonemanget med initiativ och respons. Detta resone-
mang kommer att utvecklas och exemplifieras i kapitel 8 där innehållet i 
processdimensionen presenteras. 
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3.5 Detta kapitels påverkan på taxonomin för meta-
utveckling 

I detta avsnitt sammanfattas olika utgångspunkter som kommer att påverka 
fortsättningen av denna avhandlings taxonomi för metautveckling. 

• En SU-verksamhet betraktas som ett socialt system som konstitueras av 
människor som handlar inom ramen för mer eller mindre etablerade mål, 
normer och regler för SU-verksamheten 

• När en SU-verksamhet studeras i en metautvecklingssituation är det flera 
verksamhetsaspekter som man bör fokusera: 

o förutsättningar för handling, 

o aktör som utför handling, 

o handling, 

o resultat av handling och 

o mottagare av resultat 

• Att dela in verksamhet i tre olika handlingsnivåer, verksamhet, aktivitet 
och social handling och att dessa har en motsvarande utförare i form av 
organisation, grupp och individ 

• Förändringshandlingar står sällan ensamma med sin illokuta del 
(relationell) utan de handlar också om något genom deras propositionellt 
innehåll (referens till något) 

• Resultat av förändringshandlingar kan ha effekter i fyra olika verklighets-
dimensioner 

o en intrasubjektiv dimension, 

o en intersubjektiv dimension, 

o en symboldimension och 

o en materiell dimension 

• Förändringshandlingar ofta flerfunktionella. Förutom framhävd intention 
har handlingar andra funktioner, d v s när en förändringshandling utförs 
görs flera saker samtidigt 

• Förändringshandlingar har en grundfunktion (transformerande och 
koordinerande) där förändringshandlingar och resultat av förändrings-
handlingar (kunskap) har en mer eller mindre koordinerande påverkan
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4 Systemutveckling och utveckling av SU-verksamheter 
I kapitel 4 beskrivs olika begrepp och nyckelord som är centrala i denna 
avhandling. Eftersom avhandlingen främst har fokus på, att förstå och förändra 
systemutvecklingsverksamheter innebär detta bland annat att fenomen som 
informationssystem (IS), systemutveckling (SU), utveckling av SU-verksamheter 
och förändringsarbete kommer att tematiseras. Olika beskrivningar i samband 
med dessa begrepp kommer sedan att utgöra en grund för olika delar i den 
taxonomi för metautveckling som denna avhandling resulterar i. 

4.1 IS och egenskaper hos IS-området 
Ett betonat budskap i föregående kapitel är att verksamheter producerar 
resultat och att detta för SU-verksamheter är någon form av SU-produkt (IS) 
vilket också bör uppmärksammas vid metautveckling (se avsnitt 3.2). Eftersom 
olika produkttyper ställer olika krav på utvecklingsprocessen kommer jag i av-
snitten nedan presentera en grund för hur jag ser på IS och IS-området. Detta 
kommer sedan också att påverka kommande taxonomi och då främst tema-
dimensionen (se kapitel 9 för beskrivning av temadimensionen).  

4.1.1 Beskrivningar av IS 
I litteratur som behandlar IS finns många olika definitioner av detta fenomen. 
Ibland dessa definitioner är det inte ovanligt, åtminstone inte i Skandinavien, att 
utgå ifrån och bygga vidare på en definition som Börje Langefors formulerade, 
se t ex Langefors (1973). Börje Langefors refereras ofta till som fadern till den 
skandinaviska skolan vad gäller SU och synen på IS (Iivari & Lyytinen, 1998). 
När ADB-ämnet (ämnet för Adminsitrativ DataBehandling) skapades på 60-
talet gjorde Langefors en tydlig markering av systemvetenskapens betydelse för 
ämnet (Magoulas & Pessi, 1998). Inom systemvetenskapen studeras system-
begreppet och dess tillämpning i allmänhet och avseende sociala system (t ex 
organisationer) i synnerhet (ibid). Langefors (1973) definition av IS är att ett IS 
är ett system som har till uppgift att insamla, lagra, bearbeta och distribuera 
information(smängder). Vidare skiljer Langefors mellan information och data. 
Data, en uppsättning symboler, används för att representera information och 
där information kan ses som varje form av vetande eller meddelande som kan 
användas som underlag för olika beslut (Bansler, 1990). Langefors (1995) 
argumenterar därför för att ett IS skall uppfattas som system av information. 
Dessa system uppträder sedan som ett system med informerande tjänster som 
kan tillhandahålla dess användare med den information de behöver i olika 
situationer. Baserat på detta bör användare av IS kunna kommunicera med IS i 
termer av informationsbehov (Langefors, 1995). Denna syn på IS refereras av 
Magoulas & Pessi (1998) till som ett systeminfologiskt paradigm där verklig-
heten betraktas utifrån att den utgörs av tekniska och sociala system. Även 
Nurminen (1988) gör en liknande indelning när han beskriver om tre perspektiv 
på IS, systemteoretiskt, sociotekniskt och humanistiskt perspektiv. Att anlägga 
en kommunikations- och socioteknisk syn på IS anser jag vara rimligt eftersom 
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denna i många avseenden stämmer överens med tidigare presenterad syn på 
verksamhet (se avsnitt 3.2). Kommunikationssynen, genom att allt handlande 
har en kommunikativ dimension och att ett IS främst är ett medel för komm-
unikation. En socioteknisk syn genom att verksamheter konstitueras av 
människor som interagerar med informationssystem som en del i ett socialt 
system. 

Begreppet IS är ett begrepp som tolkas på olika sätt av olika grupper av 
människor. En indelning av tolkningar har t ex gjorts i ”The FRISCO report” 
(Verrijn-Stuart, 2001). I denna rapport argumenteras för tolkningar av IS med 
åtminstone tre olika inriktningar. 

• Som tekniskt system, implementerat med datorer och telekommunika-
tionsteknologi 

• Som socialt system, som organisation kopplat till dess informationsbehov 

• Som ett konceptuellt system, d v s som en abstraktion av såväl tekniskt 
som socialt system 

Beskrivningarna av IS enligt punkterna ovan skulle enligt ”The FRISCO report” 
(ibid) kunna kategoriseras som sociala system och/eller konceptuella system. En 
definition av IS bör därför täcka mer än bearbetning av information vilket 
också ges uttryck för av såväl Checkland & Holwell (1998) som Jayaratna 
(1994). De argumenterar för att ett IS är en funktion som skall stödja 
människor att utföra intentionella handlingar genom att systemet tillhanda-
håller ett informationsstöd. Systemet måste då också, även om detta mer träder 
i bakgrunden som ett medel, innehålla element för datalagring, databearbetning, 
och människor som underhåller och modifierar detsamma. Denna typ av 
argument talar för att IS bör vara en integrerad del av verksamheten vilket 
också betonas av Goldkuhl (1992). 

I avsnitten ovan ges argument för varför IS är relevant att hantera i samband 
med verksamheter. Det främsta argumentet är att inom domänen för tillämpad 
IS-vetenskap skall ett koncept som IS bidra till värdeskapande i verksamheten 
annars är det inte relevant (Verrijn-Stuart, 2001). En slutsats är därför att det är 
lönsamt för verksamheter att vidga perspektivet på IS från data- och infor-
mationsorientering till en syn som inkludera människors kommunikation och 
dess effekter i termer av verksamhetshandlingar. I ”The FRISCO report” grun-
das denna slutsats genom punkterna nedan (ibid). 

• Värdeskapande sker via handlingar. Grunden för koordinerade, mål-
orienterade handlingar i verksamheter är individers kommunikation. Det 
hävdas därför att IS primärt bör betraktas som kommunikationsmedel 
snarare än medel för att lagra och bearbeta data. Att tillägna sig denna syn 
innebär också förändrade krav på metoder för analys och design av IS.  

• Om värdeskapande är kriteriet för relevans kan inte koncepten infor-
mation och kommunikation betraktas som lönande om de inte hanteras i 
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ett vidare interdisciplinärt kontext, t ex behovet att betrakta verksamheter 
som sociala system. 

• Punkterna ovan säger dock inte att traditionell formalism i form av 
metoder och konceptuella ramverk är utan värde. Dock är det möjligt att 
många kan dra nytta av att vara ifrågasättande utifrån olika perspektiv 
baserat på olika mål som t ex beskrivits i punkterna ovan. 

IS bör därför primärt ses som medel för kommunikation snarare än som medel 
för datalagring och bearbetning. Detta blir än tydligare när värdet av komm-
unikativa handlingar uttrycks i termer av deras effekter på andra typer av 
handlingar som utförs av såväl människor som maskiner i en organisation 
(ibid). Människor som en del av verksamheter utför handlingar som kan vara av 
såväl materiell som kommunikativ art (Lind, 2001, se även kapitel 3). Medel för 
att utföra dessa handlingar kan sedan t ex utgöras av verksamhetens inform-
ationssystem (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Den sociala och organisatoriska 
dimensionen av IS behandlas också inom språkfilosofiska och semiotiska ansat-
ser för att förstå IS (Goldkuhl & Lyytinen, 1982; Stamper, 1994; Winograd & 
Flores, 1986). Baserat på detta har Goldkuhl (1995) utvecklat en syn på IS som 
framhäver ett tydligt kommunikativt handlingsperspektiv med argument för att 
IS kan betraktas som handlingssystem (Goldkuhl, 1995). 

“A communicative action perspective gives an alternative definition 
of information and information systems. …Information and 
information systems are parts of action games in organisations. In a 
business organisation these action games have a generic business 
character.” (ibid, sidan 77) 

Genom att betrakta IS som handlingssystem blir det meningsfullt att också se på 
vilka olika typer av handlingar som kan utföras. Goldkuhl (1996) behandlar t 
ex detta då han ser på IS och dess roll i en kommunikativ handlingskontext i 
företagets görande av affärer. I detta samanhang görs en distinktion mellan 
manuell, interaktiv och automatisk informationsbehandling och där de två 
senare avser datorbaserade IS. Datorbaserade IS argumenteras för att de 
innehåller följande: 

• handlingspotential: innebär IS:ets verksamhetsspråkliga regler som reglerar 
ett IS handlingsmöjligheter. Genom handlingspotentialen bestäms ett IS 
handlingsrepertoar, d v s vad som kan/får göras och därmed vad som får 
talas om/sägas med hjälp av ett IS. 

• handlande: innebär den aktivitet som producerar meddelanden. Detta 
avser interaktiva och automatiskt utförda kommunikativa handlingar som 
resulterar i meddelanden. 

• handlingsminne: innebär tidigare utförda handlingar/producerade 
meddelanden av och till systemet som av olika skäl har sparats. Detta ut-
gör då ett minne över tidigare utförda kommunikativa handlingar. 
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Utifrån det som redovisats i detta avsnitt, avsnitt 4.1, kommer jag för 
fortsättningen av denna avhandling att hantera IS som en artefakt som ingår 
som en del i ett sociotekniskt verksamhetssystem. IS är därmed också ett medel-
/stöd för att utföra olika verksamhetsmässiga handlingar och då företrädelsevis 
kommunikativa handlingar. IS i verksamheter är således en artefakt vars 
främsta syfte är att underlätta kommunikation mellan aktörer i en viss kontext 
(Lind, 2001). 

4.1.2 Beskrivningar av IS-området 
I avsnitt 4.1.1 ovan har olika beskrivningar av IS som fenomen presenterats. 
Det finns dock behov av att i denna avhandling betrakta IS i ett större samman-
hang vilket t ex ges uttryck för i olika beskrivningar av IS-området. Det främsta 
motivet till detta är att eftersom beskrivningar av IS-området i någon mening 
också representerar vad som utgör och hanteras av SU-verksamheter är detta 
också egenskaper som kan vara aktuella att hantera vid metautveckling. Som en 
konsekvens av detta kommer de också att påverka kommande taxonomi och då 
främst temadimensionen (se kapitel 9 för beskrivning av temadimensionen). 

4.1.2.1 Ett systematiskt ramverk för IS-området 
En beskrivning av IS-området är ramverket (Systematic Framework for the Field 
of Information Systems) som tagits fram av Bacon & Fitzgerald (2001) (se Figur 
4-1 nedan). Detta ramverk är ett resultat av en, hos författarna, upplevd brist 
inom IS-området. Trots att det finns olika beskrivningsmodeller inom området 
finns det inget underliggande ramverk som tillhandahåller ”the big picture” för 
ämnet och domänen eller som ger ett centralt fokus (ibid). De modeller som 
finns idag beskriver inte området som sådant utan i stället hanteras ofta detta 
utifrån ett särskilt perspektiv, så som typer av system, forskningsteman etc. 
(ibid). Det finns därför ett behov av att göra IS meningsfullt som ämne eller 
domän. 
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Figur 4-1: Systematiskt ramverk för IS-området, tolkad och översatt efter 

(Bacon & Fitzgerald, 2001, sidan 16) 

Syftet med detta ramverk är inte bara att tillhandahålla en kontext och ramverk 
för IS-området utan också att tillhandahålla en modell som kan användas under 
utveckling och användning av IS och samtidigt erbjuda en brygga mellan 
akademin och det praktikfältet (ibid). I enlighet med Figur 4-1 ovan är 
ramverket uppbyggt av fem kategorier med en huvudkategori i mitten till vilken 
övriga kategorier har en uttryckt relation. Dessa kategorier innehåller sedan ett 
antal subkategorier som skall karaktärisera överordnad kategori. Författarna 
framhåller dock att ramverket erbjuder en flexibel tillämpning och där olika 
subkategorier kan ingå i andra kategorier baserat på situationsspecifika förut-
sättningar, t ex kan subkategorin processförbättring mycket väl hanteras inom 
kategorin IS-utveckling, införskaffning & support. Skälet till detta är att 
processförbättring inte bara handlar om förändringar av det som utförs i en SU-
process utan att detta också kan handla om mer verksamhetsöverskridande 
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förändringar (se t ex corporate process paradigm enligt Hammer & Scampy, 
1993). 

En annan beskrivning som också gör anspråk på ett ge en större bild av IS-
området med dess egenskaper är en beskrivningsmodell som presentera av 
Checkland och Holwell (1998) (The field of IS: a pragmatic model). Denna 
beskrivningsmodell visar också att IS involverar och bör involveras i en större 
kontext. Modellen utgörs av fyra kunskapsområden eller kategorier (IS, System, 
Teknologi och Organisation) som uppmärksammar olika egenskaper inom IS-
området. Dessa egenskaper är sedan en grund för den primära uppgiften: infor-
mationsförsörjning som en viktig del i verksamhetsutveckling. Huvudbudskapet 
i denna modell tolkar jag vara att SU och införande av IS är en av många 
faktorer som förorsakar förändringar, såväl interna som externa. SU och 
införande av IS bör därför ses som en del i ett större förändringssammanhang 
där hänsyn också tas till olika saker som karaktäriserar IS-området. Enligt 
denna modell är det främst idéer och uppfattningar relaterat till ovan beskrivna 
kunskapsområden som påverkar och därmed måste hanteras vid SU och 
införande av IS. En, som jag ser det, central del i denna beskrivningsmodell är 
”management of change”. Det ställs högre krav på en SU-insats om resultatet av 
densamma, ett IS, skall kunna utgöra en del av en verksamhet och fungera som 
ett stöd i densamma. Checkland & Howell (ibid) argumenterar för att såväl 
olika ledare i organisationer och IS-specialister kan identifiera sig med denna 
förklaringsmodell för att få en förståelse för helheten och att detta är en av 
styrkorna med modellen. 

Ett gemensamt drag hos de ovan redovisade beskrivningarna är att de flesta som 
debatterar ämnet verkar vara överens om att det finns ett behov av mer 
utförliga beskrivningar av IS-området. Skälet till detta är att det finns ett behov 
av att på ett mer konstruktivt sätt kunna föra olika diskussioner (Bacon & 
Fitzgerald, 2001) vilket jag kan instämma i. 

Det systematiska ramverket enligt Bacon & Fitzgerald (2001) är beskrivet på en 
sådan detaljnivå och är så omfattande att det utgör, vad jag skulle beskriva 
som, en heltäckande repertoar av aspekter inom IS-området. Detta ramverk är 
också mer heltäckande än den pragmatiska modellen av Checkland och Hol-
wells (1998). Det är därför dessutom möjligt att beskriva Checkland och Hol-
wells pragmatiska modell inom ramen för Bacon och Fitzgeralds ramverk. 

Den mest påtagliga påverkan som dessa beskrivningar kommer ha för denna 
avhandling och taxonomin är den helhetsbild med olika egenskaper för IS-
området som författarna försöker förmedla. Detta kommer i taxonomin ta sig 
uttryck i olika aspekter (teman) att rikta uppmärksamhet mot vid meta-
utveckling (se kapitel 9 för beskrivning av teman i temadimensionen). 

4.2 Utveckling av IS 
I kapitel 1 har tidigare olika problem relaterat till SU beskrivits som argument 
för att det föreligger ett fortsatt behov att fokusera utveckling av SU-verksam-
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heter. För att klara denna uppgift behövs det förutom förståelse för IS-området 
en mer ingående beskrivning av SU som utgör en del av IS-området. 

SU betraktas ofta som en process bestående av olika arbetssteg som syftar till 
att utveckla en produkt med vissa önskvärda egenskaper. Utförarna i denna 
process benämns ofta systemutvecklare vilket kan innefatta flera typer av roller. 
I Burdett m fl (2002) finns en beskrivning av vad som där avses med ”System 
Development Personnel”. I denna beskrivning innefattas roller som, program-
mer, systems programmer, applications programmer, information systems engi-
neer, systems engineer, coder, systems analyst, systems designer, analyst/-
designer, software engineer, web site developer. Jag kommer fortsättningsvis att 
använda begreppet systemutvecklare och avser med detta begrepp det som 
innefattas av ”System Development Personnel”. Systemutvecklare utför SU-
handlingar i någon form av SU-process för att producera IS med önskvärda 
egenskaper. En första förenklad beskrivning av SU kan därför vara enligt Figur 
4-2 nedan. 

SU-handlingar IS
Förutsättning 

för SU
ligger till grund för

genererar nya

System-
utvecklare

Kan utföras:
sekventiellt, parallellt och/eller iterativt

utför

 
Figur 4-2: En första beskrivning av SU 

I Figur 4-2 ovan accentueras också en dynamik i SU-processen genom 
möjligheter till parallella och iterativa arbetssätt vilket inte är ovanligt. 

4.2.1 Beskrivningar av SU 
Baserat på avsnittet ovan är det möjligt att göra en distinktion mellan olika 
arbetssätt vid utveckling av IS genom att skilja på processorienterade och 
produktorienterade arbetssätt (Stolterman, 1991). Tanken bakom process-
orienterat arbetssätt är att om processen utförs enligt regler (t ex metoder) så 
kommer resultatet/produkten få de rätta önskade egenskaperna (ibid). Ett 
produktorienterat arbetssätt bygger på ett designideal där arbetssättets syfte blir 
att beskriva önskvärda egenskaper hos produkten och vad som konstituerar god 
kvalitet (ibid). Tanken bakom detta utvecklingsideal är att om målet för proc-
essen är känt så kommer utvecklaren själv kunna lösa problemet med att ta sig 
dit. Inom SU råder i dag en klar dominans av processorienterade arbetssätt 
(ibid) och det processorienterade perspektivet på SU är väl etablerat i littera-
turen (Butler och Fitzgeralds, 1997). Detta tar sig bland annat uttryck i att 
systemutvecklare i många fall, med en viss övertro, förlitar sig på metoder och 
att om bara metoden följs till punkt och pricka så garanterar denna ett resultat 
av god kvalitet. 
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I den processorienterade andan finns en beskrivningsmodell för SU som fått stor 
genomslagskraft inom SU. Denna modell är systemlivscykeln. Systemlivscykeln 
beskrivs som ett antal faser eller arbetssteg som behöver gås igenom, d v s 
utförande av SU-handlingar enligt Figur 4-2 ovan, för att ta fram ett nytt eller 
modifierat IS (Burdett m fl, 2002). Faserna eller arbetsstegen i systemlivscykeln 
beskrivs ofta som (ibid): 1) förstudie, 2) analys och design, 3) konstruktion, 4) 
test, 5) installation och 6) vidmakthållande8. Systemlivscykeln beskrivs i vissa 
sammanhang också som vattenfallsmodellen, se t ex Jayaratna (1994) och Som-
merville (1996). Både systemlivscykeln och vattenfallsmodellen har varit före-
mål för viss kritik och där kritiken främst består i den något stela och 
idealiserade bild som de ger av SU (se t ex Beynon-Davies, 2002; Sommerville, 
1996 och Boehm, 1988). Dock finns det beskrivningar av vattenfallsmodellen 
som lyfter fram en mer dynamisk och anpassningsbar bild med tydliga möjlig-
heter till iterativa förlopp (se t ex, Royce, 1970). 

En modernare beskrivning av SU som också tar utgångspunkt i en 
processorienterad syn är Beynon-Davies (2002) karaktärisering av SU-proc-
essen. I denna beskrivning framhävs förutom processen också ett antal andra 
karaktäristika för SU-processen som t ex iterativ och linjär utveckling. Utveck-
lingsförlopp är något som också brukar manifesteras i olika stöd för SU som 
modeller, metoder och verktyg vilka också lyfts fram i denna beskrivning. 
Exempel på stöd som ger uttryck för iterativ och inkrementell utveckling är 
RUP (Rational Unified Process) (se Kruchten, 2000) och DSDM (Dynamic 
System Development Method) (se Stapelton, 1997). Vad gäller olika utveck-
lingsförlopp kan också nämnas ”rapid application development” (RAD); 
Avison & Fitzgerald (1995), Martin J (1991). RAD accentuerar tids och 
resurseffektiv mjukvaruutveckling och där prototyping är en viktig ingrediens 
(Schrage, 1996). Snabba utvecklingsförlopp har inte bara uppmärksammats i 
relation till SU. Det finns också andra utvecklingskoncept som accentuerar 
tidskritiska utvecklingsförlopp och där några av dessa är möjliga att relatera till 
systemlivscykelns tidiga faser. Som exempel på detta kan nämnas, Business 
Process Reengineering (Davenport, 1993; Hammer & Champy, 1993), Time-
based Management (Stalk & Hout, 1990), Speed Management (ibid) och Just-
in-time (Warner, 1998). 

Liksom för IS-området i avsnitt 4.1 finns det också ett behov av att vidga 
perspektivet vid SU. Ett exempel på en vidgad beskrivning av SU är Butler och 
Fitzgeralds (1997) empiriska modell för SU. Modellen bygger på nio kritiska 
framgångsfaktorer (CSF) som bör vara uppfyllda vid SU. Dessa framgångs-
faktorer har sedan delats in i fyra kategorier beroende på vad de främst riktar 
uppmärksamhet mot. Kategorierna kan översättas till Extern omgivning, 

                                            
8 För ytterligare beskrivning av systemlivscykeln se också Andersen (1994), Avison & 

Fitzgerald (1995), Avison & Shah (1997), Bansler (1990), Jayaratna (1994), McConnell 
(1996). 
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Organisation, Strukturerade stöd och SU-process baserat på vad framgångs-
faktorerna hanterar. Genom framgångsfaktorerna har sedan dessa kategorier 
olika relationer till varandra. Budskapet i denna modell är att det inte duger att 
bara hantera SU-process och strukturerade stöd utan att man också ta hänsyn 
till extern omgivning och organisation som också påverkar aktuell SU-insats. 

I dessa olika beskrivningar av SU finns, som jag ser det, olika saker som kan 
vara av betydelse vid metautveckling. Olika modeller och metoder för SU kan t 
ex utgöra ett ideal för hur man bör bedriva SU och kan därmed, på olika sätt, 
tillåtas påverka aktuell metautveckling. Min erfarenhet från förändringsprojekt 
i SU-verksamheter är också att inte förringa betydelsen av kanske lite enklare 
modeller (t ex systemlivscykeln). De kan t ex vara en bra utgångspunkt att 
bygga vidare ifrån vid metautveckling. Den fallstudie som i avhandlingen 
benämns som myndigheten är ett typexempel på detta. På myndigheten var 
livscykelmodellens uppdelning i faser en viktig inspirationskälla för att utforma 
deras ramverk för SU. I beskrivningarna av SU framhålls också behovet av att 
vidga fokus och inte bara se till SU-process och strukturerade stöd för SU. 
Detsamma bör också gälla för metautveckling. Metautveckling bör därför inte 
fokusera en begränsad företeelse utan bör hanteras som utveckling av en större 
del av aktuell SU-verksamhet. Det är därför att rekommendera att även ta 
hänsyn till andra organisatoriska och sociala aspekter. Att betrakta och hantera 
SU-insatser som verksamhetsutveckling är ingen nyhet utan har tidigare 
poängterats av såväl Ginzberg (1979), Goldkuhl och Lyytinen (1982) som 
Hugosson m fl (1983). 

I taxonomin kommer detta främst ha påverkan på temadimensionen i och med 
att det vid metautveckling finns ett behov av att rikta uppmärksamhet mot SU-
process (se kapitel 9 för beskrivning av temadimensionen). 

4.2.2 SU - en form av verksamhet 
Utveckling av SU-verksamheter innebär att någon SU-verksamhet och det sätt 
som de bedriver SU sätts i fokus. Det finns därmed också ett behov av att 
beskriva och förstå SU enligt kriterier som återfinns i någon verksamhetsmodell. 
I Tabell 4-1 nedan beskrivs därför SU utifrån den generiska verksamhetsmodell 
(ToP) som tidigare presenterats i avsnitt 3.2. Beskrivningarna i tabellen nedan 
gör inte anspråk på att beskriva alla möjliga instanser i respektive kategori utan 
snarare att ge några exempel på vad som kan återfinnas i respektive kategori då 
SU är föremål för en betraktelse enligt denna beskrivningsmodell. I Tabell 4-1 
nedan anges också när en kategori är av förutsättningskaraktär för SU-
handlingar (F) och/eller resultatkaraktär av SU-handlingar (R). 
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Tabell 4-1: SU enligt en generisk verksamhetsmodell 

Kategori i generisk 
verksamhetsmodell 

Innebörd för SU 

F: Uppdragsgivare 
och uppdrag 

Uppdragsgivare kan vara interna (egen verksamhet) eller 
externa som ger SU-uppdrag till SU-verksamhet. 

F: Försörjare och 
underlag 

Försörjare är den utredda verksamheten och underlag för SU-
handlingar kan utgöras av befintliga beskrivningar och/eller 
kunskap hos aktörer i den utredda verksamheten. 

F: Finansiärer och 
ersättning 

SU-verksamheten kan finansieras genom egen basfinansiering 
och/eller ersättning från externa klienter. 

F: Normställare 
och bedömare – 
normer och 
omdömen 

Normställare ställer upp normer för främst två saker: 
• Egenskaper hos aktuell produkt (specifikt IS) eller produkt-

typer (IS i allmänhet) 
• Tillvägagångssätt för att utveckla IS (specifikt/i allmänhet) 

Bedömare kan sedan värdera aktuell produkt, produkttyper, 
tillvägagångssätt för att utveckla IS (specifikt/allmänhet). 

Normställare och bedömare kan dessutom vara såväl externa 
som interna kvalitetsgranskare. 
• Externa normställare och bedömare riktar oftast sin 

uppmärksamhet mot aktuell eller specifik produkt. Främst 
vad gäller dess egenskaper men ibland också avseende 
tillvägagångssättet att utveckla densamma. 

• Interna normställare och bedömare däremot riktar/bör rikta 
uppmärksamhet mot såväl den specifika produkten som IS i 
allmänhet vad gäller produktegenskaper och 
tillvägagångssätt för att utveckla desamma. 

F & R: 
Kunskapare och 
instrumentmakare 
– Förmåga: 
kunnande och 
instrument 

SU-verksamheten har SU-förmåga genom: 
• Systemutvecklare har kunnande om att bedriva SU. SU-

kunnande utvecklas successivt genom olika erfarenheter. 
• Systemutvecklare kan också vara instrumentmakare genom 

att ta fram olika stöd för SU. Dessa stöd kan bland annat 
utgöras av, checklistor, metoder, verktyg etc. 

Producent(er) och 
dess handlingar 

Systemutvecklare (interna och/eller externa) som utför SU-
handlingar 

R & F: 
Erfarenheter 

Systemutvecklare som utför olika SU-handlingar kan också mer 
eller mindre explicit lära av sin handlingar. Detta lärande kan 
då referera till resultatet av utförda SU-handlingar och/eller 
därmed också över hur dessa SU-handlingar genomfördes. 
Systemutvecklare kan också lära genom att olika bedömare gör 
olika värderingar som sedan förs tillbaka till systemutvecklarna.

R: Resultat Resultatet av SU-handlingar utgörs oftast av ett datorbaserat IS 
eller komponenter till ett datorbaserat IS. 

Det finns dock vissa begränsningar i denna beskrivningsmodell i form av att 
producenter och dess handlingar kan bli något av en ”black box”. Enligt Lind 
(2001) finns det ytterligare begränsningar att beakta. Begränsningarna består i 
olika förutsättningsskapande verksamhetshandlingar som ofta utförs i verksam-
heter men som inte, med enkelhet, låter sig relateras till kategorierna i denna 
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generiska verksamhetsmodell. Lind (ibid) identifierar dessa brister genom att för 
verksamheter göra en distinktion mellan specifika och potentiella klienter. Med 
specifika klienter menas att klienten är känd då verksamhetshandlingar utförs 
och med potentiella klienter menas att klienten inte är känd då verksamhets-
handlingar utförs. Som en konsekvens av detta har Lind (ibid) identifierat tre 
viktiga förutsättningsprocesser som inte direkt täcks av kategorierna i den 
generiska verksamhetsmodellen, utveckling av relationer med fullföljare, expo-
nering och kontaktskapande samt generell produktutveckling. 

Utveckling av relationer med fullföljare innebär att flera verksamheter (produ-
center) kan vara inblandade i fullföljandet av överenskommelser med specifika 
klienter. SU-verksamheter behöver därför i sin verksamhet också skapa förut-
sättningar för att ingå goda överenskommelser som en förutsättning för fullföl-
jande. 

Exponering och kontaktskapande innebär främst att genom att SU-verk-
samheten exponerar sin produktrepertoar (SU-produkter) så söks kontakt med 
potentiella klienter som sedan förhoppningsvis skall kunna etableras som speci-
fika klienter genom att de ger uppdrag till SU-verksamheten. 

Generell produktutveckling innebär underhåll och utveckling av SU-
verksamhetens produktrepertoar som främst riktar sig till potentiella klinter. 
Som en konsekvens av generell produktutveckling kan också instrumentutveck-
ling bli nödvändig. 

4.2.3 SU - att komponera verksamhetshandlingar 
I avsnitt 1.1.2 har jag tidigare hävdat att SU innebär att komponera handlingar 
för någon verksamhet. En SU-verksamhet bedrivs baserat på någon annan verk-
samhets behov av någon utvecklingsinsats. Detta innebär för SU-verksamheter 
oftast utveckling av datorbaserade IS för den aktuella verksamheten. Eftersom 
denna utvecklingsinsats syftar till att förbättra någon verksamhet blir det av 
betydelse att få klarhet i vilken handlingsrepertoar aktuellt IS behöver ha för att 
stödja aktuell verksamhet. Handlingsrepertoaren i ett IS behöver designas och 
implementeras vilket kan betraktas som att komponera handlingar för aktuell 
verksamhet. Goldkuhl (1998a) gör i detta sammanhang en skillnad mellan att 
komponera handlingar och att utföra handlingar. 

”Att utföra handlingar” syftar i detta fall på de operativa handlingar som utförs 
i verksamheten för att producera olika resultat. En SU-verksamhet som bedriver 
SU utför därför olika SU-handlingar för att producera ett IS. Att bedriva en SU-
verksamhet innebär också att komponera handlingar för någon annan verksam-
het (ibid). Verksamhetshandlingar som komponerats av en SU-verksamhet kan t 
ex manifesteras i ett IS, och där dessa komponerade handlingar sedan utförs i 
och genom aktuellt IS i avsedd verksamhet (ibid). I sammanhanget metautveck-
ling, som denna avhandling adresserar, skulle detta resonemang innebära att 
man under metautveckling komponerar handlingar som sedan kan utföras av 
SU-verksamheten. På en lägre nivå innebär sedan SU-verksamhetens utförande 
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av SU-handlingar att SU-verksamheten i sin tur komponerar handlingar för den 
verksamhet som utvecklingsinsatserna riktar sig till, någon verksamhet i Figur 
4-3 nedan. 

Metautveckling SU-
verksamhet

Någon
verksamhet

komponerar
handlingar för

komponerar
handlingar för

utför
handlingar

inom

utför
handlingar

inom

utför
handlingar

inom  
Figur 4-3: Att komponera och utföra verksamhetshandlingar 

Det som beskrivits ovan skulle också kunna uttryckas som att man under SU 
riktar sin uppmärksamhet mot det sätt som användare arbetar och metautveck-
ling riktar uppmärksamhet mot det sätt på vilket systemutvecklare arbetar 
(Mathiassen m fl, 2002). 

4.2.4 SU och stöd för att bedriva SU 
Vid SU nyttjas ofta olika former av stöd för att utföra olika SU-handlingar, t ex 
checklistor, modeller, metoder och verktyg vilket också poängterats i tidigare 
avsnitt i detta kapitel. I avsnitt 3.4 i föregående kapitel har också stöd för hand-
ling beskrivits men då som instrument som används vid handling. Dessa stöd i 
form av instrument för handling kan utvecklas ytterligare utifrån ett SU-pers-
pektiv. 

Utgångspunkten för denna kunskapsutveckling är att betrakta SU som någon 
form av utredningsarbete. Utredningsarbeten innebär på en fundamental nivå 
att ställa frågor om något och att dessa frågor besvaras. Svaren på frågorna kan 
sedan analyseras för att dra olika slutsatser. Att analysera något material 
innebär dessutom i sig att ställa frågor som man på olika sätt försöker hitta svar 
till i det aktuella materialet. Olika stöd har därför olika påverkan på SU-arbetet. 
Påverkan av SU-handlingar är dock inte alltid bara positiv. Det förekommer 
påverkan som beroende på situationen kan vara såväl drivande (som jag rela-
terar till positiv påverkan) som begränsande (negativ påverkan). Lewin (1951) 
beskriver detta i termer av två kraftpar som han benämner drivande krafter 
(driving forces) och begränsande krafter (restraining forces). Enligt Lewins 
modell råder det ett samspel mellan dessa kraftpar i samband med människors 
handlande i sociala system. Med Lewins (ibid) beskrivningsmodell skulle detta 
innebära att utförda SU-handlingar är en direkt konsekvens av den uppsättning 
av krafter som verkar på och i det specifika systemet just då. Handlingsut-
rymmet, eller möjlighet att utföra en SU-handling, inom ett system kommer 
således att vara relaterat till de krafter som verkar inom systemet.  

Olika stöd som påverkar vårt utförande av olika SU-handlingar i en utrednings-
situation och deras relation till frågande och svarande skulle kunna beskrivas 
enligt Figur 4-4 nedan. Stöd som påverkar utförandet av SU-handlingar kan 
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enligt Figur 4-4 nedan t ex utgöras av metoder, teorier, verktyg samt kunskap 
och erfarenhet. 
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Figur 4-4: Stöd för att ställa frågor och besvara frågor, tolkad och utvecklad 

efter (Lind, 2001, sidan 80) 

Det finns många faktorer som kan påverka en utredningssituation avseende 
vilka frågor som ställs och därmed vilka svar som ges. Dessa påverkansfaktorer 
kan vara mer eller mindre explicita. De kan t ex vara av mer tyst natur i termer 
av kunskap och erfarenheter som vi har och som vi tar fram i olika utred-
ningssituationer. Påverkansfaktorer kan också vara mera explicit formulerade i 
olika metodbeskrivningar som följes. Metodbeskrivningar kan dessutom vara 
implementerade i olika verktyg vilket de ofta är. Teorier kan också ge stöd för 
att ställa frågor genom att de guidar oss men ger inte lika tydliga normativa 
direktiv som metoder. Alla utredningssituationer är på ett eller annat sätt unika 
vilket också påverkar utredningssituationen. 

En form av stöd vid SU som ofta ägnas mycket uppmärksamhet är metoder. 
Syftet med SU-metoder är att ge vägledning för handlande i olika SU-
situationer. Metoder bör vara, och är ofta en konceptualisering och 
formalisering av kunskap och erfarenheter från tidigare framgångsrika SU-
handlingar (Beynon-Davies & Williams, 2003; Heym & Österle, 1993; 
Tolvanen & Lyytinen, 1992). Vid SU finns ofta ett behov att dokumentera 
saker. Många SU-metoder innehåller därför guidelines för representation enligt 
olika notationsregler (se t ex Unified Modelling Language). Metoder innehåller 
också ofta guidelines för arbetssätt, d v s hur man bör gå tillväga och vilka 
frågor man bör ställa. Notationen beskriver hur svaren till dessa frågor skall 
dokumenteras. Ofta har arbetssätt och notation en nära relation till varandra 
genom att båda hanterar och riktar uppmärksamhet mot gemensamma begrepp 
som t ex process, aktivitet, objekt och information. Dessa och liknande gene-
rella koncept används för att kunna ställa relevanta frågor och ingår därmed i 
metodens föreskrivna arbetssätt. Begrepp är därför kittet som håller samman 
arbetssätt och notation. När det finns en nära relation mellan arbetssätt, nota-
tion och begrepp benämner Röstlinger och Goldkuhl (1994) detta för metod-
komponent (jämför med begreppet metodfragment hos Brinkkemper (1995)). 
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En metod utgörs ofta av flera metodkomponenter som är ordnade och 
avgränsade förhållande till varandra på ett sådant sätt att metoden uttrycker en 
indelning i faser avseende det arbete som skall utföras (Avison & Fitzgerald, 
1995; T William m fl, 1994). Denna struktur kan betraktas som ett ramverk 
som på en övergripande nivå talar om i vad som skall göras och vilken ordning 
detta skall göras. Respektive metodkomponent talar sedan om hur det skall 
göras. Alla metoder bygger på någon form av implicit eller explicit synsätt eller 
perspektiv. Ett synsätt innehåller värden, principer och kategorier som ges 
uttryck genom metodens ramverk, metodkomponenter och arbetsformer. Syn-
sätt utgör en konceptuell och värdemässig grund för metoden. I denna begrepp-
sapparat för metoder innehåller arbetssätt frågor att ställa. En relevant fråga är 
då, vem som ställer frågor och vem som svarar? Röstlinger och Goldkuhl 
(1994) kallar detta arbetsformer. Arbetsformer beskriver hur individer 
interagerar och samarbetar med varandra vid metodstödda SU-insatser. Arbets-
former har att göra med olika roller från verksamheten som deltar i aktuell SU-
insats. Goldkuhl m fl (1998) menar i detta sammanhang att det är av 
konceptuell betydelse att göra en skillnad mellan arbetssätt (vilka frågor som 
ställs) och arbetsformer (vem som frågar och vem som svarar). En 
metodkomponent kan användas i kombination med många olika arbetsformer 
som t ex, seminarium, intervju, brain storming etc. De viktiga delarna i denna 
begreppsapparat för metoder (Goldkuhl & Cronholm, 1993; Röstlinger & 
Goldkuhl, 1994) kan illustreras enligt Figur 4-5 nedan. 
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vem svarar?

Hur är frågor 
relaterade?

 
Figur 4-5: Metodteori (baserad på Röstlinger & Goldkuhl, 1994) 

Baserat på ovan beskrivna karaktäristika för metoder är det också möjligt att se 
metoder som en möjliggörare för bevarande, delning och anpassning av kun-
skap och arbetssätt i verksamheter. Detta gäller då också speciellt för SU-verk-
samheter som ofta nyttjar SU-metoder vid utveckling av olika IS (se t ex 
Schönström & Carlsson, 2003). 

4.2.4.1 Den drivande sidan av stöd vid SU 
Den positiva påverkan som olika stöd kan ha på SU accentueras av vad jag valt 
att kalla för drivning. Vi kan vid SU finna inspiration och guidning i olika stöd. 
I Figur 4-4 ovan beskrivs dess stöd i form av metoder, teorier, verktyg samt 
kunskap och erfarenhet. 

SU-metoders främsta framhävda syfte och egenskap är att ge praktisk 
vägledning och goda råd för hur utvecklingsarbetet bör bedrivas för att uppnå 
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ett visst syfte (Avison & Fitzgerald, 1995; Brinkkemper, 1995; Checkland, 
1981; Jayaratna, 1994; Seigerroth, 1998). En metod är till sin karaktär nor-
mativ. Relaterat till Figur 4-4 och Figur 4-5 ovan innehåller därför SU-metoder 
frågor som kan ställas i en SU-inriktad utredningssituation. Svaren på de frågor 
som ställs dokumenteras sedan i olika beskrivningar som t ex textuella doku-
ment, grafer etc. Dokumenten struktureras i enlighet med regler i SU-metoden 
på ett visst sätt så att vissa aspekter av verksamheten som SU-metoden riktar 
uppmärksamhet mot visualiseras. De dokumenterade svaren kan sedan ligga till 
grund för, och inspirera till att ställa nya frågor. 

Teorier, precis som metoder, kan ge struktur åt ett visst område eller aspekt. 
Teorier, liksom metoder, innehåller också olika konceptualiseringar av en 
domän (Goldkuhl, 1999). Det finns dock vissa skillnader mellan metoder och 
teorier som i utredningssammanhang är värda att notera. Även om teorier inte 
är lika starkt normativa som metoder är teorier vanligtvis mer genomarbetade 
och ger en klarare struktur av ett område. En teori är en samling av koncept, 
kategorier med tydliga relationer mellan dessa. Detta betyder att en teori kan 
utgöra ett sätt att se på en SU-situation. En teori kan med dess pre-strukturering 
av en domän användas för att rikta uppmärksamheten mot vissa aspekter i 
utredningssituationen. Den teoretiska strukturen kan användas för att formu-
lera frågor som sedan kan ställas på ett generativt sätt i en SU-situation. 
Exempel på dylika teorier är beskrivningar av IS och SU i avsnitten ovan. Hur 
dessa frågor skall ställas är dock inte formulerat i teorin utan användaren av en 
teori måste formulera dessa frågor själv med aktuell teori som inspiration. En 
teori kan därför genom sin konceptuella rikedom utgöra en stor generativ källa 
när det gäller att formulera frågor i olika SU-situationer. 

Varje situation har olika attribut, värden etc. som är meningsfulla i ett specifikt 
utredningssammanhang. Det är delvis dessa som också gör en situation unik. 
Eftersom utredningsarbeten oftast utförs i olika sammanhang bör också hänsyn 
tas till den specifika karaktären i varje unik situation och därmed också ställa 
frågor därefter. Detta blir framför allt viktigt om man vill nå de resultat som 
uppfyller situationsspecifika mål och krav (Seigerroth, 1998). Baserat på detta 
kommer det att vara olika aspekter i utredningssituationen som kommer att 
guida fortsatt fokus och frågande i den specifika utredningssituationen 
(Goldkuhl, 1999).  

Kunskap och erfarenheter utvecklas successivt hos individer i sin verksamhets-
gärning (se avsnitt 3.2). Kunskaper och erfarenheter kan därför också utgöra ett 
stöd i olika utredningssituationer. Kunskap och erfarenheter från liknande 
utredningssituationer kan vara till hjälp för att hantera olika aspekter i aktuell 
utredningssituation. Det kan t ex röra sig om att välja lämpliga metoder och 
teorier samt att anpassa dessa så de passar för aktuell utredningssituation. 
Kunskap och erfarenheter kan också utgöra ett stöd när det gäller att successivt 
anpassa ett utredningsprojekt till förändrade förutsättningar vilket inte är 
ovanligt.  
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4.2.4.2 Den begränsande sidan av stöd vid SU 
I avsnittet ovan redovisas ett antal fördelar med olika stöd vid SU. Det finns 
dock ytterligare en sida av detta mynt, d v s det kan också finnas viss negativ 
påverkan. Den negativa påverkan som olika stöd kan ha på SU accentueras av 
vad jag valt att kalla för begränsning.  

Metoder kan vara begränsande i olika utredningssituationer. Negativ påverkan 
(begränsning) vid metodanvändning skulle kunna vara att vissa aspekter av 
verksamheten inte uppmärksammas eftersom metoden inte fokuserar dessa. 
Användandet av metoder kan leda till en stark fokusering på förutbestämda 
kategorier och begrepp som accentueras av metoden (Goldkuhl, 1999). Det 
föreskrivna arbetssättet i metoden kan också begränsa oss att utföra SU-
handlingar som metoden inte föreskriver men som kanske varit lämpligt i 
aktuell situation. 

Det finns en likartad risk med teorier som med metoder, d v s att teorier riktar 
uppmärksamheten mot fördefinierade kategorier och begrepp och att man 
därmed riskerar att missa någon viktig aspekt vid frågandet. Användning av 
teorier och den eventuella frihet som detta innebär att formulera frågor kan 
också vara begränsande i ett annat avseende. Det finns t ex risker med tolkning 
av teorier och att därmed användningen av teorier kan bli vanskligt. Att 
användaren av en teori själv måste formulera frågor kan också vara begrän-
sande om t ex användaren är mer oerfaren. 

Situationen för utredningen kan också vara begränsande. Det kan t ex finnas 
normer som begränsar handlingsutrymmet. Det kan finnas andra begränsande 
faktorer som, tillgängliga resurser, traditioner och kultur etc. 

Kunskap och erfarenheter kan också vara begränsande. De erfarenheter som 
någon besitter är kanske utvecklade i likartade utredningssituationer. Detta 
skulle kunna innebära att dessa erfarenheter kan bli styrande i en annan utveck-
lingssituation av helt skild karaktär. Dessa erfarenheter blir då begränsande 
eftersom de inte tillåter aktören att tänka i nya banor även om detta kanske 
hade varit mer önskvärt. I denna typ av situationer kan eventuellt en oerfaren 
aktör vara att föredra framför en erfaren. 

4.2.4.3 En balanserad mix av stöd vid SU 
Utifrån det som presenterats i de två avsnitten ovan kan en adekvat fråga 
formuleras, vad är en balanserad mix av olika stöd i olika utrednings-
situationer? Det finns således en utmaning i att utifrån olika situationers karak-
täristik finna denna balanserade mix av olika stöd (Dietz et al, 1998; Goldkuhl, 
1999; Seigerroth, 1998).  

Jag har tidigare hävdat att enligt Lewins (1951) beskrivningsmodell med 
påverkande kraftpar skulle detta kunna innebära att utförda SU-handlingar är 
en direkt konsekvens av den uppsättning av krafter som verkar på och i det 
specifika systemet just då. Burke (1994) beskriver detta i samband med verk-
samhetsutveckling. Burke (ibid) menar att alla situationer är någon form av 
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system där det finns en mix av såväl drivande som begränsande påverkans-
faktorer och att detta utgör en situation med en total spänning som därmed 
utgör någon form av jämvikt. För att förändra ett tillstånd krävs därför en 
ökning eller minskning av en eller flera påverkansfaktorer. En ökad användning 
av något stöd, t ex en starkare metoddrivning, skulle därmed innebära en ökad 
spänning i systemet. Burkes (ibid) rekommenderar därför att det först kan vara 
lämpligt att identifiera och minska begränsande påverkansfaktorer. Detta skulle 
i metodexemplet kunna innebära att man först ser till att alla involverade 
utvecklar sin kunskap om den metod som skall användas. Detta skulle kunna 
skapa möjligheter att inte slaviskt följa metoden utan att metodanvändarna kan 
anpassa metoden under aktuell utredningssituation. Detta skulle också kunna 
minska problematiken att det endast är de fördefinierade kategorierna och 
koncepten i metoden som uppmärksamheten riktas mot. 

Utifrån ovan givna beskrivningar av olika stöd som används vid SU och deras 
möjliga påverkan på utredningssituationer är det möjligt att argumentera för ett 
behov av ett vidgat perspektiv vid utveckling av SU-verksamheter. Det räcker t 
ex inte med att ”bara” ta fram en ny metod och införa den i SU-verksamheten. 
Det är fler aspekter som behöver adresseras för att lyckas enligt vad som besk-
rivits ovan. 

4.3 Utveckling av SU-verksamheter 
Utveckling av SU-verksamheter innebär utvecklingsinsatser som riktas mot 
aspekter som beskrivits i avsnitt 4.1 och 4.2 ovan. Avsnitten ovan anser jag alla 
tillhör karaktäristika för SU-verksamheter som därmed kan och bör adresseras 
vid utveckling av SU-verksamheter. 

4.3.1 Utveckling av SU-verksamheter som en form av meta-
utveckling 

För att ytterligare positionera vad metautveckling innebär i denna avhandling 
kan en beskrivningsmodell enligt Figur 4-6 nedan tillämpas. I denna modell 
beskrivs utveckling av SU-verksamheter som en form av metautveckling där 
metautveckling står för utveckling av annan utvecklingsverksamhet (se avsnitt 
2.2 för innebördsbestämning av metautveckling). Metautveckling är dessutom 
en specialisering av verksamhetsutveckling som är den sammanhållande kate-
gorin för denna beskrivningsmodell. Jag har tidigare argumenterat för att SU är 
en form av verksamhetsutveckling varför SU också bör vara representerat i 
denna beskrivning. Förutom SU är också utveckling av annan kärnverksamhet 
en form av verksamhetsutveckling. I beskrivningsmodellen anges också annan 
metautveckling som avser utveckling av annan utvecklingsverksamhet än SU-
verksamhet.  
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Figur 4-6: Utveckling av SU-verksamheter - en form av metautveckling 

Det finns också särskilda verksamheter som i olika grad ägnar sig åt meta-
utveckling. Exempel på dylika verksamheter är branschorganisationer, konsultf-
irmor och FoU-organisationer. Att bedriva metautveckling skulle i dessa tre fall 
innebära utveckling av dessa verksamheter som i sin tur sedan kan bedriva 
utveckling av annan kärnverksamhet. Områden som metautveckling kan inrikta 
sig mot kan vara enligt punkterna nedan. 

• Analys, värdering och utveckling av modeller, metoder och verktyg 

• Processinriktad utveckling genom t ex, Business Process Engineering 
(BPR), Totally Quality Management (TQM) 

• Knowledge management (KM) eller kompetensutveckling 

• Human Resource Management (HRM) 

Dessa exempel på områden skulle kunna vara i fokus vid metautveckling av 
såväl SU-verksamheter som annan utvecklingsverksamhet, d v s metautveckling 
enligt Figur 4-6 ovan.  

Erfarenheterna från genomförda förändringsprojekt visar också att det vid 
utveckling av SU-verksamheter finns ett behov av vad som kan benämnas ett 
utökat fokus. Detta innebär att det inte är tillräckligt att bara uppmärksamma 
SU-process med tillhörande modeller, metoder och verktyg. Det finns ett behov 
att även hantera aspekter som projektledning och organisation enligt Figur 4-6 
ovan. Detta harmonierar också med de beskrivningar av SU som redovisats i 
avsnitt 4.2.1 ovan. Behovet av ett utökat fokus vid utveckling a SU-verk-
samheter poängteras också andra som behandlat detta fenomen (se t ex Baddoo 
& Hall, 2002a; Baddoo & Hall, 2002b; Hall m fl, 2002; Mathiassen m fl, 2002 
och Raynus, 1999). 

I avsnitt 1.1.2 och 4.2.3 har tidigare olika nivåer av verksamheter presenterats i 
form av metautveckling, SU och annan verksamhet. I avsnitt 3.2 har också en 
argumentation förts för att en SU-organisation bedriver SU-verksamhet och att 
förändringsorganisation bedriver förändringsverksamhet vilket i denna avhand-
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ling utgörs av utveckling av SU-verksamhet. I avsnitt 4.2.4 ovan har också olika 
stöd och deras möjliga påverkan på för utvecklingsarbete presenterats. Baserat 
på det som beskrivits i dessa avsnitt är det möjligt att ge en sammanfattande 
beskrivning enligt Figur 4-7 nedan. 
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Figur 4-7: Nivåer vid utveckling av SU-verksamhet 

I denna avhandling benämns utveckling av SU-verksamhet för metautveckling 
eftersom det innebär utveckling av annan utvecklingsverksamhet. Samtidigt är 
det möjligt att betrakta SU-verksamheten som en metanivå till den verksamhet 
som SU-verksamhetens utvecklingsinsatser riktar sig till enligt Figur 4-7 ovan. 
Jag kommer dock fortsättningsvis inte betrakta detta som metautveckling efter-
som det inte innebär utveckling av någon utvecklingsverksamhet. Däremot är 
det vid utveckling av SU-verksamheter ofta nödvändigt att ta hänsyn till den 
verksamhet som sedan skall bruka den produkt som produceras av SU-verk-
samheten. Detta gäller t ex i de fall då man vid utveckling av SU-verksamheter 
som underlag använder sig av något referensprojekt, d v s något aktuellt eller 
historiskt SU-projekt som SU-verksamheten genomfört. 

Eftersom alla nivåer i Figur 4-7 ovan ofta använder sig av någon form av stöd 
(för stöd se avsnitt 4.2.4 ovan) vid bedrivandet av aktuell verksamhet kan 
ytterligare ett specialfall för en SU-verksamhet identifieras. En SU-verksamhet 
skulle kunna få ett uppdrag ifrån vad som i Figur 4-7 ovan benämns som 
förändringsorganisationen att utföra någon SU-insats för denna verksamhet, t 
ex SU-verksamheten utvecklar ett IS som skall användas vid metautveckling. 
Detta specialfall kommer dock inte explicit hanteras i denna avhandling 
eftersom ingen av de fallstudier som denna avhandling baserar sig på har haft 
denna karaktär. 

4.3.2 Vägledning för utveckling av SU-verksamheter 
På en övergripande nivå presenterar Mathiassen m fl (2002) fem SPI-principer 
som SU-verksamheter måste ta till sig om de skall lyckas i sitt utvecklings-
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uppsåt, 1) fokusera på problem, 2) framhäv kunskapsutveckling, 3) uppmuntra 
deltagande, 4) integrera ledarskap och 5) planera för ständiga förbättringar. 

Att fokusera på befintliga problem är hemligheten bakom förbättring.  Detta 
görs genom att diagnostisera befintlig praxis för att identifiera styrkor och 
svagheter i densamma. Detta ligger sedan till grund för att identifiera olika 
förändringsbehov som ett underlag för att kunna designa och införa föränd-
ringsåtgärder. I detta sammanhang finns inga standardlösningar. De som är 
involverade i en SPI-insats måste enligt Mathiassen m fl (ibid) ta hänsyn till 
verksamhetsspecifika traditioner, värden och förmågor. Dessutom har 
människor olika uppfattningar om vad som är problematiskt och vad som inte 
är det. Den stora utmaningen ligger enligt Mathiassen m fl (ibid) i att förstå och 
överbrygga skillnader mellan formellt uttryckt praxis och verklig praxis. (se 
espoused theories och theories-in-use av Argyris & Schön, 1996) vilket enligt 
Mathiassen m fl (ibid) kan hanteras med ett problemdrivet förhållningssätt. Att 
fokusera på att lösa praktiska problem ligger också i linje med en senare 
utveckling av angreppssätt för SPI, ”the Hign Way initiative” enligt Börjesson 
och Mathiassen (2003). ”The High Way initative” rekommenderas i denna 
undersökning i förhållande till tre andra implementationsstrategier för SPI-
insatser (Country Road, Cross Road och Dead End)(ibid). Dessa fyra implemen-
tationsstrategier är samtliga resultat av att ha studerat 18 olika SPI-initiativ 
inom Ericsson (ibid). 

Att framhäva kunskapsutveckling är enligt Mathiassen m fl (2002) en nöd-
vändighet under SPI-insatser. Det huvudsakliga budskapet i detta är behovet av 
att explicitgöra och dela kunskap om befintlig SU-praxis (intersubjektivitet). 
Denna kunskap bör enligt Ravichandran (2000) dessutom vara såväl deklarativ 
(know-what) som procedurell (know-how). Behovet av att hantera utveckling 
och delande av kunskap vid SPI-insatser är ett av budskap som också framhävs 
av såväl Meehan & Richardson (2002) som Pourkomeylians (2002).  

Uppmuntran till deltagande under en SPI-insats är enligt Mathiassen m fl (2002) 
en viktig förutsättning som får förändringar att äga rum. Motstånd till föränd-
ringar kan, liksom för IT-projekt, minskas genom att de som påverkas av 
förändringen också involveras i förändringsarbetet (se också Börjesson, 2003). 
Detta poängteras också i implemetationsstrategin ”the Hign Way initiative” 
enligt Börjesson och Mathiassen (2003). Förutom likheter finns det också 
betydande skillnad mellan IT-projekt och SPI-insatser. I IT-projekt adresseras 
hur användare arbetar medan det i SPI-insatser är hur SU-praktiker arbetar som 
adresseras. En ytterligare rekommendation för att uppmuntra SU-praktiker till 
deltagande är att tona ner mer byråkratiska och formaliserade angreppssätt som 
enligt Mathiassen m fl (ibid) är mer lämpade för att implementera regler och 
rutiner. Att SPI-insatser bör vara problemdrivna innebär att det finns få tydliga 
regler för vad som fokuseras. Det bör istället finnas en närhet till den verkliga 
SU-verksamheten och lösandet av det problem som finns relaterat till 
densamma.  
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Integrering av ledningsfunktioner innebär enligt Mathiassen m fl (ibid) att flera 
nivåer av SU-verksamheten måste engageras. Målet för SPI-insatsen kan inte 
bara vara SU-praktiken som sådan.  Det finns också ett behov av att SU-prak-
tiken harmonierar med olika strategiska mål för verksamheten som helhet. För 
att uppnå detta är det nödvändigt att involvera ledningsfunktioner på olika 
nivåer som kan ge erforderlig information och kommunicera strategiska mål. 
Dessa ledningsfunktioner bör då tillämpa ett ledarskap som motiverar, 
engagerar och sätter upp riktlinjer för att nå uppsatta mål. 

Att planera SU-verksamheten för ständiga förbättringar ger enligt Mathiassen m 
fl (ibid) en möjlighet till att kontinuerligt stanna upp och utvärdera aktuell SU-
insats. Dessa ständiga förbättringar innebär en iterativ process där punkterna 
ovan, om än inte lika omfattande varje gång, genomgås för varje sådan reflek-
tionscykel. Något som man kan vara säker på är att det alltid kommer att 
finnas nya problem och utmaningar som behöver hanteras i andan av ständiga 
förbättringar.  

I beskrivningarna av de fem SPI-principerna ovan kan ett framträdande drag 
identifieras i form av att SPI-insatser i mångt och mycket handlar om lärande. 
Dels lärande om den egna verksamheten men också om lärande om hur själva 
SPI-insatsen bör bedrivas. Att SPI-insatser är en lärandeprocess poängteras 
också av Ravichandran (2000) som beskriver SPI-insatser i samband med 
organisatoriskt lärande. Ravichandran (ibid) redovisar i samband med detta 
fyra kritiska aspekter som SPI-insatser bör inkludera, 1) state-of-the-art, 2) 
delande av kunskap, 3) mekanismer för lärande och 4) utvecklade standards. 
Med state-of-the-art avses att en effektiv SU-process bör designas på ett sådant 
sätt att det är möjligt att dra nytta och lära av moderna modeller, metoder och 
verktyg. Delande av kunskap innebär att det måste tas fram former för lärande 
genom delande och återanvändning av såväl deklarativ (know-what) som 
procedurell kunskap (know-how). Mekanismer för lärande innebär att det bör 
utvecklas förmåga att genomföra systematiska analyser av olika kvalitets-
problem och deras orsaker. Utvecklade standarder innebär sedan avslutningsvis 
att det bör utvecklas standarder för att hantera ovanstående tre kritiska 
aspekter.  

Förutom de ovan redovisade fem principerna som bör gälla för SPI-insatser 
beskriver också Mathiassen m fl (2002) vad uppmärksamhet bör riktas mot vid 
SPI-insatser. Detta utgörs av tre perspektiv i form av, 1) process, 2) kompetens 
och 3) kontext. 

Genom perspektivet process uppmärksammas främst vad människor gör i SU-
praktiken samt vilka stöd i form av modeller, metoder och verktyg som 
används. SU-processer är en uppsättning av aktiviteter, metoder och transform-
eringar som verksamhetsaktörer använder för att utveckla och vidmakthålla IS 
och dess relaterade produkter. Enligt Mathiassen m fl (ibid) är detta också skäl 
till varför detta bör uppmärksammas under en SPI-insats. Detta processpers-
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pektiv bör dessutom vara holistiskt och inte begränsas till en viss del av SU-
processen.  

I perspektivet kompetens inbegriper Mathiassen m fl (ibid) kunskap och 
erfarenheter hos individer relaterat till SU-verksamheten. SU-verksamhetens 
medarbetare är därför en fundamental resurs som måste beaktas vid en SPI-
insats. Målet för medarbetarnas kompetensutveckling är att möjliggöra för 
individer att, baserat på deras kompetens, på ett sakkunnigt sätt kunna använda 
och anpassa en ny SU-process. Medarbetarnas kompetens bör dessutom 
utvecklas så att såväl individuella som verksamhetsmässiga krav uppfylls.  

Genom perspektivet kontext uppmärksammas att varken SU-process eller 
kompetens uppträder som isolerade fenomen. Mathiassen m fl (ibid) menar med 
detta att SU-praktiken upprätthålls och utvecklas genom SU-processens interak-
tion med sin omgivning varför aspekter relaterat till SU-processen också är 
viktigt att uppmärksamma under en SPI-insats. Kontexten utgör miljön för varje 
element i SU-processen och det är kontexten som klargör varför saker görs, hur 
de görs och när de görs.  

Det som beskrivits i detta avsnitt, avsnitt 4.3.2, framhäver bland annat om 
behovet att inte vara för smal vid en SPI-insats genom att begränsa fokus till 
SU-process i form av modeller, metoder och verktyg. Detta finns det också 
empiriska bevis för i genomförda förändringsprojekt vilket Figur 4-6 ovan är ett 
uttryck för. Den kritik som riktas mot SPI-insatser att de ofta saknar en affärs-
orientering (Cattaneo m fl, 2001). Denna brist på affärsorientering och smalt 
fokus vid SPI-insatser anges också vara den främsta orsaken till att många SPI-
insatser inte anses ha haft någon betydande påverkan på aktuell SU-verksamhet 
(ibid). 

4.3.3 Förändringskoncept för utveckling av SU-verksamheter 
Förutom de rekommendationer för utveckling av SU-verksamheter som presen-
terats i avsnitt 4.3.2 ovan finns också ett antal förändringskoncept som är 
avsedda att nyttjas under olika SPI-insatser. Exempel på dylika förändrings-
koncept är enligt Mathiassen m fl (2002), Capability Maturity Model (CMM), 
IDEAL (Initiate, Diagnose, Establish, Act and Learn), Bootstrap och SPICE 
(Software Process Improvement and Determination). I genomförda förändrings-
projekt har inga av dessa förändringskoncept tillämpats. I stället har metoden 
Förändringsanalys enligt SIMM (FA/SIMM) tillämpats vilken också kommer att 
beskrivas nedan. 

4.3.3.1 Capability Maturity Model (CMM) 
CMM är en mognadsmodell som utvecklats av SEI (Software Engineering 
Institute). CMM byggs upp av fem mognadsnivåer och vad som skall vara 
uppfyllt för att uppnå olika mognadsnivåer. Nivåerna i CMM är 1) Initial, 2) 
Repeatable, 3) Defined, 4) Managed och 5) Optimizing. CMM skall betraktas 
som ett konceptuellt ramverk som kan utgöra ett stöd vid en SPI-insats (Raynus, 
1999). CMM används ofta för att utvärdera SU-verksamheter och identifiera 
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vilken nivå av mognad/förmåga som verksamheten befinner sig på. CMM är 
också tänkt som ett stöd för att formulera strategier som kan hjälpa SU-
verksamheter att minska gapet mellan nuvarande praxis och önskvärd praxis 
(Mathiassen m fl, 2002). I CMM poängteras också att SU inte existerar som ett 
isolerat fenomen utan att en SPI-insats är en del av en övergripande verksam-
hetsstrategi som är såväl komplicerad som mödosam (Raynus, 1999). 

4.3.3.2 IDEAL 
IDEAL är liksom CMM ovan en guide för att genomföra en SPI-insats. IDEAL 
kommunicerar en väg eller logik av handlingar för utveckling av SU-verksam-
heter (McFeeley, 1996). Detta förändringskoncept baserar sig på erfarenheter 
som SEI inhämtat ifrån olika projekt de varit delaktiga i (ibid). IDEAL har 
också tillämpats i en mängd olika SU-verksamheter vilket också varit en grund 
för vidareutveckling av densamma. Förändringskonceptet IDEAL är en cyklisk 
fasmodell som utgörs av följande faser, The Initiating Phase, The Diagnosing 
Phase, The Establishing Phase, The Acting Phase och The Leverage Phase enligt 
Figur 4-8 nedan. Dessutom finns en mer strategisk del som egentligen inte är en 
direkt del av IDEALs fasmodell, Manage the Software Process Improvement 
Program. 

6.0: Manage the Software Process Improvement Program
The

Initiating
Phase

1.0:

The
Diagnosing

Phase

2.0: The
Establishing

Phase

3.0: The
Acting
Phase

5.0:

The
Leveraging
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5.0:

Communication,
Commitment, and
Involvement

Strategic Level

Tactical Level  
Figur 4-8: Förändringskonceptet IDEAL (McFeeley, 1996, sidan 5)  

Modellen i Figur 4-8 ovan visar också på två nivåer i förändringsarbetet, en 
strategisk nivå och en taktisk nivå. Oavsett var man befinner sig enligt de fem 
faserna poängteras att det är viktigt att det finns en tillräcklig och adekvat 
kommunikation, engagemang och involvering av aktörer på och mellan dessa 
båda nivåer. 

4.3.3.3 Bootstrap 
Utvärderingsmodellen Bootstrap sägs ibland vara den Europeiska 
motsvarigheten till CMM som presenterats ovan (Mathiassen m fl, 2002). 
Bootstrap, liksom CMM, syftar främst till att definiera SU-processer och fast-
ställa nuvarande nivå av förmåga (capability level), vilket har sin motsvarighet i 
CMM genom dess mognadsnivåer. Senare versioner av Bootstrap har också 
utvecklats med tanke på att kunna ingå i, och anpassas till den framväxande 
ISO-standard för utvärdering och utveckling av SU-verksamheter SPICE (se 
avsnitt 4.3.3.4 nedan). Bootstrap utgörs av tre huvudsakliga aktiviteter i form 
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av inledande möte, utvärderingsvecka och leverans av utvärderingsrapport 
(ibid). 

Inledande möte syftar främst till att ge utvärderare en överblick av aktuell SU-
verksamhet samt att säkerställa engagemang från aktuell SU-verksamhet (ibid). 
Detta görs främst genom att intervjua olika aktörer i aktuell SU-verksamhet. 

Utvärderingsveckan startar med ett inledande möte där det ges möjlighet för 
olika aktörer från SU-verksamheten att lära sig om Bootstrap och hur man 
tänkt gå tillväga under utvärderingen (ibid). Därefter påbörjas intervjuer av 
olika aktörer inom SU-verksamheten. Dessa intervjuer görs med stöd av 
frågeguide som riktar sig till två delar av SU-verksamheten, en frågeguide till 
den enhet som utvecklar IS och en frågeguide till projektteam (ibid). Frågorna i 
frågeguiderna riktar uppmärksamhet mot olika förutbestämda kategorier och 
begrepp som anses vara av betydelse för SU-verksamheter enligt Figur 4-9 
nedan. Utvärderingsveckan avslutas sedan med ett möte där preliminära resultat 
från utvärderingsveckan presenteras. 

Leverans av utvärderingsrapport innebär sedan att underlaget från utvär-
deringsveckan analyseras och dokumenteras i en slutrapport som sedan 
levereras och presenteras för aktuell SU-verksamhet (ibid). 
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Figur 4-9: The BOOTSTRAP process model, tolkad och modifierad 

(Mathiassen m fl, 2002, sidan 116) 

Slutrapporten från utvärderingen innehåller en beskrivning av nuvarande nivå 
av förmåga hos aktuell SU-verksamhet. De nivåer som tillämpas i Bootstrap är, 
nivå 0: Incomplete Process, nivå 1: Performed Process, nivå 2: Managed 
Process, nivå 3: Established Process, nivå 4: Predictable Process och nivå 5: 
Optimising Process (Tantara, 2002).  

Nivåerna i Bootstrap har stora likheter med mognadsnivåerna i CMM eftersom 
CMM till stor del varit inspirationskälla för utveckling av Bootstrap. Dock 
finns det skillnader mellan CMM och Bootstrap vad gäller mognadsnivåerna. I 
Bootstrap presenteras resultatet av utvärderingen uttryckt som profiler av olika 
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nyckelattribut snarare än som rena siffror vilket är fallet med CMM. Profilerna 
i Bootstrap har också tydliga relationer till SPICE (Tantara, 2002). Slut-
rapporten från en utvärdering med Bootstrap innehåller också förslag på om-
råden för förbättringar. Dessa förslag riktar sig främst mot delar av verksam-
heten som har låg nivå av förmåga samt där det är rimligt med stort genomslag 
av förbättringar. 

4.3.3.4 SPICE 
Den internationella standarden SPICE är ett ramverk som kan användas av 
verksamheter som är involverade i planering, övervakning, kontroll och 
förbättring av införskaffande, tillhandahållande, utveckling, drift, evolution och 
support av mjukvara (IS) (SQI, 2002). SPICE är indelad i tre huvudområden 
eller kontex, Process Capability Determination, Process Improvement och 
Process Assessment enligt Figur 4-10 nedan.  

Process
Capability

Determination

Process
Assessment

Process
Improvement

Qualified assessor
Assessment instrumentBaseline practices

 
Figur 4-10: Ramverket SPICE  (SQI, 2002) 

SPICE kan användas på olika sätt beroende på den situation där den skall 
tillämpas. I SPICE beskrivs därför tre huvudsakliga syften som kan gälla enskilt 
eller i olika kombinationer med varandra. 

• att främja en förståelse för SU-processen, 

• att stödja förbättringar av SU-processen och 

• att stödja bestämning av nivå av förmåga hos SU-verksamheten 

Kontexten Process Capability Determination 

Kontexten Process Capability Determination baseras främst på tidigare gjord 
Process Assessment. Aktuell SU-verksamhet graderas relaterat till nivå av 
förmåga. Nivåerna som tillämpas i SPICE är, 0) Not-Performed, 1) Performed-
Informally, 2) Planned-and-Tracked, 3) Well-Defined, 4) Quantitatively-Cont-
rolled och 5) Continuously-Improving. 

Kontexten Process Assessment 

Kontexten Process Assessment innebär att skapa en grund för att gradera, ge 
poäng och ta fram profiler relaterat till nivåer av förmåga. I detta kontext 
definieras också situationsspecifik karaktäristik som styr hur olika utvärderings-
resultat kan jämföras. Samtidigt ges också rekommendationer för hur team-
baserad utvärdering kan göras. I Figur 4-10 ovan presenteras ytterligare tre 
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förutsättningar till process assessment, Baseline practices, Qualified assessor 
och Assessment instrument.  Dessa tre förutsättningar innebär främst att 
beskriva olika varianter av SU-verksamheten, att utvärderare ser till att team-
medlemmar kollektivt har eller utvecklar rätt blandning av SU-kunskaper och 
utvärderingsfärdigheter samt att det finns olika stöd som kan tillämpas vid 
utvärdering.  

Kontexten Process Improvement 

Kontexten Process Improvement innehåller en guide för att utföra förbättring 
av SU-verksamheter i en kontinuerlig cykel. Denna guide täcker bland annat 
områden som: 

• framkallande av behovet att utföra utvärdering, 

• användning av resultat från utvärdering, 

• användning av en standardiserad modell för att ta fram en handlingsplan 
för olika förbättringar, 

• kulturella aspekter i samband med förbättring av SU-verksamheter och 

• hantering av management av förbättring av SU-verksamheter 

4.3.3.5 Jämförelse av mognadsnivåer i CMM, Bootstrap och SPICE 
I avsnitten ovan har fyra olika förändringskoncept för utveckling av SU-
verksamheter presenterats. I tre av dessa förändringskoncept, CMM, Bootstrap 
och SPICE, är olika mognadsnivåer för SU-verksamheter något som anses vara 
viktigt att hantera vid utveckling av denna typ av verksamheter. Dessa tre 
förändringskoncepts mognadsnivåer har stora likheter i form av att de i stort 
sett har samma antal nivåer och innehåll på respektive nivå. Vid en jämförelse 
och analys av dessa tre förändringskoncepts mognadsnivåer är det möjligt att 
formulera gemensamma mognadsnivåer enligt nedan. Denna sammanställning 
kommer sedan att utgöra en grund för att grunda de teman som presenteras i 
temadimensionen av taxonomin (se kapitel 9). 

Nivå 0: Kaos innebär att SU-processen inte uppfyller sitt syfte, det finns ingen 
standardisering av SU-processen samt att det är svårt att identifiera förut-
sättningar och resultat. 

Nivå 1: Initierad SU-process innebär att det finns grundläggande arbetsmoment 
eller delar av SU-processen definierade. På denna nivå är det också möjligt att 
identifiera vissa förutsättningar för, och resultat av olika SU-insatser. Resultat 
som produceras beror till stor del på individuella kunskaper och arbetsinsatser 
och där erfarenheter av dessa sällan vidareförs till andra aktörer. På denna nivå 
finns heller ingen uttalad management och kontroll av SU-processen. 

Nivå 2: Styrning och kontroll innebär att den finns grundläggande management 
och kontroll och då främst avseende tider, resurser, funktionalitet och i vissa 
avseenden också vad gäller kvalitet. På denna nivå förekommer också viss 
dokumentation av olika arbetsmoment i SU-processen, förutsättningar för 
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arbetsmoment och resultat av arbetsmoment. Som ett resultat av en större 
medvetenhet vad gäller styrning och kontroll kan också former för att sprida 
kunskap och erfarenheter vara initierade. 

Nivå 3: Anpassade SU-processer innebär att det finns standardiserade SU-
processer etablerade och att dessa SU-processer anpassas för att passa aktuella 
SU-insatser. SU-verksamheten har också förmåga att, för respektive SU-projekt 
som helhet, dra nytta av skickliga SU-aktörer och infrastrukturer. De anpass-
ningar och det arbete som utförs görs också med en medvetenhet om olika 
affärsmål som gäller för såväl projektet som SU-verksamheten som helhet. 

Nivå 4: Mätetal som styrinstrument innebär att det finns etablerade former för 
insamling av data relaterat till olika SU-projekt. Den data som samlas in är till 
stor del i form av olika kvantitativa mätetal som sedan på olika sätt analyseras. 
Resultat av dessa analyser utgör sedan ett styrinstrument för olika anpassningar 
som bidrar till olika affärsmål uppfylls. 

Nivå 5: Ständiga förbättringar innebär att det som beskrivs i punkterna ovan är 
ett underlag för att bedriva management och förbättringar av SU-processen som 
ett led i ständiga förbättringar för att uppnå olika affärsmål. På denna nivå 
finns ett gemensamt ansvarstagande hos alla aktörer vad gäller management och 
förbättringar av SU-verksamheten. 

4.3.3.6 Förändringsanalys enligt SIMM (FA/SIMM) 
I de förändringsprojekt där jag varit delaktig har vi i samtliga fall utgått ifrån 
och på olika sätt situationsanpassat och tillämpat förändringsmetoden 
FA/SIMM. De främsta argumenten för varför FA/SIMM tillämpats kan 
sammanfattas enligt punkterna nedan: 

• Vi som externa utredare hade goda kunskaper avseende FA/SIMM 

• Vi som externa utredare hade tillämpat FA/SIMM i ett antal förändrings-
projekt tidigare och hade goda erfarenheter ifrån detta 

• De utredda SU-verksamheterna hade i vissa fall också kunskap om, och 
goda erfarenheter från tidigare tillämpning av FA/SIMM 

• FA/SIMM är förhållandevis generell i de kategorier/begrepp som metoden 
riktar uppmärksamhet mot 

• Tillämpning av FA/SIMM som där erfarenheterna från tillämpning utgör 
underlag för vidareutveckling av metoden 

FA/SIMM utvecklades i början av 80-talet och har sedan dess kontinuerligt 
utvecklats för att möta olika krav som ställts på metoden. FA/SIMM har under 
åren tillämpats i många olika situationer och typer av förändringsarbete, d v s 
det finns stor dokumenterad erfarenhet från olika tillämpningar av FA/SIMM. 
FA/SIMM är dessutom väldokumenterad i metodbeskrivningar av olika slag (se 
t ex Goldkuhl & Röstlinger (1988); Goldkuhl & Röstlinger (1994)).  
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Bakomliggande syn på förändringsarbete 

FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) är en arbetsmetodik och ett 
förhållningssätt för att fatta goda förändringsbeslut, d v s förändringsanalys är 
processen att generera förändringsbehov och fastställa förändringsåtgärder. 
FA/SIMM har också utvecklats för att explicitgöra en processyn (Lind, 1996). 
Detta har gjorts genom explicitgöra och betona aktörer, aktiviteter, kom-
munikativt handlande samt kontexter vilket också är centralt för det huvud-
sakliga kunskapsbidraget i denna avhandling, en taxonomi för metautveckling. 
Detta innebär att det med FA/SIMM är möjligt att anlägga ett processperspektiv 
vid förändringsarbete. 

Ramverk och faser i FA/SIMM  

FA/SIMM är liksom många andra modeller indelad i olika faser på olika nivåer. 
FA/SIMM tillämpas företrädelsevis under de inledande faserna i 
systemlivscykeln vid verksamhetsutveckling (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). I 
FA/SIMM tillämpas idag en komponentbaserad metodsyn, där olika kom-
ponenter används för olika utredningssituationer, d v s metoden erbjuder 
möjligheter för situationsanpassning. I Figur 4-11 nedan beskrivs det över-
gripande ramverket för FA/SIMM. 

Fastställa
förutsättningar

Verksamhets-
diagnos

Åtgärds-
studie

Beslut/
Fastställa åtgärder

 
Figur 4-11: Ramverk för förändringsanalys: tolkad och modifierad efter 

(Goldkuhl & Röstlinger, 1994) 

Figur 4-11 ovan visar att ramverket innehåller fyra avgränsade faser enligt 
punkterna nedan:  

• Fastställa förutsättningar: innebär att förutsättningar och ramar för 
förändringsprojektet fastställs 

• Verksamhetsdiagnos: innebär att nuläget analyseras med stöd av metod-
komponenterna, problemanalys, målanalys, styrkeanalys, resursanalys 
samt verksamhetsanalys 

• Åtgärdsstudie: innebär att ett antal åtgärder för de förändringsbehov som 
verksamhetsdiagnosen genererat föreslås och värderas 

• Beslut, Fastställa åtgärder: innebär att en beslutsmässig instans inom verk-
samheten beslutar om huruvida föreslagna åtgärder skall genomföras eller 
ej 

Arbetsformer 

FA/SIMM har ett antal olika arbetsformer som kan användas vid tillämpning av 
olika metodkomponenter, t ex intervju och seminarium. Dessa arbetsformer har 
sina grunder i en grundläggande syn på samarbetsprinciper. Det är viktigt att de 
som berörs av förändringar också har en möjlighet att kunna påverka föränd-
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ringarnas innehåll. Det är två typer av kunskap som är av betydelse under ett 
förändringsarbete, utredningskunskap och verksamhetskunskap. Det är därför 
av betydelse att man som utredare har ett förhållningssätt till förändringsarbetet 
som innebär att de som har verksamhetskunskap tillåts vara delaktiga i föränd-
ringsarbetet. Utredaren är snarare katalysator och bollplank i arbetet med att 
driva förändringsarbetet framåt. 

Verksamhetsdiagnos 

Verksamhetsdiagnosen syftar till att ge en bild av hur verksamheten fungerar 
idag. Denna beskrivning ligger sedan till grund för att fatta välgrundade beslut 
avseende olika aspekter i verksamheten. Dessa aspekter kan t ex vara, olika 
problem, styrkor, mål, processer och resurser. Verksamhetsdiagnosen delas upp 
i två delar: 

• Analys och kartläggning: innebär att ett antal metodkomponenter utnytt-
jas för att skapa förståelse och bilda sig en uppfattning om verksamhetens 
nuläge 

• Sammanfattande värdering: innebär att materialet från analys och kart-
läggning värderas och sammanfattas i ett antal förändringsbehov. Den 
sammanfattande värderingen är sedan länken mellan verksamhets-
diagnosen och den kommande åtgärdsstudien där olika förändrings-
åtgärder skall designas 

I Figur 4-12 nedan beskrivs indelning och relationer mellan delarna enligt 
punkterna ovan.  

Verksamhets-
analys

Problem-
analys

Styrke-
analys

Mål-
analys

Resurs-
analys .....

Analys och kartläggning
Verksamhetsdiagnos

Sammanfattande 
värdering  

Figur 4-12: Verksamhetsdiagnosens delar (Goldkuhl & Röstlinger, 1994) 

Det finns ingen förutbestämd ordning eller sekvens mellan olika metodkom-
ponenterna i analys och kartläggning. Det är snarare så att det är situationen 
som styr vilken ordning som är lämplig. Det är även möjligt att arbeta med 
dessa metodkomponenter parallellt eller växelvis. Analys och kartläggning 
utesluter inte heller att andra icke SIMM-anknutna metodkomponenter tas in 
och används. 

Åtgärdsstudie 

Åtgärdsstudien slutligen syftar till att föreslå och beskriva (designa) samt 
värdera åtgärder för de förändringsbehov som tagits fram i samband med verk-
samhetsdiagnosen (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Under denna del av föränd-
ringsarbetet är viktigt att utveckla en förståelse för vad olika åtgärder kan 
innebära för verksamheten innan man beslutar sig för olika åtgärder.  
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Att förändra verksamheter innebär att olika verksamhetsaktörer kommer med 
idéer kring hur förändringsbehoven skulle kunna förverkligas. För att beskriva 
åtgärderna används olika metodkomponenter såsom verksamhetsanalys, mål-
analys etc. Till sist värderas vilka effekter som de föreslagna åtgärderna 
kommer att få för verksamheten. Här tas hänsyn till både positiva och negativa 
effekter av åtgärderna. Det är också av betydelse att belysa vad effekterna blir 
av att inte införa vissa åtgärder. Figur 4-13 nedan är en översikt över 
aktiviteterna i åtgärdsstudien. 

Skapande av 
åtgärder

Målanalys Verksamhetsanalys Resursanalys .....
Värdering av

åtgärder

Beslut:
Fastställa åtgärder

Åtgärdsbeskrivning

Idéformulering
Alternativsammanställning

Inventering av effekter
Jämförelse och värdering

Åtgärdsstudie

 
Figur 4-13: Åtgärdsstudiens komponenter (Goldkuhl & Röstlinger, 1994) 

Resulterande och/eller använda dokument i åtgärdsstudien är sådana dokument 
som ingår i SIMM-familjens metodkoncept som anses lämpliga att använda i 
den givna förändringssituationen. Vid behov kan också andra dokumentations-
former, som inte tillhör SIMM-familjen användas. 

Summering av indelningar i FA/SIMM 

I FA/SIMM kan också en indelning på en generell handlingsnivå identifieras i 
form av fyra olika inriktningar under förändringsarbetet, inriktning mot 
förståelse, värdering, design och införande. Förståelse för nuvarande situation 
utvecklas kontinuerligt under förändringsprocessen. Dock finns det en tydlig 
fokusering att inledningsvis vara mer inriktad på förståelseutveckling och att 
detta successivt avtar under förändringsprocessen. Förståelse för nuvarande 
situation utvecklas främst under faserna fastställa förutsättningar och verksam-
hetsdiagnos. Inom verksamhetsdiagnosen finns också uttalade moment som är 
mer inriktade mot värdering. Under verksamhetsdiagnosen görs kontinuerligt 
olika värderingar om t ex en tillräcklig förståelse för nuvarande situation 
utvecklats. Det kan vara relaterat till olika aspekter som verksamhetsdiagnosen 
riktar uppmärksamhet mot, som t ex handlingslogik (VA), problem (PA), mål 
(MA), styrkor (SA) etc. Under verksamhetsdiagnosen görs också olika design-
insatser i form av att olika grafer över nuvarande situation framställs. Dessa 
grafer representerar sedan olika aspekter av nuvarande situation. 

Den sammanfattande värderingen har ett starkt fokus på värdering, som också 
namnet vittnar om. Under denna fas skall tidigare framtaget material analys-
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eras, värderas och relateras för att ta fram olika förändringsbehov, vilket i sig 
ger vissa inslag av design. 

Under åtgärdsstudien är sedan inriktningen mot design mer framträdande. 
Under denna del av FA/SIMM skall olika förändringsåtgärder designas och vär-
deras för att därefter införas i verksamheten. 

4.3.3.7 Reflektioner avseende förändringskoncept 
Det främsta syftet med CMM, Bootstrap och SPICE är, som jag tolkar det, att 
utgöra ett stöd för att fastställa aktuell situation (få klart för sig vad som bör 
förändras), stödja utformning av olika strategier för att ta sig vidare till högre 
mognadsnivåer samt att kontinuerligt kunna utvärdera progressen. Utifrån en 
handlingsorienterad syn finns det betydande likheter mellan CMM, Bootstrap 
och SPICE. Vid tillämpning av dessa förändringskoncept utförs förändrings-
handlingar med olika inriktningar. Förändringshandlingar utförs för att 
utveckla förståelse för aktuell situation, aktuell situation värderas på olika sätt, 
olika designinsatser utförs för att förbättra aktuell situation och designade 
åtgärder införs i aktuell SU-verksamhet. IDEAL däremot arbetar inte med dessa 
mognadsnivåer. Det främsta syftet med IDEAL är, som jag tolkar det, att utgöra 
ett stöd för att diagnostisera aktuell situation, utforma förändringar, införa 
förändringar samt att utvärdera införda förändringar i ett cykliskt förlopp. Min 
uppfattning är också att IDEAL i förhållande till CMM, Bootstrap och SPICE 
är mer normativ till sin karaktär vilket också stöds av en karaktärisering av 
dessa förändringskoncept som gjorts av Cattaneo m fl (2001). IDEAL är 
tydligare på hur olika utvecklingsinsatser bör utföras medan CMM, Bootstrap 
och SPICE är mer inriktade mot olika aspekter som bör uppmärksammas. Jag 
säger därmed inte att CMM, Bootstrap och SPICE inte är normativa men i 
relation till IDEAL är detta inte lika framträdande. Vid metautveckling med 
IDEAL som stöd utförs också förändringshandlingar med olika inriktningar, 
förståelse, värdering, design och införande.  

Vid en översiktlig jämförelse mellan tillämpat förändringskoncept (FA/SIMM) 
och CMM, IDEAL, Bootstrap och SPICE finns det såväl likheter som skillnader. 
Likheterna återfinns främst i att alla förändringskoncepten har en indelning 
med olika inriktningar i form av förståelse, värdering, design och införande. 
Skillnaderna, å andra sidan, finns främst i graden av generalitet i respektive 
förändringskoncept. FA/SIMM är ett betydligt generellare metodkoncept där 
uppmärksamhet riktas mot begreppsområden som är giltiga för de flesta typer 
av verksamheter (handlingslogik, problem, mål, styrkor etc.). Det är snarare 
innehållet i behandlade begreppsområden som blir specifikt och som riktar 
uppmärksamheten mot situationsspecifika aspekter. CMM, IDEAL, Bootstrap 
och SPICE däremot är från början anpassade för SU-verksamheter och riktar 
därför uppmärksamheten mot aspekter som anses vara viktiga att uppmärk-
samma vid utveckling av SU-verksamheter, t ex innehåll i mognadsnivåer och 
gemensamma kännetecken (common features) i CMM. 
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Det finns också kritik riktad mot CMM, IDEAL och Bootstrap i form av att 
dessa erbjuder en rigid och begränsad syn på SU-processer i och med att 
uppmärksamhet riktas mot förutbestämda kategorier och begrepp (se t ex 
Iversen och Nielsen (1998)). I och med detta finns det en risk att misslyckas 
med att hantera den variation och komplexitet som ofta karaktäriserar SU-
verksamheter (Mathiassen m fl, 2002). Denna typ av kritik skulle också kunna 
riktas mot FA/SIMM eftersom denna också har förutbestämda kategorier och 
begrepp som problem, mål och styrkor. Dock blir denna typ av kritik inte lika 
stark för FA/SIMM som för de övriga metodkoncepten. Den främsta anled-
ningen till detta är att kategorierna och begreppen i FA/SIMM inte är special-
iserade för SU-verksamheter utan det är specifika förekomster av problem, mål 
och styrkor som gör användningen av metoden SU-specifik. 

4.4 Förändringsarbete 
SU och SPI har tidigare beskrivits att vara en form verksamhetsutveckling och 
därmed en form av förändringsarbete. I detta avsnitt kommer förändringsarbete 
främst behandlas utifrån förändringskoncept och olika rekommendationer om 
hur förändringsarbete bör bedrivas. Det finns enligt Burke (1994) ingen enskild 
allomfattande teori för verksamhetsutveckling och organisatorisk förändring 
vilket naturligtvis är en svaghet för området (se även Van de Ven & Scott Poole 
(1995) för denna typ av kritik). De främsta skälen till detta är enligt Burke 
(ibid) att området (organisational development, OD) med sitt ursprung i 60-
talet är att betrakta som ganska ungt område samt att det studeras inom många 
olika discipliner som organisationsteori, arbetsvetenskap, psykologi, sociologi 
etc. Denna typ av problematik betonas också av Iversen och Nielsen (1998) vad 
gäller SPI-insatser. 

4.4.1 Indelningar vid förändringsarbete 
Trots en avsaknad av en allomfattande teori råder det enligt Burke (ibid) dock 
en enighet ibland många att det är tre modeller som utgör och bör utgöra en 
underliggande bas som guidande referensram för all verksamhetsutveckling. 
Dessa tre modeller kan betraktas som handlingsorienterade eftersom de främst 
beskriver på vilket sätt man kan bedriva förändringsarbete och vilka aspekter 
som uppmärksamhet bör riktas mot. Dessa tre modeller är: 

• aktörsforskarmodellen (Burke, 1994) 

• Lewins (1951) trefasmodell, upptining, rörelse/förändring och återfrysning 
samt 

• faser för planerad förändring enligt Lippitt m fl (1958). 

Dessa tre modeller har på olika sätt tagit intryck och utvecklats under åren. 
Lewins (1951) trefasmodell har t ex enligt Burke (1994) utvecklats av Schein 
(se, Schein, 1987) inom dessa tre faser. Lewins trefasmodell har enligt Burke 
(1994) också expanderats till en femfasmodell genom Lippitt, Watson & 
Westley arbeten (se, Lippitt m fl, 1958). Denna femfasmodell refereras till som 
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faser av planerad förändring ”Phases for Planned Change”. De tre modellerna 
skulle enligt Burke (1994) kunna sammanställas för jämförelse enligt Figur 4-14 
nedan. 
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Figur 4-14: Jämförelse av tre modeller för förändring, tolkad och översatt efter 

(Burke, 1994, sidan 64) 

I mitten av Figur 4-14 ovan beskrivs aktörsforskarmodellen så som den beskrivs 
av Burke (ibid). Till höger om aktörsforskarmodellen är sedan faser för 
planerad förändring ”Phases for Planned Change” och till vänster beskrivs 
Lewins trefasmodell med Scheins tillägg. Figur 4-14 ovan visar i sin jämförelse 
en indelning av förändringsarbete i olika faser. Jämförelsen mellan modellerna 
görs utifrån att använda aktörsforskarmodellen i mitten som någon form av 
referensmodell. Liknande indelningar finns även att finna hos andra föränd-
ringsforskare som Kotter (1996) (förändringsprocess i åtta steg) och Graetz m fl 
(2002) (fjorton principer för att hantera förändring). 

4.4.1.1 Aktörsforskarmodellen enligt Burke 
I aktörsforskarmodellen i Figur 4-14 ovan innebär enligt Burke (1994) att man i 
verksamheten, baserat på problemuppfattningar, tar in en extern utredare. Den 
externa utredaren samlar in data, diagnostiserar verksamheten och resultatet av 
diagnosen förs tillbaka till verksamheten. Baserat på detta utformar aktörer i 
verksamheten och extern utredare en gemensam handlingsplan med föränd-
ringsåtgärder som sedan införs i verksamheten. Resultatet av förändringsåtgär-
derna utvärderas och resultatet av detta förs tillbaka till verksamheten som 
underlag för eventuella anpassningar och tillägg av förändringsåtgärder. Cykeln 
upprepas sedan från utformande av gemensam handlingsplan och så vidare tills 
verksamheten tillsammans med extern utredare uppfattar att man nått tillräck-
liga förändringsresultat. 
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På en mer generell handlingsnivå kan aktörsforskarmodellen beskrivas utifrån 
fyra olika inriktningar under förändringsarbetet. Först utförs förändringshand-
lingar för att utveckla förståelse för nuvarande situation. Denna situation 
värderas på olika sätt för att sedan baserat på utvecklad förståelse designa olika 
förändringsåtgärder. Dessa förändringsåtgärder införs sedan i verksamheten. 
Denna sekventiella ordning mellan förändringshandlingar är troligtvis inte den 
allenarådande sanningen. Det finns i modellen incitament och möjligheter till 
olika iterativa förlopp baserat på olika utvecklade behov under förändrings-
arbetet. 

4.4.1.2 Lewins trefasmodell med Scheins tillägg enligt Burke 
I Lewins (1951) trefasmodell i Figur 4-14 ovan innebär upptining att verksam-
hetens nuvarande tillstånd börjar ifrågasättas och verksamhetsaktörer accep-
terar och förbereder sig på att saker kan behöva förändras. Med Scheins tillägg 
innebär detta att upptining kan ske på tre sätt. Det första är att verksam-
hetsaktörer upplever ett missnöje med nuläget och därmed har en vilja att för-
bättra detsamma (nulägesmissnöje). Det andra sättet är att verksamhetsaktörer 
blir uppmärksammade på att det är skillnad mellan nuläge och ett eventuellt 
möjligt läge (nulägesgap). Det sista sättet är att verksamhetsaktörerna måste 
känna sig säkra och att det är legitimt att ifrågasätta nuläget för att komma 
vidare (psykologisk säkerhet). Rörelse/förändring innebär att, baserat på vär-
derad nuvarande situation, förändringsförslag utformas, värderas och införs i 
verksamheten vilket med Scheins tillägg kan nyanseras på två sätt. Det första är 
”kognitiv omstrukturering”, d v s att hjälpa verksamhetsaktörer att se på saker 
annorlunda för att skapa förutsättningar för att kunna agera annorlunda i 
framtiden om så behövs (förändring i intra- och intersubjektiv dimension enligt 
SIP i avsnitt 3.4.2). Det andra sättet är att se sig om efter annan information 
och hur andra har gjort och att eventuellt ta intryck från detta (skanna 
omgivningen). Återfrysning innebär att genomförda förändringar successivt blir 
mer och mer ”vardag” och där eftertanke och reflektion successivt träder i 
bakgrunden. Sheins tillägg innebär i detta sammanhang att integrera föränd-
ringarna i verksamheten på två sätt. Den första är att enskilda aktörer skall få 
förändringarna att passa för den enskilda aktören. Det andra är sedan att 
säkerställa att den enskilda aktörens beteende fungerar i ett totalt sammanhang. 

I Lewins modell med Scheins tillägg är det också möjligt att på en generell 
handlingsnivå identifiera fyra olika inriktningar under förändringsarbetet, 
inriktning mot förståelse, värdering, design och införande. Upptining kräver 
någon form av förståelse för nuvarande problemsituation. Denna förståelse kan 
också behöva utvecklas beroende på graden av nuvarande förståelse. För att 
avgöra om den nuvarande situationen är problematisk eller inte måste det ske 
någon form av värdering av utvecklad förståelse. Under rörelse eller förändring 
designas sedan förändringsåtgärder som sedan införs i verksamheten. Det finns, 
som jag uppfattar det, incitament och möjlighet till olika iterativa förlopp i även 
i Lewins modell. Det kan t ex finnas behov av ytterligare upptining när man 
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befinner sig i rörelse eller förändring beroende på att man då kan identifiera nya 
aspekter som man behöver utveckla förståelse för. 

4.4.1.3 Faser för planerad förändring enligt Burke 
Faserna för planerad förändring i Figur 4-14 ovan innebär enligt Burke (1994) 
att man först hos verksamhetens aktörer utvecklar förståelse för att man har 
behov att förändra sig. Detta kan t ex göras genom att visa på resultat från 
intervjuer som indikerar att olika problem existerar. Därefter etableras kontakt 
mellan extern utredare och aktuell verksamhet. Relationen mellan dessa två 
parter behöver utvecklas till en gemensam syn på problem som behöver förän-
dras. Nästa fas är arbeta mot förändring. Denna fas innebär att diagnostisera 
för att skapa en gemensam förståelse för situationen, att utarbeta handlings-
plan, mål och förändringsförslag och sedan att faktiskt genomföra förändringar. 
Generalisering och förändring innebär sedan att sprida förändringar till andra 
berörda delar i verksamheten samt att bibehålla engagemang och förståelse för 
genomförda förändringar. 

I denna modell kan också indelning på en generell handlingsnivå identifieras i 
form av fyra olika inriktningar under förändringsarbetet, inriktning mot förs-
tåelse, värdering, design och införande. Argumenten för detta är desamma som 
beskrivs för aktörsforskarmodellen ovan.  

4.4.1.4 En generisk modell för förändringsarbete 
De fyra ovan presenterade modellerna, aktörsforskarmodellen, Lewins 
trefasmodell med Scheins tillägg och faser för planerad förändring är alla enligt 
Burke (1994) en del av en generisk modell för att få till stånd verksamhets-
förändringar. Denna generella modell består enligt Burke (ibid) av följande 
element: 

• Extern konsult, förändringsagent eller utredningsaktör 

• Extern utredare samlar in information avseende aktuell verksamhet i syfte 
att förstå nuvarande situation, att identifiera huvudsakliga områden som 
behöver förändras och föra tillbaka denna information till aktuell 
verksamhet för lämpliga åtgärder 

• Extern utredare och verksamhetsaktörer planerar tillsammans mål och 
syften och designar aktuella förändringar 

• Implementering av planerade förändringar vilka är baserade på validerat 
underlag, utformade av utredd verksamhet med extern utredare som stöd 
och katalysator 

• Institutionalisering av förändring 

I denna mer generella beskrivning av förändringsarbete blir det på en generell 
handlingsnivå än mer tydligt att det handlar om förändringshandlingar med 
fyra inriktningar. Under förändringsarbete utförs förändringshandlingar med 
inriktning mot förståelse, värdering, design och införande. Samtidigt bör poäng-
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teras att eftersom förändringsarbete är en så komplex företeelse så kanske det 
inte kan finnas någon generisk modell som är tillämpbar i alla situationer. Dock 
är min erfarenhet från olika förändringsprojekt att genomförda förändrings-
handlingars överordnade syfte har varit att utveckla förståelse, värdera, designa 
och införa. 

4.4.1.5 Influenser till taxonomi för metautveckling 
I avsnitten 4.3.3 och 4.4.1 ovan har jag presenterat olika modeller för 
förändringsarbete, förändringskoncept för SPI och den metod (FA/SIMM) som 
tillämpats under genomförda förändringsprojekt. Eftersom jag i denna avhand-
ling anlagt en handlingsorienterad syn på verksamheter och verksamhetsutveck-
ling har jag också i avsnitten ovan beskrivit olika inriktningar på förändrings-
handlingar, förståelseinriktning, värderingsinriktning, designinriktning och 
införandeinriktning enligt Figur 4-15 nedan.  

Värdering Design Införande

Förändringsprocess

innebär utförande av förändringshandlingar med inriktning mot

Förståelse

förutsättning för förutsättning för förutsättning för  
Figur 4-15: Inriktningar för förändringshandlingar 

Figur 4-15 ovan är en idealiserad bild av förändringsarbete men som jag ändå 
finner stöd för i såväl ovan presenterade teoretiska beskrivningar som i utförda 
förändringsprojekt. Det finns i Figur 4-15 ovan en handlingslogik och 
rekommenderad ordning för förändringsprocessen. Först behöver förståelse för 
aktuell situation utvecklas. Därefter kan utvecklad förståelse värderas för att 
sedan utgöra underlag för att designa förändringsåtgärder. Dessa förändrings-
åtgärder skall sedan avslutningsvis införas i aktuell verksamhet. Denna sekven-
tiella ordning är dock en idealiserad bild av verkligheten. Det är min erfarenhet 
att det ofta finns behov av mer dynamiska förlopp vid förändringsarbeten, 
vilket representeras av de dubbelriktade pilarna i Figur 4-15 ovan. Det finns 
också i denna beskrivningsmodell en flerfunktionalitet hos förändringshand-
lingar vilket jag också tidigare beskrivit i avsnitt 3.4.3. 

Flerfunktionalitet hos förändringshandlingar med olika inriktningar 

Det finns för förändringshandlingar ofta en framhävd intention som t ex skapa 
förståelse eller värdera eller designa eller införa. I realiteten kommer vi dock 
mer eller mindre medvetet att göra fler saker förutom det som är framhävt när 
dessa förändringshandlingar utförs. Den framhävda intentionen för förändrings-
handlingen kommer då vara i förgrunden men samtidigt görs också annat men 
som då hamnar i bakgrunden, d v s en flerfunktionalitet råder. 
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Ett exempel på flerfunktionalitet kan vara då förändringshandlingar för att 
utveckla förståelse för aktuell situation utförs (framhävd intention). Samtidigt 
som förståelse för aktuell situation utvecklas kommer i bakgrunden olika 
värderingar enligt punkterna nedan att utföras. 

• har tillräcklig förståelse för aktuell situation utvecklats, 

• har ”rätt” förståelse för aktuell situation utvecklats 

Vid nyttjande av olika stöd vid förändringsarbete, t ex metoden FA/SIMM, 
produceras olika grafer som beskriver aktuell situation. Dessa grafer (t ex 
handlingsgrafer) designas då för att beskriva nuvarande situation. Detta innebär 
att även om den framhävda intentionen är förståelse så finns det en fler-
funktionalitet i och med att det mer eller medvetet görs värderings- och design-
insatser. På samma sätt som att den framhävda intentionen förståelse kan ha 
flerfunktionalitet kan också andra inriktningar ha detta. Om den framhävda 
intentionen t ex är designinriktad (designa förändringsåtgärder) så är det troligt 
samtidigt gör olika värderingar som gör att också förståelse för nuvarande eller 
framtida verksamhet utvecklas.  

Denna flerfunktionalitet (processuell flerfunktionalitet) i termer av inriktningar i 
förgrund och bakgrund kommer i taxonomin att hanteras i del IV av avhand-
lingen där taxonomin presenteras. 

Dynamiska förlopp hos förändringshandlingar med olika inriktningar 

Det är inte ovanligt med situationer där ett mer dynamiskt förhållningssätt är 
att föredra istället för den ovan presenterade sekventiella ordningen. Dels är det 
inte alltid som förändringshandlingar med förståelseinriktning är i fokus från 
början. Det finns t ex situationer där målet är att snabbt komma fram till olika 
lösningar genom omedelbar design. Det kan också vara så att oavsett vilken typ 
av förändringshandlingar som är i förgrunden så kan dessa identifiera ett behov 
och därmed utgöra underlag för att utföra förändringshandlingar med annan 
inriktning. T ex är det möjligt att under design av förändringsåtgärder genom 
olika värderingar komma till insikt om att det finns ytterligare aspekter i 
nuvarande situation som bör förstås innan det är möjligt att designa vidare. 
Design är då en förutsättning för värdering och resultatet av värdering är en 
förutsättning för förståelseutveckling. Detta dynamiska förfarande symboliseras 
av de dubbelriktade pilarna i Figur 4-15 ovan och pilarna med ”triggande 
föruts. för” i Figur 4-16 nedan. 
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Figur 4-16: Dynamiska förlopp under förändringsarbete 

Det finns i Figur 4-16 ovan också olika möjligheter till in- och utgångar i 
beskrivna förändringsförlopp. Det skulle t ex vara fullt möjligt att börja med 
vilken som helst av de i Figur 4-16 ovan presenterade förändringshandlingarna 
samtidigt som det, förutom rekommenderad ordning, finns tre alternativa 
utgångar. De tre alternativa utgångarna skulle då vara efter förståelse, värdering 
eller design. Dessa tre utgångar kommer då att resultera i underlag för föränd-
ring. Som exempel på detta kan nämnas att den värdering som görs av 
utvecklad förståelse för någon situation leder till att olika designinsatser inte 
utförs och resultatet är därmed en icke-förändring men ändå ett underlag för 
eventuell fortsatt förändring. Utgång via införande av förändringsåtgärder 
innebär förändring. 

4.4.2 Förändringsarbete som lärande process 
Förändringsprocesser så som de beskrivits i avsnitten ovan har också en del 
gemensamt med lärande processer. Det finns till och med författare som skriver 
”Change is about learning.” (Beer m fl, 1990, sidan 159) i ett arbete där de 
framhåller förändringsarbete som en lärande process och att detta är det enda 
sättet att få till lyckade förändringar (se även Ravichandran, 2000). Lärande 
under förändringsarbete accentueras på olika sätt och där en modell som fått 
stort genomslag i detta sammanhang är Demings PDCA-cykel (Plan, Do, Check 
och Act) (Allee, 1997). 

En grundförutsättning för förändringsarbete som lyfts fram av Beer m fl (1990) 
är att detta bör bedrivas uppgifts- och handlingsorienterat snarare än genom 
förändringsprogram som utformas och drivs igenom av olika ledningsfunk-
tioner. Uppgiftsorienteringen innebär att förändringsarbete bör uppmärksamma 
aktörers beteenden, beteendemönster och interaktion på en sådan nivå att 
roller, ansvar och relationer för att utföra olika uppgifter kommer i fokus (ibid). 
Detta innebär att olika aktörer successivt lär sig om nuläge, vad som bör 
förändras och avslutningsvis lär de sig att ändra sitt beteende. Detta kan också 
innebära att aktörer måste lära sig nya saker för att kunna fullfölja sina arbets-
uppgifter. En lärande organisation har förmåga att anpassa sig till olika föränd-
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rade förutsättningar (ibid). Dock blir det av betydelse att förändringar inte bara 
slår igenom i faktiska arbetssätt utan att detta också är incitament för att 
ifrågasätta föreskrivna arbetssätt, strategier, mål och värden. Denna typ av 
resonemang finns även hos Argyris och Schön (1996) som bland annat 
behandlar single och double loop learning i samband med organisatoriska 
förändringar. Double loop learning innebär lärande genom reflektion och 
värdering som resulterar i förändringar av såväl värden bakom och i faktiska 
arbetssätt (theory in use) som i dess strategier och uppfattningar relaterat till 
föreskrivet arbetssätt (espoused theories). Denna syn på förändringsarbete 
stämmer väl överens med min egen syn och det förhållningssätt som i mångt 
och mycket tillämpats i de förändringsprojekt där jag varit delaktig. Det är 
uppgiftsorienterade förändringar av faktiska arbetssätt som bör sättas i fokus 
och att dessa sedan kan få konsekvenser för föreskrivna arbetssätt, strategier, 
mål och värden.  

Ett annat sätt att relatera sig till lärande processer är att se på hur människor lär 
i olika sammanhang. En beskrivning och delvis sammanfattning av detta har 
gjorts av Kelly (1997) där han bland annat beskriver Kolb (1984) och hans 
arbete om experimentellt lärande. Även Demings PDCA-cykel brukar klass-
ificeras som experiementellt lärande (Allee, 1997). Enligt Kolbs modell delas 
lärande in i fyra delar: 1) upplevelse, 2) kritisk reflektion, 3) abstrakt koncept-
ualisering och 4) handling eller aktivt experimenterande. I kritisk reflektion görs 
sedan en ytterligare indelning i att uppfatta och bearbeta upplevelsen. I PDCA-
cykeln finns en liknande indelning genom att, 1) planera förändring, 2) pröva 
förändring, 3) studera och reflektera över resultat samt 4) införande av 
förändring. 

Det finns även andra författare som beskriver lärandeprocesser på ett likartat 
sätt. Ett exempel på detta är Lewin (1951) när han beskriver förändringar hos 
individers kognitiva strukturer vilket refereras till som lärande om den aktuella 
situationen man befinner sig i. Lewin (ibid) hävdar t ex att individer genom 
handling lär så att de kan lösa problem eller uppnå mål. Förändringsarbete, 
liksom författande av denna avhandling, är därför i många avseenden en 
lärande process där det finns ett behov av att förstå, värdera, designa och 
införa. 





 

 

DEL III: METAUTVECKLING I PRAKTIKEN 
I denna del presenteras och beskrivs de SU-verksam-
heter och förändringsprojekt som ligger till grund för 
denna avhandling. 
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5 Utveckling av fyra SU-verksamheter 
I kapitel 5 beskrivs avhandlingens fallstudier i form av fyra olika förändrings-
projekt som bedrivits i fyra olika SU-verksamheter. Första delen av kapitlet 
beskriver aktuella SU-verksamheter samt i vilket kontext som dessa SU-
verksamheten bedriver sin verksamhet. I nästföljande del av kapitlet beskrivs 
sedan innebörden av, och innehållet i de förändringsprojekt som drivits inom 
respektive verksamhet. Aktuella fallstudier kommer delvis också beskrivas i 
kapitel 10 men då utifrån fokus att empiriskt pröva föreliggande taxonomi. 

5.1 Gemensam beskrivning av fallstudierna 
Den empiri som denna avhandling baserar sig på är fyra förändringsprojekt där 
jag som extern utredare aktivt varit delaktig i de förändringsprojekt som drivits 
inom respektive SU-verksamhet (se avsnitt 2.4 för beskrivning av min roll som 
aktionsforskare i genomförda förändringsprojekt). Beskrivningen av respektive 
SU-verksamhet är anonymiserad. Det främsta motivet till detta är att skapa en 
frihet och möjlighet till att kunna ge en så komplett och rättvisande bild som 
möjligt av respektive SU-verksamhet och det förändringsarbete som bedrivits. 
Det finns såväl positiva som negativa aspekter förknippade med förändrings-
arbetet i respektive SU-verksamhet som är av betydelse för denna avhandling. 
Jag har därför ansett det som nödvändigt att anonymisera föreliggande empiri 
för att enklare kunna lyfta fram såväl positiva som negativa aspekter. 

Fallstudierna utgörs av fyra förändringsprojekt i olika typer av SU-verksam-
heter. Dessa SU-verksamheter har alla en sak gemensamt genom att de på ett 
eller annat sätt håller på med SU (se också avsnitt 2.4 för urval av fallstudier). 
De fallstudier som utgör empirin kommer refereras till som, Myndigheten, 
Läkemedelsföretaget, Programvaruföretaget och Konsultföretaget. 

Beskrivningen av fallstudierna som följer nedan är en karaktärisering av 
respektive fallstudie utifrån förutsättningen att jag som extern utredningsresurs 
inte längre är involverad i förändringsarbetet. I många av SU-verksamheterna 
har förändringsarbetet, efter avslutat förändringsprojekt, fortsatt på ett eller 
annat sätt. Detta har också varit syftet, d v s förändringsarbetet skulle inte 
upphöra i och med att jag extern utredningsresurs inte längre deltog i föränd-
ringsarbetet. I detta kapitel har jag i viss utsträckning tagit hänsyn till föränd-
ringar efter min involvering i förändringsarbetet. Detta har gjorts genom olika 
uppföljningar och kompletterande intervjuer i efterhand. Det har således pågått 
fortsatt förändringsarbete efter min involvering i respektive förändringsprojekt. 
Som en konsekvens av detta kan vissa beskrivningar i avhandlingen i dagsläget 
vara inaktuella. Det kan, och har förmodligen hänt saker i respektive SU-
verksamhet som inte är beskrivna i denna studie. 
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5.2 Beskrivning av respektive SU-verksamhet 
I detta avsnitt beskrivs SU-verksamheter som ingår i denna studie. Beskriv-
ningarna av respektive SU-verksamhet följer i huvudsak en struktur enligt 
punkterna nedan. 

• Huvudsaklig uppdragsgivare och primärt verksamhetsområde 

• Positionering av IT/SU sektion/avdelning/enhet 

• Huvudsakliga uppdrag och utvecklingsresultat inom IT/SU sektion/avdel-
ning/enhet 

5.2.1 Fallstudie, myndigheten 
Den SU-verksamhet som benämns myndigheten är en statlig myndighet med 
huvudkontor i södra delen av Sverige. Myndigheten är expertmyndighet inom 
ett visst förvaltningsområde för regeringen och har därför ett samlat sektor-
ansvar för aktuellt förvaltningsområde. Inom förvaltningsområdet finns också 
sex specifika verksamhetsområden som följer, analyserar och håller regeringen 
informerad om utvecklingen inom näringarna inom respektive verksamhets-
område. Myndigheten verkställer också politiska beslut inom respektive verk-
samhetsområde. Administration och verkställande av EU:s politik är en av ver-
kets huvuduppgifter. 

På myndigheten finns en del av verksamheten som benämns IT-avdelning. IT-
avdelningen utgjordes vid tiden för aktuellt förändringsprojekt av två specifika 
verksamhetsområden. Det ena verksamhetsområdet var enheten för SU och den 
andra är enheten för drift och support. IT-avdelningen som helhet har ansvar 
för utveckling, drift och support av IT och IS inom myndigheten. I IT-
avdelningens uppgifter ingår bland annat service och användarstöd till person-
alen inom myndigheten, internutbildning och metodarbete relaterat till SU på 
myndigheten. De som främst använder de IS som utvecklas och administreras av 
myndighetens IT-avdelning är de operativa verksamhetsområdena inom myn-
digheten och vissa enheter inom länsstyrelserna. En sammanfattande process-
orienterad beskrivning av SU-verksamheten på myndigheten skulle kunna vara 
enligt Figur 5-1 nedan. 
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Figur 5-1: Enhet inom myndigheten, produkter och klienter 
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Enligt Figur 5-1 ovan har enheten för SU utvecklings- och förvaltningsansvar 
för metoder och arbetssätt, verksamhetsbaserade IS och utbildningspaket. De 
metoder och arbetssätt som SU-enheten utvecklar har en relation till verksam-
hetsområdet SU. Metoderna används t ex av såväl IT-avdelningen som linje-
organisationen vid utveckling av IS. Metodanvändningen inom enheten för SU 
omfattar hela systemlivscykeln medan metodanvändningen i linjeorganisationen 
främst begränsar sig till inledande faser av systemlivscykeln. Metodanvänd-
ningen vid SU i linjeorganisationen sker dessutom ofta i samarbete med enheten 
för SU. För att kunna använda t ex metoder på ett lämpligt sätt krävs också 
utbildning. Enheten för SU utvecklar och håller därför olika utbildningar 
avseende SU och metodanvändning. De som är mottagare av utbildning är såväl 
IT-avdelningen och linjeorganisationen. 

5.2.2 Fallstudie, läkemedelsföretaget 
Den verksamhet som benämns läkemedelsföretaget är ett svenskt läkemedels-
företag med huvudkontor i Sverige. Läkemedelsföretaget ingår i en koncern med 
verksamhet både i Sverige och utomlands. Det centrala i läkemedelsföretagets 
verksamhet är forsknings- och utvecklingsprocessen (FoU) för läkemedel. 
Processen att få fram läkemedel från idé till dess att de är ute på marknaden tar 
ca: 10-15 år och är uppdelad i två huvudsakliga faser, preklinik och klinisk 
prövning (se Figur 5-2 nedan). Efter respektive fas skall Läkemedelsinspek-
tionen granska de aktiviteter som genomförts i respektive fas. För att möjliggöra 
denna granskning krävs en mycket omfattande dokumentation under FoU-
processen. 
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Figur 5-2: Beskrivning av FoU-processen 

Vid SU-sektionen, som denna studie avser, utvecklas främst administrativa IS 
som skall stödja FoU-processen. FoU-processen ligger i vad man vid läkemedels-
företaget benämner linjeorganisationen. Till linjeorganisationen finns också ett 
antal olika stödfunktioner som t ex städning, restaurang, säkerhet och IT. IT-
enheten återfinns således på samma nivå som andra stödfunktioner. 

SU-sektionens på läkemedelsföretaget utvecklar inte bara administrativa IS för 
linjeorganisationen. SU-sektionen tar också emot utvecklingsuppdrag från olika 
marknadsbolag, IT-ledning och andra delar inom koncernen. De olika typer av 
uppdrag som SU-sektionen kan få är, utvecklingsuppdrag, förvaltningsuppdrag, 
utvärderingsuppdrag, kunskapsförmedlingsuppdrag, produktansvarsuppdrag 
och metodutvecklingsuppdrag. Beroende på typ av uppdrag utvecklar och 
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levererar SU-sektionen en mångfald av produkter, uppdelade i fysiska produkter 
och tjänsteprodukter. En del av de fysiska produkterna utgörs av, verksamhets-
baserade IS och där dessa kan vara antingen nyutvecklade eller anpassade. Den 
andra delen av de fysiska produkterna är SOP:ar9. De produkter som benämns 
som tjänsteprodukter kan vara, SU, projektledning, rådgivning och stöd (t ex 
verksamhetsanpassning), utbildning, projektstöd, support, förvaltning, metod-
utveckling, inköpsstöd, utvärdering och avslutningsvis produktansvar. En 
sammanfattande processorienterad beskrivning av SU-sektionens verksamhet 
inom läkemedelsföretaget skulle kunna vara enligt Figur 5-3 nedan. 
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Figur 5-3: Enhet inom läkemedelsföretaget, produkter och klienter 

De SOP:ar som utvecklas används inte bara av SU-sektionen utan de används 
också av andra klienter enligt Figur 5-3 ovan. Verksamhetsbaserade IS (den 
andra fysiska produkten) utvecklas för två typer av klienter inom läkemedels-
koncernen. Den största klienten är linjeorganisation och projekt inom aktuellt 
läkemedelsföretag enligt Figur 5-3 ovan. Den andra klienten för verksamhets-
baserade IS är koncernen och koncernövergripande projekt. 

Tjänsteprodukterna som tillhandahålls av SU-sektionen är mer mångfasetterade 
än de fysiska produkterna. Det finns också en viss överlappning mellan tjänste-
produkter och fysiska produkter. Den fysiska produkten verksamhetsbaserade 
IS kan t ex vara ett resultat av tjänsten SU. För att utveckla ett verksamhets-
baserat IS kan specifika tjänsteprodukter som, projektledning, rådgivning, 
utbildning, projektstöd etc. ställas till denna utvecklingsinsats. Tjänste-
produkterna kan också stå för sig själva och inte vara direkt relaterade till 
fysiska produkter. Som exempel på detta kan nämnas metodutveckling, inköps-
stöd och utvärdering. Metodutveckling är också ett exempel där resultatet inte 
bara används av klienter utanför SU-sektionen utan där också SU-sektionen är 
en mottagare och sedan användare av resultatet i form av olika metoder, se 
Figur 5-3 ovan. 

                                            
9 SOP betyder Standard Operation Procedure och innehåller skrivna instruktioner eller 

föreskrifter om hur arbetet skall genomföras. En SOP är läkemedelsvärldens begrepp för 
rutin 
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5.2.3 Fallstudie, programvaruföretaget 
Den verksamhet som här benämns programvaruföretaget har sitt huvudkontor i 
Mellansverige. Programvaruföretaget ingår i ett affärsområde inom en större 
koncern och är en av flera leverantörer av system för teknikbaserad kom-
munikation. 

De samarbetsprojekt som jag som extern utredare drivit tillsammans med 
programvaruföretaget har varit inom en specifik del av detsamma. Den 
avdelning som varit en part i samarbetet benämns SU-avdelning och ingår i en 
av programvaruföretagets noder. Programvaruföretaget arbetar inom ramen för 
det rolluppdrag de har samt andra uppdrag som de får inom ramen för 
rolluppdraget. Rolluppdrag kan enligt programvaruföretaget delas upp i två 
delar, drift och underhåll av system samt forskning/utveckling (anskaffning och 
support) av system. De system som främst utvecklas är OSS (Operativa Stöd-
System). Dessa system används för att underhålla och administrera de kom-
munikationslösningar till vilka koncernen utvecklar och levererar såväl 
hårdvara som mjukvara. Dessutom har noden ett uppdrag att utöva system-
ansvar över OSS avseende såväl produkt som utvecklingsprocess. Inom ramen 
för OSS verksamhet sker också annan typ av utveckling som rör arbetssätt och 
metoder. Detta innebär att programvaruföretaget också har ansvar för, och 
bedriver olika former av utveckling av den egna SU-verksamheten. Inom noden 
på programvaruföretaget finns också en indelning i designkontor bland annat 
baserat på geografisk placering. En sammanfattande processorienterad beskriv-
ning av nodens SU-verksamhet skulle kunna vara enligt Figur 5-4 nedan. 
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Figur 5-4: Noden inom programvaruföretaget, produkter och klienter 

Som kan ses i Figur 5-4 ovan är huvudprocessen inom noden att utveckla OSS 
för olika externa klienter. En viktig del vid utveckling av OSS är det formella 
uppdraget att utöva systemansvar över produkten och dess olika delar under 
SU-processen. Inom noden pågår också arbete att förbättra processen för 
utveckling av OSS representerat av metoder och arbetssätt i noden ovan.  

5.2.4 Fallstudie, konsultföretaget 
Konsultföretaget arbetar som bred IT-partner till små- och medelstora företag. 
Konsultföretagets huvudkontor är beläget i södra Sverige och deras affärsidé är 
att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva IS. Konsultföretaget 
arbetar med små- och medelstora handels- och industriföretag. Konsultföretaget 
är uppdelat i en svensk och en internationell organisation med gemensamma 
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verksamhetsområden. Konsultföretaget är indelat i en koncernledning och ett 
antal olika affärsområden. Inom respektive affärsområde finns sedan olika 
bolag indelade på antingen geografisk basis eller inriktning på verksamheten. En 
specifik sak med konsultföretaget är deras profilering. Konsultföretaget 
profilerar väldigt starkt sin företagskultur och där medarbetarna inom företaget 
sätts i centrum. Konsultföretaget säger bland annat att ”det yttersta målet är att 
utveckla ett bra företag, som har hjärta för sina anställda och är inriktat mot 
målet fullständig kundtillfredsställelse”. Detta tar sig bland annat i uttryck i en 
officiell beskrivning av konsultföretagets kultur. 

”Det är företagskulturen och utveckling av densamma som skapar de 
bestående värden som är mera värda och meningsfulla än enbart de 
ekonomiska. Om vi inte sympatiserar med företagskulturen kan och 
skall vi arbeta någon annanstans.” 

Inom konsultföretaget är det en begränsad del (SU-grupp10) som varit i fokus 
under aktuellt förändringsprojekt. Dock var tanken att resultaten från detta 
förändringsprojekt skulle tas till vara även inom andra delar an konsult-
företaget. SU-gruppen har ett rolluppdrag inom konsultföretaget i form av att 
producera internetbaserade IT-lösningar till kunder. Produktuppdraget från 
externa klienter, d v s klienter utanför konsultföretaget, som SU-gruppen får är 
att realisera olika typer av sammanhållna internetbaserade IT-lösningar enligt 
punkterna nedan. 

• Business to Business (B2B) 

• Business to Business  (B2B) + Customer to Business (C2B) 

• Customer Relation Management (CRM) 

• Customer to Business (C2B)  + Customer Relation Management (CRM) 

Som kan ses i punkterna ovan har uppdragen starka interorganisatoriska inslag. 
Uppdragen involverar oftast flera organisationer och kunder i någon form av 
nätverk. Inom denna del av konsultföretaget finns därför en övergripande 
affärsidé att skapa affärsnytta i nätverk. SU-gruppen kategoriserar erhållna 
produktuppdrag i två huvudsakliga kategorier. 

• Utveckling av befintlig verksamhet där verksamheten är en del i ett redan 
befintligt nätverk 

• Nyutveckling av verksamhet där nätverket i någon form redan är befintligt 
men verksamheten existerar inte sedan tidigare 

Inom ramen för verksamheten på konsultföretaget och SU-gruppen sker också 
annan typ av utveckling som rör arbetssätt och metoder för den egna SU-
verksamheten. Detta innebär att konsultföretaget också har ansvar för och 
bedriver olika former av verksamhetsutveckling relaterat till bland annat 

                                            
10 SU-grupp för utveckling av internetbaserade IS 
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utveckling av internetbaserade IS. En sammanfattande processorienterad 
beskrivning av konsultföretaget och SU-gruppens SU-verksamhet skulle kunna 
sammanfattas enligt Figur 5-4 nedan. 
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Figur 5-5: Konsultföretaget och SU-gruppens produkter och klienter 

Som kan ses i Figur 5-5 ovan är huvudprocessen inom SU-gruppen att utveckla 
internetbaserade IS för olika externa klienter. Inom SU-gruppen pågår också 
arbete att förbättra processen för utveckling av internetbaserade IS representerat 
av metoder och arbetssätt i Figur 5-5 ovan. 

5.2.5 Sammanfattning av aktuella SU-verksamheter 
I avsnitten ovan har fyra olika SU-verksamheter presenterats. Det finns i detta 
sammanhang likheter och skillnader mellan dessa SU-verksamheter som kan 
sammanfattas enligt tabellerna nedan. Den första tabellen, Tabell 5-1, nedan är 
en sammanställning av vilken del av respektive organisation som varit föremål 
för aktuellt förändringsprojekt samt vilket rolluppdrag som denna del av 
organisationen har. I beskrivningarna nedan har kategorierna i den verksam-
hetsgeneriska modellen utnyttjats för att sammanfatta dessa verksamheter (se 
avsnitt 3.2 för beskrivning av den verksamhetsgeneriska modellen). 

Tabell 5-1: Del av organisation och rolluppdrag 

 Involverad 
verksamhetsdel 

Rolluppdrag till aktuell SU-verksamhet 

Myndigheten SU-enhet Utveckling av verksamhetsbaserade IS 
Läkemedels- 
företaget 

SU-sektion Utveckling av adm. IS för FoU-processen 

Programvaru- 
företaget 

SU-avdelning - Drift & underhåll av IS 
- FoU (anskaffning och support) av system 

Konsult- 
företaget 

SU-grupp Utveckling av internetbaserade IT-lösningar 

I alla verksamheter är det begränsade delar av den totala verksamheten som 
varit involverade. De delar som varit involverade har alla gemensamt att de 
bedriver SU. I fallen Myndigheten och Läkemedelsföretaget bedrivs SU främst 
för att stödja någon egen operativ verksamhet. I de övriga två fallen, Program-
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varuföretaget och Konsultföretaget, bedrivs SU uteslutande för någon/några 
utanför den egna operativa verksamheten. I samtliga SU-verksamheter är det 
främsta rolluppdraget att utveckla olika former av IS. Det är endast i program-
varuföretaget som rolluppdraget även uppmärksammar saker som forskning 
samt drift och underhåll av system. Anledningen till att endast programvaru-
företaget har forskning i sitt rolluppdrag beror på att de själva bedriver teknisk 
forskning och att de IS som utvecklas skall integreras med och utgöra helhets-
lösningar tillsammans med dessa tekniska lösningar. Tabell 5-2 nedan är en 
sammanställning av vilka produktuppdrag som aktuella SU-verksamheter får. 
Dessa uppdrag kan vara såväl interna som externa. 

Tabell 5-2: Uppdrag till SU-verksamheter 

 
Produktuppdrag till del av organisation som varit involverad i 
aktuellt förändringsprojekt 

Myndigheten: 
SU-enhet 

• Utveckling av verksamhetsbaserade IS 
• Utveckling & förvaltning av metoder & arbetssätt 
• Utbildning 

Läkemedels- 
företaget: 
SU-sektion 

• Utvecklingsuppdrag, nyutveckling & anpassning av IS 
• Förvaltningsuppdrag avseende IS 
• Utvärderingsuppdrag avseende IS 
• Kunskapsförmedlingsuppdrag avseende utbildning, seminarier 

och samordning 
• Ansvarsuppdrag för produkter i form av IS 
• Metodutvecklingsuppdrag avseende metoder relaterat till SU 

Programvaru- 
företaget: 
SU-avdelning 

• Utveckling av Operation Support System (OSS) 
• Utveckling & förvaltning av metoder & arbetssätt 
• Systemansvar för och under utveckling av OSS 

Konsult- 
företaget: 
SU-grupp 

• Utveckling av IT-lösningar avseende: 
• Business to Business 
• Business to Business & Customer to Business 
• Customer Relation Management 
• Customer to Business & Customer Relation Management 

Av Tabell 5-2 ovan kan vi se att samtliga verksamheter har eller får explicita 
uppdrag att utveckla olika typer av IS. Det finns dock vissa skillnader i dessa 
uppdrag. Konsultföretaget t ex, får och tar emot uppdrag som uteslutande 
handlar om att utveckla IT-baserade affärslösningar vilket de övriga SU-verk-
samheterna inte får. Myndigheten och Läkemedelsföretaget får och tar emot 
uppdrag som ur ett IS-fokus handlar om administrativa och operativa lösningar 
inom den egna organisationen. För Programvaruföretaget handlar det också om 
uppdrag för administrativa och operativa IS. I detta fall handlar det dock inte 
om IS för egen verksamhet utan IS köps och används av extern kund. 
Läkemedelsföretaget har också en mer detaljerad uppdelning av olika typer av 
uppdrag relaterat till IS. Dessa uppdrag handlar t ex om förvaltning, utvär-
dering och produktansvar för IS. 
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I alla SU-verksamheter förutom konsultföretaget hanterar man också löpande 
uppdrag som handlar om metoder och interna arbetssätt. På konsultföretaget är 
denna typ av uppdrag mer sällsynta även om de förekommer. Om så ej varit 
fallet hade det förändringsprojekt som denna studie delvis baserar sig på aldrig 
existerat. 

På myndigheten hanteras också formella utbildningsuppdrag relaterat till de 
övriga två uppdragen, utveckling av IS och utveckling och förvaltning av 
metoder. 

På programvaruföretaget har man också ett formellt uppdrag i form av att 
utöva systemansvar för och under utveckling av operativa stödsystem 
(OSS). 

Tabell 5-3 nedan är en sammanställning av vilka produkter som respektive SU-
verksamhet utvecklar. Tabellen beskriver också vilka klienter som är mottagare 
av dessa resultat vilka kan vara såväl interna som externa. 

Tabell 5-3: Utvecklade produkter och mottagare av resultat 

 Produkter Klienter (mottagare av resultat) 

Myndigheten: 
SU-enhet 

Verksamhetsbaserade IS 
Metoder & arbetssätt 
Utbildningspaket 

Linjeorganisation 
Extern organisation 
IT-avdelning 
SU-enhet 

Läkemedels- 
företaget: 
SU-sektion 

Verksamhetsbaserade IS 
Tjänster 
SOP:ar 

Produkt & marknadsbolag inom 
koncernen 
Linjeorganisation & projekt 
Koncernövergripande projekt 
IT-enheten 

Programvaru-
företaget: 
SU-avdelning 

OSS (operativa stödsystem) 
Metoder & arbetssätt 

Externa klienter 
A-noden 

Konsult- 
företaget: 
SU-grupp 

Internetbaserade IT-lösningar 
Metoder & arbetssätt 

Externa klienter 
Konsultföretaget 
SU-grupp 

I Tabell 5-3 ovan kan vilka typer av produkter som respektive SU-verksamhet 
producerar utläsas. Dessa produkter har också sin motsvarande matchning i de 
uppdrag som presenterats i Tabell 5-2 ovan. Vad gäller mottagare av resultat, d 
v s klienter, producerar alla SU-verksamheter utom läkemedelsföretaget IS till 
externa klienter. Konsultföretaget och Programvaruföretaget producerar 
dessutom IS uteslutande till externa klienter. I de fall där SU-verksamheterna 
utför arbetsinsatser för att förbättra metoder och arbetssätt är dessa uteslutande 
avsedda för den egna operativa SU-verksamheten. 
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5.3 Beskrivning av respektive förändringsprojekt 
I detta avsnitt beskrivs de förändringsprojekt som har utförts i respektive SU-
verksamhet. I samtliga förändringsprojekt har förändringskonceptet FA/SIMM 
tillämpats (se avsnitt 4.3.3.6 för beskrivning av FA/SIMM) 

5.3.1 Förändringsprojekt på myndigheten 

Förändringsprojektet på myndigheten är det förändringsprojekt som har varat 
längst i tid (ifrån början av 1997 – slutet av 2000). Det är också det projekt som 
drivit längst i termer av att inte stanna vid en diagnos av SU-verksamheten utan 
att också utforma och införa förändringsåtgärder. Förändringsprojektet på 
myndigheten hade sin upprinnelse i ett, hos myndigheten, upplevt behov av en 
mer strukturerad och användbar SU-modell för deras SU-verksamhet. Detta 
innebar att myndigheten tog kontakt med avdelningen för Informatik vid 
Internationella Handelshögskolan och forskningsgruppen VITS för att under-
söka möjligheterna till ett samarbetsprojekt. Förändringsprojektet på myndig-
heten var indelat i tre huvudsakliga etapper, verksamhetsdiagnos, utformning 
och införande av SU-modell samt uppföljning av användning av ny SU-modell. 
Efter dessa tre etapper har jag sedan vid ett flertal tillfällen haft kontakter med 
myndigheten där vi bland annat haft olika diskussioner om deras fortsatta 
förändringsarbete även om vårt formella samarbetsprojekt var avslutat. 

5.3.1.1 Gemensamma egenskaper för etapp 1 – 3 

Det övergripande och drivande syftet med förändringsprojektet på myndigheten 
har varit att ta fram och införa en ny SU-modell i deras SU-verksamhet. Detta 
innebär dock inte att förändringsprojektet endast hanterat SU-modell utan detta 
har även ställt krav på att hantera andra saker som projektledning/styrning, 
roller, ansvar och olika former av samverkan relaterat till SU-processen. För att 
skapa förutsättningar för detta förändringsprojekt har olika typer av projekt-
grupper formerats som sedan på olika sätt involverats och bidragit till det-
samma. I detta fall har dessa grupper utgjorts av en projektgrupp, referensgrupp 
1 och referensgrupp 2 enligt Figur 5-6 nedan. 
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Figur 5-6: Förändringsprojektets organisation 

Projektgruppen bestod, beroende på olika behov, av två till tre externa utredare 
inklusive mig själv och, varierande över tiden, av två till fyra personer från 
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myndighetens SU-verksamhet. Vad gäller min roll i detta förändringsprojekt har 
jag varit delaktig som extern utredare under hela projekttiden. Från myndig-
hetens sida har man över tiden ändrat sammansättningen av projektgruppen. 
Det har t ex skett olika verksamhetsmässiga omorganiseringar och priori-
teringar som har gjort att det skett ett visst ombyte av personer från aktuell SU-
verksamhet. Referensgrupp 1 och 2 har däremot varit mer stabila och inte 
påtagligt ändrats under aktuellt förändringsprojekt. Projektgruppens främsta 
uppgift har under förändringsprojektet varit att leda, driva och koordinera 
detsamma. Förutom detta har projektgruppen kontinuerligt avrapporterat 
projektet till AU-rådet som är beslutande och resurstilldelande organ för SU-
verksamheten på myndigheten. Förutom avrapportering till AU-rådet har också 
utredningsresultat delgivits referensgrupp 1 och 2 för validering och kvalitets-
säkring. Referensgrupperna har också haft en roll som uppgiftslämnare i olika 
sammanhang under aktuellt förändringsprojekt. 

5.3.1.2 Etapp 1, verksamhetsdiagnos 
Etapp 1 i aktuellt förändringsprojekt var i sig uppdelat i vad som kan iden-
tifieras som sju olika deletapper. Dessa deletapper har i förändringsprojektet 
gått under benämningen, inventering av metoder och arbetssätt, målanalys, 
problemanalys, styrkeanalys, verksamhetsanalys och avslutningsvis samman-
fattande värdering. Parallellt med dessa aktiviteter pågick också kontinuerligt 
något som vi i förändringsprojektet refererade till som begreppsanalys och roll-
analys. Förändringsprojektet har i de väsentligaste delarna följt det projekt-
upplägg som formulerades från början. Dock har det under projektets gång 
skett vissa anpassningar av detsamma på grund av olika förändrade förut-
sättningar. Som exempel på förändrade förutsättningar kan nämnas, förändring 
av medlemmar i projektgruppen, prioritering av annan verksamhet och period-
vis nedprioritering av aktuellt förändringsprojekt. Det faktiska genomförandet 
av aktuellt förändringsprojekt kan sammanfattas enligt Figur 5-7 nedan. Denna 
beskrivning representerar på en övergripande nivå också olika förändrings-
handlingar som genomförts. 
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Figur 5-7: Projektutformning etapp 1 
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Vid utformning av projektupplägg utarbetade projektgruppen riktlinjer, mål 
och syften för kommande projekt. Detta arbete omfattade inte bara etapp 1 
utan också, om än mer översiktligt, även kommande etapper. Exempel på några 
förändringshandlingar som genomfördes under detta moment är: 

• Identifiera förutsättningar för, och förväntade resultat av aktuellt projekt 

• Värdera förutsättningar för, och förväntade resultat av aktuellt projekt 

• Fastställa förutsättningar och förväntade resultat av aktuellt projekt 

• Identifiera möjliga projektupplägg 

• Värdera möjliga projektupplägg 

• Identifiera lämpligt projektupplägg 

• Fastställa projektupplägg 

• Identifiera förväntade resultat 

För att samla in information till detta förändringsprojekt var en av de inledande 
insatserna att utforma en intervjuguide där frågorna riktade uppmärksamheten 
mot olika aspekter som modeller/metoder/verktyg och arbetssätt relaterat till SU 
och SU-verksamheten i allmänhet. Inom dessa områden ställdes förutom inven-
terande och beskrivande frågor (t ex vilka formella metoder använder ni?) också 
frågor som adresserade mål, problem och styrkor inom respektive område, t ex 
vad är för och nackdelarna med dessa metoder?. Exempel på förändrings-
handlingar som genomfördes under detta moment är: 

• Identifiera möjliga aspekter att rikta uppmärksamhet mot 

• Värdera möjliga aspekter att rikta uppmärksamhet mot 

• Identifiera lämpliga aspekter att rikta uppmärksamhet mot 

• Fastställa aspekter att rikta uppmärksamhet mot 

• Identifiera frågor som adresserar dessa aspekter 

• Fastställa frågor 

• Identifiera intervjuplan 

• Fastställa intervjuplan 

Urval av respondenter gjordes av projektgruppen för att uppfylla ett antal 
kriterier enligt punkterna nedan. 

• Representation av personer som arbetat på myndigheten både kortare och 
längre tid 

• Representation av såväl SU-verksamhet som personer i linjen som på olika 
sätt involveras i olika SU-projekt 

• Hierarkisk representation i form av såväl projektledare som olika utförare 
i SU-projekt 
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Inventering av metoder och arbetssätt innebar att, baserat på genomförda 
intervjuer, identifiera och sammanställa de metoder och arbetssätt som tilläm-
pas i olika SU-projekt. Resultatet av denna inventering gav vid handen att det 
fanns formellt påbjudna metoder och arbetssätt men att dessa inte användes i 
speciellt stor utsträckning. SU-verksamheten präglades snarare av individuella 
ad-hoc-mässiga arbetssätt där t ex trial and error inte var ett ovanligt 
tillvägagångssätt. Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under 
detta moment är: 

• Identifiera befintliga metoder och arbetssätt 

• Sammanställa befintliga metoder och arbetssätt 

• Värdera befintliga metoder och arbetssätt 

• Identifiera användning av befintliga metoder och arbetssätt 

• Sammanställa användning av befintliga metoder och arbetssätt 

• Värdera användning av befintliga metoder och arbetssätt 

Baserat på det som framkom vid genomförda intervjuer och vid inventering av 
metoder och arbetssätt genomförde sedan projektgruppen målanalys, problem-
analys och styrkeanalys. Syftet med dessa analyser var att identifiera och struk-
turera såväl mål, problem som styrkor relaterat till myndighetens dåvarande 
SU-verksamhet. Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under 
detta moment är: 

• Identifiera mål baserat på intervjumaterial 

• Värdera identifierade mål 

• Identifiera mål baserat på annat material (verksamhetsplan, visionsdok-
ument etc.) 

• Värdera mål baserat på annat material (verksamhetsplan, visionsdok-
ument etc.) 

• Relatera identifierade mål 

• Prioritera mål 

• Sammanställa målgrafer (renritning) 

• Validera målgrafer med referensgrupp1 och referensgrupp2 

Vad gäller målanalysen fokuserade den i huvudsak mål som i projektet 
sammanfattats i en övergripande målgraf enligt Figur 5-8 nedan. Målen som låg 
till grund för de övergripande målen var totalt 60 stycken och samtliga har 
modellerats i olika målgrafer och där relationerna mellan målgraferna också 
klargjorts.  
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Figur 5-8: Sammanfattande målgraf för myndigheten 

På samma sätt som målen identifierades och modellerades också olika problem. 
Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under detta moment är: 

• Identifiera problem baserat på intervjumaterial 

• Värdera identifierade problem 

• Relatera identifierade problem 

• Sammanställa problemgrafer (renritning) 

• Identifiera betydelsefulla problem 

• Validera problemgrafer med referensgrupp1 och referensgrupp2 

Identifierade problem var totalt 114 stycken vilka modellerades i olika problem-
grafer. Baserat på dessa problemgrafer, vilka i vissa avseenden var lite komp-
lexa, fanns ett behov av att generera mer sammanfattande problemgrafer. Ett 
exempel på en sådan en sammanfattande problemgraf kan ses i Figur 5-9 nedan. 
I de sammanfattande problemgraferna identifierades ett centralt problem till 
vilket olika andra problem sedan kunde relateras till. I Figur 5-9 nedan är det 
centrala problemet gråmarkerat och övriga problem/problemgrafer är sedan 
som orsaker och effekter relaterade till detta centrala problem. 
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Figur 5-9: Sammanfattande problemgraf för myndigheten 

Den styrkeanalys som genomfördes på myndigheten gjordes inte utifrån det som 
upplevs som styrkor i nuvarande arbetssätt utan tog istället utgångspunkt i 
styrkor med ett metodstött arbetssätt i SU-processen. Detta innebär att styrke-
graferna i många avseenden innehöll samma saker som målgraferna. En risk 
med detta förfaringssätt är att vi i detta förändringsprojekt riskerade att missa 
saker som upplevdes som styrkor i den dåvarande SU-verksamheten. Någon 
uppföljning av detta i efterhand har dock inte gjorts eftersom detta inte upp-
märksammats förrän långt efter detta förändringsprojekt avslutats. Exempel på 
förändringshandlingar som genomfördes under detta moment är: 

• Identifiera styrkor baserat på intervjumaterial 

• Värdera identifierade styrkor 

• Relatera identifierade styrkor 

• Sammanställa styrkegrafer (renritning) 

• Identifiera betydelsefulla styrkor 

• Validera styrkegrafer med referensgrupp1 och referensgrupp2 

Den verksamhetsanalys som sedan genomfördes innebar att rekonstruera de två 
SU-processer som representerade majoriteten av de SU-projekt som genom-
fördes på myndigheten. Detta resulterade i en mängd handlingsgrafer som sedan 
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utgjort underlag för att utforma struktur och innehåll i den nya SU-modellen. 
Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under detta moment är: 

• Identifiera produkter, klienter, uppdragsgivare, uppdragstyper, producen-
ter, processer, stöd, försörjare och finansiärer (verksamhetsdefinition) 

• Modellera SU-processer (Seminariebaserad rekonstruktion av SU-processer 
genom handlingsgrafer) 

• Sammanställa handlingsgrafer (renritning) 

• Validera handlingsgrafer inom projektgruppen 

• Modellera SU-processer (Seminariebaserad abstraktion av handlingsgrafer 
till processgrafer 

• Sammanställa processgrafer (renritning) 

• Validera processgrafer inom projektgruppen 

I samband med detta genomfördes också en samverkansanalys som visar hur 
olika roller/delar av myndigheten samverkar under ett SU-projekt enligt Figur 
5-10 nedan. Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under detta 
moment är: 

• Identifiera roller i SU-verksamheten som underlag för samverkansanalys  

• Identifiera uppdrags-, förutsättnings- och resultatrelalationer mellan roller 
i SU-verksamheten 

• Relatera roller i samverkansgraf baserat på uppdrag, förutsättningar och 
resultat 

• Sammanställa samverkansgrafer (renritning) 

• Validera samverkansgrafer inom projektgruppen 
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Figur 5-10: Samverkansgraf för SU-projekt på myndigheten 



Utveckling av fyra SU-verksamheter 

 131

Parallellt med de aktiviteter som beskrivits såhär långt genomfördes också en 
begrepps- och rollanalys. I begreppsanalysen identifierade olika verksamhets-
begrepp relaterat till SU-projekt som florerade på myndigheten. Dessa begrepp 
behövde ges en gemensam innebördsbestämning och klargörande vad gäller 
deras relation till andra begrepp. Anledningen till att detta gjordes var att vi i 
projektgruppen ganska snart uppmärksammade att ett och samma begrepp 
hade olika innebörder beroende på vem man talade med. Exempel på begrepp 
som hanterades var, kravspecifikation, formulär, systemdokumentation, system-
ägare, etc. Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under detta 
moment är: 

• Identifiera verksamhetsbegrepp 

• Karaktärisera verksamhetsbegrepp 

• Definiera verksamhetsbegrepp 

• Relatera verksamhetsbegrepp 

• Sammanställa verksamhetsbegrepp i tabeller (renritning) 

• Validera tabeller med verksamhetsbegrepp inom projektgruppen, referens-
grupp 1 och 2 

Rollanalysen innebär sedan att identifiera såväl befintliga roller som roller som 
det fanns behov av. Dessa roller karaktäriserades sedan efter, finns rollen, är 
rollen definierad, är rollen i funktion samt en kort beskrivning av respektive 
roll. Exempel på förändringshandlingar som genomfördes under detta moment 
är: 

• Identifiera roller i SU-verksamheten 

• Identifiera huruvida roller existerar eller inte 

• Identifiera huruvida roller är definierade 

• Identifiera huruvida roller är i funktion 

• Identifiera ansvar kopplat till roller 

• Karaktärisera  identifierade roller 

• Sammanställa roller i tabeller (renritning) 

• Validera tabeller med roller inom projektgruppen, referensgrupp 1 och 2 

Den sammanfattande värderingen genomfördes sedan baserat på de utrednings-
resultat som producerats under ovan beskrivna utredningsaktiviteter. Under den 
sammanfattande värderingen användes systemlivscykeln och rekonstruerade SU-
processer för att relatera och förklara problem och mål till olika faser av SU-
processen. Den sammantagna analysen av olika utredningsresultat resulterade 
sedan i ett antal förändringsbehov relaterat till behovet av en ny SU-modell på 
myndigheten. Dessa förändringsbehov låg sedan till grund för framtagning av 
olika åtgärdsförslag. Framtagna åtgärdsförslag kategoriserades sedan i olika 
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grupper enligt, övergripande åtgärdsförslag, standarder, rutiner, roller och 
organisation, dokumentation, utbildning och övrigt. Åtgärdsförslag karak-
täriserades också baserat på om de skulle hanteras inom kort sikt (K, 0 – 6 
månader) eller lång sikt (L). Exempel på åtgärdsförslag kan ses i punkterna 
nedan. 

• Övergripande åtgärdsförslag 

• Utforma och fastställ former för kvalitetssäkring samt gör dessa 
kända (L) 

• Utforma ny SU-modell för systemutveckling samt göra den känd (L) 

• Fastställa gemensamma mål och strategier för systemutveckling (K) 

• … 

• Utforma och fastställa standarder för: 

• innehåll och struktur för kravspecifikationer (K) 

• god programmering samt gör standarden känd (K) 

• utforma och fastställa standard för dokumentation samt gör 
standarden känd (K) 

• … 

• Utforma och fastställa rutiner för: 

• Informationsklassificering (K) 

• … 

• … etc. 

Den sammanfattande värderingen genomgick också olika former av validering 
genom att referensgrupp 1 och 2 vid ett flertal tillfällen gavs möjlighet att läsa 
och komma med synpunkter på densamma. Referensgrupperna var också 
delaktiga i att göra olika prioriteringar mellan de total 46 formulerade åtgärds-
förslag som tagits fram. Detta gjordes genom att rangordna olika mål vilket 
resulterade i 9 prioriterade mål. Dessa prioriterade mål var enligt punkterna 
nedan. 

• Övergripande: SU-modellen skall stödja ett enhetligt och strukturerat 
arbetssätt samt automatiskt generera enhetlig och relevant dokumentation 

• Övergripande: SU-modellen skall stödja kvalitetssäkring och bidra till hög 
kvalitet i levererade SU-produkter och SU-tjänster 

• Övergripande: SU-modellen skall tillsammans med projekthandboken 
minska personalberoendet 

• Övergripande: SU-modellen skall tillsammans med projekthandboken ge 
en tydlig roll och arbetsfördelning avseende SU-processen 

• Förstudie: IT-avdelningen skall kunna vara ett bra stöd för avdelningarna 
A – F vid SU-relaterade utredningsarbeten 
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• Analys: Tydliga och genomarbetade kravspecifikationer 

• Design och konstruktion: Effektiv design och konstruktion av IS 

• Förvaltning: SU-modellen skall stödja vidareutveckling av IS som är i för-
valtning 

Eftersom framtagna förändringsbehov och åtgärdsförslag var tydligt relaterade 
till såväl mål, problem som styrkor angav denna prioritering av mål också 
vilken prioritering som skulle gälla för åtgärdsförslagen. 

Denna etapp avslutades sedan med en för myndigheten samlad presentation av 
den sammanfattande värderingen samt att myndigheten fattade beslut om 
fortsättning med etapp 2. Exempel på förändringshandlingar som genomfördes 
under den sammanfattande värderingen är: 

• Sammanställa problem och problemområden 

• Prioritering av problemområden i relation till rekonstruerade SU-processer 

• Identifiera förändringsbehov baserat på problemområden och prioriterade 
problem 

• Relatera förändringsbehov - problemområden (relationsbestämning mellan 
förändringsbehov och problemområden och prioriterade problem) 

• Relatera förändringsbehov – mål - styrkor 

• Identifiera förändringsförslag baserat på förändringsbehov 

• Utforma slutrapport 

• Verifiera/Falsifiera slutrapport hos referensgrupp1 och 2 

• Offentliggöra preliminär slutrapport 

• Validera slutrapport hos referensgrupp1, referensgrupp2 och styrgrupp 

• Presentera slutrapport för referensgrupp1, referensgrupp2 och styrgrupp 

• Identifiera revideringsbehov för slutrapport 

• Offentliggöra slutrapport 

Denna rapport låg sedan till grund för myndigheten att fatta beslut om fort-
sättning med etapp 2. 

5.3.1.3 Etapp 2, utformning och införande av SU-modell 
Under beskrivningen av etapp 1 ovan har genomgående olika exempel på 
utförda förändringshandlingar presenterats (se punkterna ovan). Detta kommer 
inte göras fortsättningsvis beroende på att förändringshandlingarna inte skiljer 
sig nämnvärt vilket innebär att det skulle bli mycket överlappande beskriv-
ningar som jag tror kommer trötta ut läsaren. Ett ytterligare skäl att inte göra 
detta är av utrymmesskäl. Dock beskrivs förändringshandlingar kontinuerligt i 
den löpande texten även om dessa inte explicitgörs i punktform. Jag har i och 
med avsnitt 5.3.1.2 ovan visat på ett tvärsnitt av genomförda förändrings-
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handlingar. Presentationen av dessa förändringshandlingar kommer fortsätt-
ningsvis ha ett tvåvärt syfte i avhandlingen: 

• underlag för att förstå principerna för utvecklingen av taxonomin (se 
kapitel 6) 

• underlag för att förstå slutprodukten i form av de förändringshandlingar 
som presenteras i taxonomins hierarkidimension (se kapitel 7) 

Etapp 2 var sedan i sig uppdelad i sex olika deletapper. Dessa deletapper har i 
förändringsprojektet gått under benämningar och varit indelade enligt Figur 
5-11 nedan. Förändringsprojektet har även i denna etapp löpande anpassats på 
grund av olika förändrade förutsättningar. Det faktiska genomförandet av 
etapp 2 i aktuellt förändringsprojekt kan sammanfattas enligt Figur 5-11 nedan. 
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Figur 5-11: Projektutformning etapp 2 

En stor del av arbetet under etapp 2 har varit inriktat mot att utforma den nya 
SU-modellen. Detta har genomförts genom att ta utgångspunkt i en syn på SU-
processen enligt systemlivscykeln och rekonstruerade SU-processer. SU-
modellen definierades först utifrån en indelning i olika faser och där respektive 
fas karaktäriserades enligt punkterna i Figur 5-12 nedan. 
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Figur 5-12: Översiktlig beskrivning av SU-modell 



Utveckling av fyra SU-verksamheter 

 135

Kopplat till denna modell har också ett antal olika metodkomponenter 
identifierats. Dessa metodkomponenter har sedan relaterats till olika aktiviteter 
inom respektive fas där de skall utgöra ett stöd. Detta innebar att metod-
komponenter kan utgöra stöd för fler än en fas i föreliggande SU-modell. 
Utformningen av SU-modellen inleddes med de tidiga faserna av systemlivs-
cykeln för att sedan fortsätta med efterföljande faser. Inledningsvis utgjordes 
dessa metodkomponenter av redan befintliga metodkomponenter. I det fortsatta 
arbetet har sedan nya metodkomponenter tillkommit och metodkomponenter 
har på olika sätt anpassats för att passa myndighetens SU-verksamhet. 

Nästa del av etapp 2 har bestått i att identifiera lämpliga pilotprojekt där den 
nya SU-modellen har kunnat tillämpas. Under tillämpning i pilotprojekt har 
projektgruppen utgjort ett stöd och resurs för att underlätta densamma. Under 
tillämpning har också olika reaktioner och synpunkter på den nya SU-modellen 
samlats in som underlag för att vidareutveckla densamma. Detta har inte bara 
gjorts genom observationer utan också genom att intervjua de personer som 
ingått i pilotprojekten. I samband med pilotprojekten har det således pågått en 
kontinuerlig analys, värdering och revidering av den nya SU-modellen enligt 
Figur 5-11 ovan. Inför och parallellt med tillämpningen av den nya SU-modellen 
genomfördes också olika utbildningsinsatser. Dessa utbildningsinsatser var mest 
omfattade vad gäller den nya SU-modellen men inbegrep också utbildning i mer 
allmän metodkunskap för att utveckla en begreppsbildning och därmed skapa 
förutsättningar för att på ett bättre sätt kunna tala om metoder. Vad är det t ex 
för skillnad mellan metodkomponent och ramverk i den nya SU-modellen. 
Under tillämpning i pilotprojekten framkom bland annat att det för myndig-
hetens SU-verksamhet inte var rationellt att göra en separation mellan faserna 
analys och design i SU-modellen. Det främsta argumentet för detta var att 
arbetet i dessa faser till största delen pågick parallellt och att de genom ett 
iterativt arbetssätt var förutsättningar för varandra. 

5.3.1.4 Etapp 3, uppföljning av användning av ny SU-modell 
Etapp 3 av var sedan uppdelat i fyra olika deletapper. Dessa deletapper har i 
förändringsprojektet gått under benämningen, uppföljande intervjuer, mål-
analys, problemanalys, styrkeanalys och sammanfattande värdering enligt Figur 
5-7 nedan. 
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Figur 5-13: Projektutformning etapp 3 

Denna uppföljning innebar att jag som extern aktör tillsammans med minst en 
person från projektgruppen genomförde 11 intervjuer med personer inom IT-
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avdelningen och ADB-ansvariga ute på avdelning (linjen). Samtliga intervjuer 
bandades och transkriberades sedan av en annan person. Detta intervjumaterial 
låg sedan till grund för en bearbetning där målanalys, problemanalys och 
styrkeanalys var viktiga stöd för att genomföra densamma. Resultaten från 
denna analys sammanställdes sedan i en sammanfattande värdering avseende 
myndighetens SU-verksamhet. Den sammanfattande värderingen visade att 
myndighetens SU-verksamhet hade tagit ett ordentligt kliv framåt genom 
genomfört förändringsprojekt. Dock fanns det fortfarande vissa aspekter av SU-
verksamheten som de behövde jobba med och där detta kan sammanfattas 
enligt punkterna nedan. 

• På en övergripande nivå upplevs metoden i vissa avseenden som: stor och 
omfattande, det finns en risk att fastna i slaviskt användande och 
byråkratisering, teoretisk modell och att den inte ger tillräckligt hand-
gripliga instruktioner, behov av pedagogiska sammanfattningar och 
användarmanualer, tydligare miniversioner av metoden, vissa roller är 
fortfarande otydliga i SU-processen, det saknas former för vidareförande 
av kunskap och då främst vad gäller framgångsrika arbetssätt, det saknas 
stöd för att göra tids- och resursuppskattning/planering, avslut och utvär-
dering av projekt behöver vidareutvecklas och ytterligare behov av rikt-
linjer för situationsanpassning 

• Avseende tidiga faser av SU-processen accentueras följande: det läggs för 
lite tid och resurser på tidiga faser av SU-processen, det är en stark 
fokusering på konstruktion vid utvecklingsarbete och individer upplever 
att de i allmänhet har för lite kunskap och erfarenheter från tidiga faser i 
SU-processen 

• För kravspecifikationer upplevs utvecklingsbehov vad gäller: ytterligare 
utveckling av vad en kravspecifikation skall innehålla, olika varianter av 
kravspecifikationer kopplat till olika utredningssituationer, vidareutveck-
ling av olika stöd för utformning av kravspecifikationer, vilka roller skall/-
bör samverka vid framtagning/utformning av kravspecifikationer och 
vilken ansvarsfördelning är lämplig för olika delar i kravspecifikationer 

• Fasen för konstruktion upplevs i vissa avseenden som: att denna fas 
fokuseras allt för starkt på bekostnad av andra faser och att man behöver 
riktlinjer och standarder för ”god” programmering 

• Avseende dokumentation upplevs utvecklingsbehov vad gäller: ytterligare 
accentuering av dokumentation som en naturlig del av SU-processen, 
planering och avsättning av resurser, mycket dokumentation sker fort-
farande i efterhand, vad skall systemdokumentation innehålla relaterat till 
olika typer av utvecklingssituationer och utvecklade riktlinjer för hur 
systemdokumentation skall/bör tas fram 

• Ökad medvetenhet och kunskap: vad innebär SU, vad är ”god” SU 
generellt och specifikt för myndigheten, metoder som stöd för SU, 
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utvecklad metodkunskap, metoder som kvalitetssäkring av verksamheten 
och vad innebär SU med snäva tidsramar 

5.3.1.5 Kontakter med myndigheten efter avslutat förändringsprojekt 
Efter avslutat förändringsprojekt har jag vid några tillfällen haft möjlighet till 
ytterligare kontakt med myndigheten. Dessa kontakter har främst bestått i att 
diskutera det fortsatta förändringsarbetet vid myndighetens SU-verksamhet. 
Under senare delen av 2000 hade jag en avslutande kontakt med myndigheten 
då vi diskuterade den senaste omarbetningen av SU-modellen. Den omarbetning 
som de gjort var tämligen omfattande och kan sammanfattas enligt punkterna 
nedan. 

• Revidering av faser i ramverket och en tydligare koppling till metod-
komponenter och roller 

• En omfattande systematisering av SU-modellen 

• Tydligare koppling av SU-modell till projektstyrningsmodell och framför 
allt vilka krav och konsekvenser de kan ha på varandra 

Dessa förändringspunkter kan tydliggöras genom figurerna Figur 5-14 - Figur 
5-17 nedan som är valda delar ur den dokumentation som utarbetats. 
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Metodkomponenter

 
Figur 5-14: Ramverk för SU på myndigheten 

I Figur 5-14 ovan redovisas förändring av faserna i ramverket tillsammans med 
att tidigt skapa förutsättningar för förvaltning i och med att detta förbereds i ett 
tidigare skede av SU-processen. De metodkomponenter som sedan utgör stöd 
för olika aktiviteter i SU-processen redovisas enligt Figur 5-15 nedan. 
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Figur 5-15: Metodkomponenter i SU-modell på myndigheten 
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För varje aktivitet inom respektive fas av ramverket ges i den nya dokumen-
tationen för SU-modellen olika råd och instruktioner enligt en generell struktur 
och notationsregler som kan sammanfattas enligt Figur 5-16 nedan. 
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Metodkomponent

föruts. utgör
gemensam

resurs

 
Figur 5-16: Sammanfattning av struktur och notationsregler 

Kopplat till denna beskrivning finns dessutom en textuell beskrivning som mer 
utförligt talar om varför en aktivitet skall utföras, beslut som krävs som förut-
sättning, erforderlig kompetens, erforderlig information, innebörden av aktuell 
arbetsuppgift, vilka metodkomponenter som finns att tillgå, mallar som finns 
att tillgå och förväntade resultat från denna aktivitet. Utvecklingen av SU-
modellen med dess ingående delar har också tillsammans med projektstyrnings-
modellen reviderats för att klargöra deras ömsesidiga påverkan och beroende-
förhållande till varandra. Relationerna mellan dessa båda modeller kan 
beskrivas enligt Figur 5-17 nedan. 
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Figur 5-17: Koppling mellan SU-modell och projektstyrningsmodell 
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5.3.2 Förändringsprojekt på läkemedelsföretaget 
Förändringsprojektet på läkemedelsföretaget är det förändringsprojekt som 
pågått under kortast tid (ifrån början av 1998 – sommaren 1998). I detta 
förändringsprojekt har inte en, i förhållande till övriga förändringsprojekt, lika 
omfattande verksamhetsdiagnos genomförts. Detta innebär dock inte att 
genererade förändringsbehov och åtgärdsförslag inte är relevanta för läke-
medelsföretaget. Förändringsprojektet på läkemedelsföretaget initierades genom 
ett redan pågående kvalitetsarbete och där en aspekt av detta kvalitetsarbete 
pekade ut SU-verksamhet och framför allt SU-process som områden med 
förändringsbehov. I läkemedelsföretagets SU-verksamhet fanns vid denna tid en 
tidigare medlem av forskningsgruppen VITS varför också jag och forsknings-
gruppen VITS som extern aktör kontaktades för ett möjligt samarbetsprojekt. 
Förändringsprojektet på läkemedelsföretaget bestod i en huvudsaklig fas i form 
av verksamhetsdiagnos. Innebörden av detta förändringsprojekt kommer att 
beskrivas i avsnitten nedan. 

Det övergripande och drivande syftet med förändringsprojektet på läkemedels-
företaget var att utveckla förståelse och öka kunskapen om aktuell SU-
verksamhet samt att definiera SU-processen. Detta innebär dock inte att föränd-
ringsprojektet endast hanterat SU-process utan detta har även ställt krav på att 
även hantera andra saker som projektledning/styrning, roller, ansvar och olika 
former av samverkan relaterat till SU-processen. Även i detta förändringsprojekt 
har olika typer av projektgrupper formerats som sedan på olika sätt involverats 
i och bidragit till aktuellt förändringsprojekt. I detta fall har dessa grupper 
utgjorts av en projektgrupp, referensgrupp och storgrupp enligt Figur 5-18 
nedan. 
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Figur 5-18: Förändringsprojektets organisation 

Projektgruppen utgjordes av två externa utredare inklusive mig själv och två 
personer från läkemedelsföretagets SU-verksamhet. Vad gäller min roll i detta 
förändringsprojekt har jag även i detta fall som extern utredare varit delaktig 
under hela projekttiden. I detta fall har det, jämfört med myndigheten ovan, 
inte skett några förändringar av projektgruppen under genomförande av 
aktuellt projekt. Även referensgruppen och storgruppen har varit stabila och 
inte ändrats under aktuellt förändringsprojekt. Projektgruppens främsta uppgift 
var att leda, driva och koordinera aktuellt förändringsprojekt. Förutom detta 
har projektgruppen kontinuerligt avrapporterat projektet till referensgruppen 
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och i vissa fall till storgruppen för validering och kvalitetssäkring. Referens-
gruppen och storgruppen har också haft en roll som uppgiftslämnare i olika 
sammanhang under aktuellt förändringsprojekt. I Figur 5-19 nedan beskrivs 
projektupplägget för aktuellt förändringsprojekt på läkemedelsföretaget. 
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- Samverkansanalys (intern)

Fokuseringar
Riktningar

Behov
Omedelbara åtgärder

 
Figur 5-19: Projektupplägg på läkemedelsföretaget 

Förändringsprojektet på läkemedelsföretaget var i sig uppdelat i vad som kan 
identifieras som fyra olika delar, utformning av projektupplägg, verksamhets-
diagnos, sammanfattande värdering och åtgärdsstudie. Till denna beskrivning 
av projektet utformades också en mer detaljerad planering som också specifi-
cerade ingående aktiviteter, vilka förberedelser som krävs för en aktivitet, tids-
uppskattning, förväntade resultat av aktivitet, när den skall utföras och vilka 
som berörs. 

Eftersom ett syfte med detta förändringsprojekt var att definiera SU-processen 
har också huvuddelen av arbetet i aktuellt förändringsprojekt kretsat kring 
verksamhetsanalys enligt Figur 5-19 ovan. Verksamhetsanalysen har sedan i sig 
utgjorts av ett antal moment i form av verksamhetsdefinition, samverkansanalys 
(extern & intern), aktivitetsanalys och sammanställning av processgrafer. 
Förutom viss renritning av olika grafer har det mesta av arbetet med verksam-
hetsanalysen utförts i seminarieform där såväl referensgrupp som storgrupp 
involverats i olika delar. På läkemedelsföretaget rekonstruerades och definier-
ades sju olika uppdragsprocesser enligt Figur 5-20 nedan. 
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Figur 5-20: Sammanfattning av uppdragsprocesser på läkemedelsföretaget 

För att komma fram till dessa sju uppdragsprocesser och deras relationer 
genomfördes i seminarieform först detaljerad rekonstruktion (aktivitetsanalys) 
av respektive uppdragsprocess. Varje uppdragsprocess abstraherades sedan i 
processgrafer och dessa processgrafer sammanfattades sedan enligt Figur 5-20 
ovan. En annan del av denna verksamhetsanalys var att beskriva SU-verk-
samheten i en verksamhetsdefinition där SU-verksamheten sammanfattades 
enligt kategorierna i den verksamhetsgeneriska modellen som tidigare presen-
terats i avsnitt 3.2 (se avsnitt 5.2 ovan). 

Förutom aktivitetsanalys och verksamhetsdefinition genomfördes också sam-
verkansanalys och då såväl extern (SU-verksamhetens samverkan med omvärl-
den) som intern (samverkan inom SU-verksamheten). Exempel på samverkan 
extern kan ses i Figur 5-21 nedan. 
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Figur 5-21: Samverkan, extern på läkemedelsföretaget 

Efter genomförande av dessa analyser och renritning av grafer genomfördes 
seminariebaserad validering där projektgruppen presenterade olika utrednings-
resultat för referensgruppen och storgruppen. Efter genomförd validering av 
verksamhetsanalysen genomfördes (med referensgruppen) en seminariebaserad 
styrkeanalys och målanalys. Innehållet i denna styrkeanalys kan sammanfattas 
enligt Figur 5-22 nedan. 
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Figur 5-22: Sammanfattning av styrkor 

Innehållet i målanalysen kan sammanfattas enligt Figur 5-23 nedan. 

IT skall vara en 
strategisk del av 
FoU-processen

SU-sektionen skall 
vara förankrade 
(accepterade) i 

FoU-verksamheten

Att vara en aktiv part i 
FoU-verksamhetens 

förändringsarbete 
avseende såväl teknik 

som process

Att bistå FoU vid 
upphandling

Hög 
metodmedvetenhet 

och 
metodanvändning

Tydlighet vad gäller 
konsultpolicy, 

finsiärer, 
beställarroller och 

projektförutsättningar  
Figur 5-23: Sammanfattning av mål 
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Problemanalysen genomfördes sedan genom intervjuer med utvalda personer 
inom SU-sektionen. Urvalet av respondenter hade såväl en horisontell som 
hierarkisk representation kopplat till SU-processen. Dessa problemgrafer var 
sedan underlag för en mer övergripande problemanalys där samtliga problem-
grafer analyserades i syfte att definiera gemensamma problemområden. Denna 
analys resulterade i ett antal problemområden. Dessa problemområden gavs 
också en innebörd vad gäller deras betydelse för SU-sektionen. De problem-
områden som genererades av denna analys var enligt Figur 5-24 nedan. 
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Figur 5-24: Sammanfattning av problem 

Utformning av sammanfattande värdering och formulering av förändringsbehov 
gjordes sedan av projektgruppen genom att analysera ovan beskrivna utred-
ningsresultat. Projektgruppen har lagt stor vikt vid spårbarhet i materialet i 
termer av att förändringsbehoven tydligt var relaterade till olika utrednings-
resultat. För att generera förändringsbehoven tog vi i projektgruppen utgångs-
punkt i de tidigare formulerade problemområdena enligt punkterna ovan. 
Utifrån dessa problemområden formulerades olika förändringsbehov vars 
uppgift är att åtgärda de problem som problemområdena beskriver. Föränd-
ringsbehoven har sedan relaterats till såväl mål som styrkor för att stärka de 
argument som skall stödja förändringsbehoven. Genererade förändringsbehov 
på läkemedelsföretaget var enligt punkterna nedan. 
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• Ta fram en tydlig och förankrad IT/SU-strategi som underlag för profi-
lering 

• Bättre styrning och ledning av SU-verksamheten 

• Införa en projektstyrningsmodell och projektorganisation för IT-projekt 
på läkemedelsföretaget 

• Tydliggöra beslutspunkter och prioriteringskriterier 

• Tydliggöra förvaltningsuppgiften samt dess roll i organisationen 

• Ta fram en personalrekryteringsstrategi 

• Kommunicera SU-verksamheten till IT-ledningsgrupp 

• Ökad gemensam metodanvändning 

• Uppskatta kostnader för samtliga resurser i projekt 

• Synkronisering mellan projektplanering och budgetprocessen 

Som exempel på hur förändringsbehov relaterats till olika utredningsresultat 
visar Tabell 5-4 nedan hur detta gjorts för det första förändringsbehovet enligt 
punkterna ovan. 

Tabell 5-4: Relatering av förändringsbehov till andra utredningsresultat 

Förändringsbehov Nr 

Ta fram en tydlig och förankrad IT/SU-strategi som underlag för profilering 1 
P-omr Avsaknad av IT/SU-strategi och styrning, ledning samt 

profilering av SU-sektion. 
1, 2

Mål Genom att vi får en IT/SU-strategi: 
• blir vi en aktiv och förankrad part i FoU-processen  
• kan vi marknadsföra våra tjänster 
• ska våra resultat visa affärsmässighet av hög kvalitet 

1,3,
5,6,
8,2
4,2 

Styrkor Vi är lojala mot företaget 

19 

Dessa förändringsbehov har sedan utgjort underlag för att generera olika 
åtgärdsförslag under åtgärdsstudien enligt Figur 5-19 ovan. Vad gäller åtgärds-
förslagen har dessa genererats utifrån de förändringsbehov som formulerats. 
Åtgärdsförslagen har också specificerats genom att visa vilka förändringsbehov 
som respektive förändringsförslag skall lösa enligt Tabell 5-5 nedan.  
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Tabell 5-5: Åtgärdsförslag i relation till förändringsbehov 

Nr Åtgärdsförslag F-behov 
1 Ta fram/förankra/profilera SU-strategi baserat på IT/AD-strategi 1,7,9,19,

20 
2 Ta fram och implementera en projektstyrningsmodell som styrs av 

framtagen SU-strategi 
2,4,5,6,1
2,16,17 

3 Etablera former för kommunikation mellan SU-sektion och IT 
ledningsgrupp 

3,11,13 

4 Etablera former för kommunikation och samverkan med avseende 
på SU-verksamheten inom läkemedelsföretaget 

4,10,12,
13,14 

5 Ta fram stöd för att kunna prioritera SU-sektionens aktiviteter 6,20 
6 Tydliggöra gränssnitt mellan utveckling och förvaltning 7,20 
7 Ta fram tydliga befattningsbeskrivningar som efterlevs 8,20 
8 Ta fram en rekryteringsstrategi och realisera densamma 14,19,20 
9 Etablera former för kontinuerlig metodutveckling 15 
10 Ta fram ett resursplanerings- och uppföljningsverktyg för SU-

verksamheten (internt/externt) 
16,17 

11 Klargör SU-sektionens roll i IT-avdelningen och dess samverkan 
med övriga sektioner  

18,20 

12 Renodla SU-medarbetarens arbetsuppgifter 20 

Dock bör noteras att den åtgärdsstudie som genomfördes inte var fullständig 
enligt FA/SIMM eftersom syftet med föreliggande förändringsprojekt var att 
genomföra en verksamhetsdiagnos. De åtgärdsförslag som togs fram betrak-
tades därför mer som inspirationskälla till vad det fortsatta förändringsarbetet 
kunde rikta uppmärksamheten mot men att dessa kan behöva analyseras 
ytterligare. 

5.3.3 Förändringsprojekt på programvaruföretaget 
Förändringsprojektet på programvaruföretaget startade i slutet av 1998 och 
pågick till sommaren 2001. Förändringsprojektet på programvaruföretaget 
initierades genom ett växande behov på programvaruföretaget av vad man 
kallade det ”få ordning på interna arbetssätt och samverkan”. I programvaru-
företagets SU-verksamhet fanns vid denna tid också en person som sedan 
tidigare hade erfarenheter av forskningsgruppen VITS och dess metodkoncept 
för förändringsarbete (FA/SIMM). Detta var också det främsta skälet till att jag 
och forskningsgruppen VITS som extern aktör kontaktades för ett möjligt 
samarbetsprojekt. Förändringsprojektet på programvaruföretaget var indelat i 
två delar, metodanalys och diagnostisering av SU-verksamhet. Innebörden av 
dessa två delar kommer att beskrivas i avsnitten 5.3.3.1 och 5.3.3.2 nedan. 

5.3.3.1 Metodanalys av programvaruföretagets egna SU-modell 
Programvaruföretagets egna SU-modell var ett resultat av ett försök på 
programvaruföretaget att ta fram en ny SU-modell som bättre skulle passa 
framväxande krav på att kunna bedriva inkrementell och iterativ SU. Program-
varuföretaget hade i takt med olika krav på utveckling av nya produkter 
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identifierat olika förändringsbehov vad gäller applikationsutveckling. Exempel 
på upplevda behov var, mer strukturerat och genomtänkt internt arbetssätt, ett 
mer dynamiskt och strukturerat metodanvändande, möjlighet till enhetlighet 
och struktur avseende internt arbetssätt och metodanvändande samt vidare-
förande av kunskap och erfarenheter mellan olika delar av verksamheten. 
Lösningar till dessa upplevda förändringsbehov skulle sedan utgöra en grund 
för att kunna realisera mer resultatinriktade förändringsbehov som, bättre 
kunna tillgodose kundbehov, kortare ledtider, högre produktivitet och högre 
kvalitet. Syftet med metodanalysen var att utifrån ett externt perspektiv med 
olika modelleringsmetoder lyfta fram styrkor och svagheter i SU-modellen. 
Resultaten från denna metodanalys skulle sedan ligga till grund för- och vara 
inspirationskälla till fortsatta utvecklingsinsatser av SU-modellen. 

För att skapa förutsättningar för metodanalysen har även i detta fall olika 
projektgrupper formerats som sedan på olika sätt involverats och bidragit till 
detsamma. I detta fall har dessa grupper utgjorts av en projektgrupp, en utveck-
lingsgrupp och en referensgrupp enligt Figur 5-25 nedan. 
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Utvecklingsgrupp Referensgrupp
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Underlag

Feedback

Utrednings-
resultatproducerar levereras

till

underlag för
synpunkter

underlag för
fortsatt

utveckling

 
Figur 5-25: Organisation för metodanalys 

Projektgruppen bestod av två externa utredare inklusive mig själv och en person 
från programvaruföretagets SU-verksamhet. Den person från programvaru-
företaget som ingick i projektgruppen var också ansvarig för utvecklingsarbetet 
av den nya SU-modellen. Projektgruppens främsta uppgift var under denna 
metodanalys att kritiskt granska, värdera och utforma förbättringsförslag för 
SU-modellen. Utvecklingsgruppen var den grupp som utförde arbetet med att 
utveckla SU-modellen och i vilken jag som extern utredare inte ingick i. Kopplat 
till utvecklingsgruppen fanns också en referensgrupp som utvecklingsgruppen 
kunde diskutera med samt att referensgruppen kontinuerligt granskade och gav 
feedback på utvecklingsgruppens arbete. I Figur 5-26 nedan beskrivs det 
principiella projektupplägget för metodanalysen. 

Utformning av projektupplägg

Insamling av information

Målanalys Begreppsanalys Processanalys

Sammanfattande värdering

Åtgärdsstudie

Metodanalys

 
Figur 5-26: Projektupplägg för metodanalys 
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Metodanalysen var i sig uppdelad i sju delar, utformning av projektupplägg, 
insamling av information, målanalys, begreppsanalys, processanalys, samman-
fattande värdering och åtgärdsstudie. 

Insamling av information innebar främst att jag som extern utredare på olika 
sätt utvecklade kunskap och förståelse för SU-modellen. Detta gjordes genom 
läsning av dokumentation relaterat till SU-modellen och genom olika diskus-
sioner med ansvarig för utvecklingsarbetet av densamma. Diskussioner med 
ansvarig för SU-modellen blev en betydelsefull informationskälla eftersom 
många tankar, synsätt och nyanseringar i SU-modellen inte fanns uttryckt i 
befintlig dokumentation. Befintlig dokumentation bestod av såväl modeller som 
beskrivande text till dessa modeller. 

Begreppsanalysen relaterat till SU-modellen innebar att identifiera olika 
innebörder för olika begrepp som SU-modellen gav uttryck för, samt olika 
relationer mellan dessa begrepp. Begreppsanalysen riktade således uppmärk-
samheten mot relationer mellan begrepp i ett visst sammanhang och hur hel-
heten av dessa begrepp hänger ihop. Begreppsanalysen resulterade i ett antal 
begreppsgrafer och där Figur 5-27 nedan utgör ett exempel på en begreppsgraf i 
kontexten ”Requirement – increment – official – release”. Begreppsanalysen 
genomfördes av extern utredare i projektgruppen och där sedan begrepps-
graferna utgjorde underlag för olika diskussioner med ansvarig för SU-
modellen.  
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Figur 5-27: Begreppsgraf för en del av SU-modellen 

Dessa begreppsgrafer var ett sätt att under metodanalysen identifiera olika 
aspekter i utformningen av SU-modellen. 

Processanalysen innebar sedan att identifiera och beskriva handlingslogiken i 
SU-modellen baserat på den information som tidigare samlats in. Detta gjordes 
genom att ta fram handlingsgrafer som beskrev handlingslogiken i SU-modellen. 
Dessa handlingsgrafer låg sedan till grund för att ta fram en processgraf enligt 
Figur 5-28 nedan. Processgrafen representerade en abstraktion och samman-
fattning av tidigare producerade handlingsgrafer. 
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Figur 5-28: Rekonstruerad handlingslogik i SU-modellen 

Denna processanalys har utförts utifrån två förhållningssätt, 1) handlingslogik 
utifrån aktiviteterna i delprocesserna enligt Figur 5-28 ovan och 2) 
handlingslogik utifrån tillstånd och beslutspunkter. Det främsta argumentet till 
dessa båda versioner var ett det också fanns ett behov av att tydligare kunna 
koppla SU-modell till använd projektstyrningsmodellen. 

Baserat på genomförd målanalys, begreppsanalys och processanalys genom-
fördes sedan en sammanfattande värdering. Den sammanfattande värderingen 
visade att det fanns ett antal områden med behov av ytterligare problem-
atisering, bearbetning och utveckling i SU-modellen. Syftet med att lyfta fram 
dessa behov var inte att komma med lösningsförslag utan snarare att göra 
ansvariga för SU-modellen medvetna om olika dimensioner i metodutveck-
lingsarbete kopplat till den specifika situationen att utveckla, systematisera och 
formalisera en SU-modell. Ett exempel på resultat från metodanalysen var att 
man i olika beskrivningar av SU-modellen blandade olika metodologiska nivåer. 
Dessa metodologiska nivåer utgjordes av tre beskrivningsnivåer i form av en 
konceptuell nivå, en ramverksnivå och en instansnivå (arbetsmodell) enligt 
Figur 5-29 nedan. 
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Figur 5-29: Olika nivåer i SU-modellen 

Den konceptuella modellen för SU-modellen skulle ge ett grundläggande 
fundament avseende terminologi, grundläggande principer och huvudsakliga 
aktiviteter vid SU. Den konceptuella modellen skulle sedan utgöra ett stöd för 
att utveckla ett antal ramverk för olika typer av utvecklingssituationer. 
Ramverken skulle ge specifika riktlinjer för t ex hur man skall organisera sig, 
hur och vad som skall/bör dokumenteras samt olika subaktiviteter. SU-
modellens ramverk utgjordes av mer konkreta beskrivningar för hur utveck-
lingsarbetet skall/bör gå till för att realisera eller uppfylla de mål som beskrivits 
i den konceptuella modellen. Ramverket utgjorde sedan ett stöd för utveckling 
och utformning av specifika arbetsmodeller inom en applikationsdomän. I den 
dokumentation som fanns tillgänglig för SU-modellen var nästan uteslutande 
avsedd att ge beskrivningar relaterat till den konceptuella modellen. Denna 
dokumentation var som sagt dock inte renodlad vad gäller olika beskrivnings-
nivåer enligt Figur 5-29 ovan (se metodteori i avsnitt 4.2.4). Befintliga beskriv-
ningar och dokument var en blandning av beskrivningar på olika nivåer även 
om de talades om i termer av en konceptuell modell. Det fanns vid analys-
tillfället saker som behandlades i den konceptuella modellen som snarare borde 
ha relaterats till ramverksnivå och/eller nivån för arbetsmodell. 

Under metodanalysen genomfördes också en åtgärdsstudie där förslag till 
fortsatt arbete presenterades och där exempel på dessa förslag kan samman-
fattas enligt punkterna nedan. 

• Utforma tydliga beskrivningar för SU-modellen på olika nivåer 
(konceptuell nivå, ramverksnivå och arbetsmodellsnivå) där det tydligt 
framgår till vilken nivå olika beskrivningar tillhör  

• Klargör innebörden av effektiv kommunikation på olika nivåer i SU-
modellen samt hur detta kan realiseras 

• Konkretisera olika övergripande mål som idag finns kopplat till SU-
modellen 

• Det finns en blandning i SU-modellen avseende beskrivningar om vad den 
skall användas till. Det finns i dagsläget möjlighet att tolka dessa beskriv-
ningar som att SU-modellen skall vara ett stöd vid, systemutveckling, 
modell eller metodutveckling samt integration av modeller, metoder 
verktyg etc. Det saknas idag en tydlighet vad gäller olika syften med SU-
modellen på olika nivåer, konceptuell nivå, ramverksnivå och arbets-
modellsnivå. Utifrån detta finns det behov av 
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• Tydliggöra olika syften med SU-modellen samt vilka konsekvenser olika 
utvecklingssituationer får för densamma. Detta bör göras utifrån identi-
fierade situationer som, utveckling av ramverk, utveckling av system och 
integration av redan befintliga delar, d v s de specificerade nivåerna i SU-
modellen enligt Figur 5-29 ovan.  

5.3.3.2 Verksamhetsdiagnos 
Genom fortsatta diskussioner med programvaruföretaget och delvis baserat på 
resultaten från ovan beskrivna metodanalys beslutades att genomföra en 
verksamhetsdiagnos. Syftet med detta fortsättningsprojekt var att programvaru-
företaget skulle utveckla sin kunskap om befintlig SU-verksamhet med särskilt 
fokus på organisering av systemansvar avseende arbetssätt, beslutsprocesser, 
roller, samverkan och kommunikation inom, och mellan, systemenhet och 
designkontor. Till denna verksamhetsdiagnos formerades en projektgrupp och 
en referensgrupp enligt Figur 5-30 nedan. 

Projektgrupp Utredning-
resultat

OSS-
verksamhetproducerar levereras

till

Referens-
gruppResultat

 
Figur 5-30: Organisation för verksamhetsdiagnos 

Projektgruppen bestod av två externa utredare inklusive mig själv och tre 
personer från programvaruföretagets SU-verksamhet. Personerna från program-
varuföretaget var alla på olika sätt aktivt involverade i densamma och en person 
hade dessutom det formella uppdraget att ansvara för och utöva systemansvar 
för aktuell SU-verksamhet. Kopplat till projektgruppen fanns också en 
referensgrupp som utgjordes av ett tvärsnitt av programvaruföretagets SU-
verksamhet. Referensgruppen uppgift var främst att utgöra en valideringsinstans 
för att säkerställa de utredningsresultat som genererats av projektgruppen. 

Verksamhetsdiagnosen i detta förändringsprojekt var i sig uppdelat i nio olika 
delar i form av utformning av projektplan, verksamhetsdefinition, process-
analys, problemanalys, styrkeanalys, målanalys, sammanfattande värdering, 
åtgärdsstudie och begreppsanalys enligt Figur 5-31 nedan. 
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Figur 5-31: Projektutformning för verksamhetsdiagnos 
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Vid utformning av projektupplägg utarbetade projektgruppen riktlinjer, mål 
och syften för kommande projekt. Syftet för denna verksamhetsdiagnos var att 
identifiera och formulera förändringsbehov relaterat till systemansvar. Områden 
som i samband med detta fokuserades var kommunikation mellan olika delar av 
SU-verksamheten, beslutsvägar, roller och ansvar samt SU-processer. 

Verksamhetsdefinitionen på programvaruföretaget var ett inledande steg för att 
sätta ramarna för aktuell SU-verksamhet samt att identifiera och lyfta fram 
egenskaperna för SU-verksamheten. Verksamhetsdefinitionen baserade sig på 
kategorierna i den verksamhetsgeneriska modellen som tidigare redovisats i 
avsnitt 3.2. I anslutning till verksamhetsdefinitionen bör nämnas att denna inte 
blev speciellt tydligt, d v s det var svårt att ge exempel inom respektive kategori 
av den verksamhetsgeneriska modellen. Skälet till detta var att programvaru-
företagets SU-verksamhet var komplex med många involverade parter med 
olika organisatoriska tillhörigheter och dessutom var den geografiska sprid-
ningen omfattande vilket gjorde att det var svårt att dra gränser för vad som 
tillhörde aktuell SU-verksamhet och vad som inte gjorde det.  

Processanalysen var sedan den del av verksamhetsanalysen som ägnats störst 
uppmärksamhet. Processanalysen innebar att rekonstruera och beskriva ett 
signifikativt och för framtiden betydelsefullt SU-projekt för programvaru-
företaget. SU-processen beskrevs vad gäller dess aktiviteter, relationer mellan 
aktiviteter, förutsättningar för aktiviteter, resultat av aktiviteter, roller och 
ansvar. Rekonstruktionen genomfördes också på flera geografiska platser 
eftersom SU-processen involverade aktörer på olika geografiska platser. SU-
processen beskrevs först på en detaljerad nivå med handlingsgrafer för att sedan 
abstraheras till en processgraf. Resultatet av denna rekonstruktion kan ses i 
processgrafen i Figur 5-32 nedan. 
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Figur 5-32: SU-process på programvaruföretaget 
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De olika mönstren i olika delprocesser i Figur 5-32 ovan representerar olika 
geografiska placeringar av grupper eller avdelningar som är involverade i SU-
processen. Processanalysen har bland annat bidragit med att medlemmar i 
programvaruföretaget blivit medvetna om den komplexa interaktion och sam-
verkan som förelåg i rekonstruerat SU-projekt. Processanalysen visade också att 
denna interaktion och samverkan inte alltid genomförs på ett strukturerat och 
genomtänkt sätt. Det förekom åsikter och förvirring avseende vad som skulle 
göras, vem som skulle göra, vilka resultat som skulle produceras samt vilka 
förutsättningar som skulle vara uppfyllda innan något kunde utföras. Process-
analysen med processgrafen och annan dokumentation utgjorde för program-
varuföretaget ett sätt att betrakta, tala om och ifrågasätta dåvarande SU-verk-
samhet. Rekonstruerad SU-process var också ett sätt att visa på behovet av 
tydlighet avseende, var ett uppdrag påbörjas och var det slutar. Processanalysen 
explicitgjorde också problemen med en inkrementell SU-process och dess 
relation till aktuell projektstyrningsmodell som bygger en sekventiell struktur 
med milstolpar och affärsbeslut.  

Problemanalysen genomfördes sedan av projektgruppen och där även referens-
gruppen i vissa avseenden var uppgiftslämnare. Syftet med problemanalysen var 
att uppmärksamma sådant som av olika personer uppfattats/uppfattas som 
problematiskt i det SU-projekt som rekonstruerats i processanalysen. Identi-
fierade problem modellerades i olika problemgrafer som sedan utgjorde under-
lag för att formulera ett antal problemområden som också relaterades till 
varandra enligt Figur 5-33 nedan. 

Konsekvenser av ny plattform för SU-
verksamheten är inte kända. Speciellt med 

avseende på kompetensbehov, nya 
processer och utvecklingskultur

Oklart vilka resultat som skall 
produceras samt att relationer 

mellan resultat är oklara

Otillräcklig kunskap avseende SU-
processen och tekniken i nya produkter

Ansvar för olika forum i SU-
verksamheten är oklart. Det är också 

oklart var olika beslut skall fattas

Odefinierade/obefintliga 
kommunikationskanaler mellan 
linjeorganisation och SU-projekt

Beslut varken accepteras 
eller respekteras

Underlag för design är 
inte stabila när design 

påbörjasUppfattningar om 
förväntade resultat 

varierar mycket mellan 
individer och grupper

 
Figur 5-33: Sammanfattande problemgraf 
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Vad som också genomfördes var en styrkeanalys som på motsvarande sätt som 
problemanalysen modellerade olika styrkor i nuvarande SU-verksamhet. Styrke-
analysen betraktades i detta förändringsprojekt som motvikt till de problem-
områden som presenterats ovan och därmed också som ett stöd för att uppfylla 
olika förändringsbehov. Styrkeanalysen har genomförts av projektgruppen och 
resultatet har sedan validerats av referensgruppen. De styrkor som har värderats 
som mer betydelsefulla kan beskrivas enligt punkterna nedan. 

• Det finns en vilja och kompetens att pröva nya saker: SU-verksamheten 
har visat sig vara mycket flexibel och de flesta förväntar sig ett skifte 
avseende teknologi 

• Lång erfarenhet av nuvarande system: SU-verksamheten har lång erfaren-
het avseende utveckling av telekommunikationssystem samt lång erfaren-
het avseende hur kunder använder producerade produkter 

• Erfarenhet avseende SU: SU-verksamheten har lång erfarenhet från system-
integration och test av telekommunikationssystem på nuvarande platt-
form. Många har också erfarenhet från utveckling av andra typer av 
system 

• Hög kunskapsnivå i SU-verksamheten 

• Hög grad av ansvarstagande: alla är vana att ta ansvar även om det inte 
formellt pekats ut 

Målanalysen genomfördes också av projektgruppen och har sedan validerats av 
referensgruppen. De mål som i målanalysen värderats som särskilt viktiga kan 
sammanfattas enligt punkterna nedan. 

• En tydlig linjeorganisation 

• En tydlig projektorganisation 

• En definierad beslutsstruktur med fungerande beslutsforum: beslutsstruk-
turer behöver anpassas för nya arbetssätt, att det behöver bli tydligt i vilka 
forum som olika beslut skall fattas samt att ledtiderna för beslut måste 
kortas 

• En god produktstruktur: produktstrukturen skall vara anpassad för ny 
arkitektur 

• Ett strukturerat arbetssätt: den nya systemarkitekturen tillsammans med 
inkrementell utveckling ställer nya krav på arbetssätt 

• OSS-system skall ha rätt egenskaper och levereras enligt tidsplan 

Utformning av sammanfattande värdering och formulering av förändringsbehov 
gjordes sedan av projektgruppen genom att analysera ovan beskrivna utred-
ningsresultat. Projektgruppen har även i detta förändringsprojekt lagt stor vikt 
vid spårbarhet i materialet i termer av att förändringsbehoven tydligt var 
relaterade till olika utredningsresultat. För att generera förändringsbehoven tog 
vi i projektgruppen, som i tidigare redovisade förändringsprojekt, utgångspunkt 
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i formulerade problemområden. Utifrån dessa problemområden formulerades 
sedan olika förändringsbehov vars uppgift var att åtgärda de problem som 
problemområdena beskriver. Förändringsbehoven har sedan relaterats till såväl 
mål som styrkor för att stärka de argument som skall stödja förändrings-
behoven. Genererade förändringsbehov på programvaruföretaget var enligt 
punkterna nedan. 

• Anpassa och införa RUP i hela SU-verksamheten 

• Anpassa och införa projektstyrningsmodell i hela SU-verksamheten 

• Definiera vilka förutsättningar som krävs för att anpassa RUP och projekt-
styrningsmodell 

• Utbildning av medarbetare avseende SU-process och teknologi 

• Rekrytera personal med rätt teknisk kompetens 

• Motivera personal att ta till sig nya arbetssätt 

• Beskriva och vid behov anpassa beslutsstrukturer och motivera SU-
verksamheten att använda desamma 

• Utveckla och beskriva informationskanaler och göra dessa kända 

• Utveckla teamkänslan på OSS-nivån 

• Tillämpa begreppsmodellering som ett enhetligt sätt att beskriva olika 
system 

• Anpassa SU-verksamheten till förändrat system och nya arbetssätt 

Dessa förändringsbehov har sedan legat till grund för att ta fram olika 
åtgärdsförslag enligt punkterna nedan. Dock bör noteras att den åtgärdsstudie 
som genomfördes inte heller i detta fall var en fullständig enligt FA/SIMM 
eftersom syftet med föreliggande förändringsprojekt var att genomföra en 
verksamhetsdiagnos. De åtgärdsförslag som togs fram betraktades därför som 
inspirationskälla för det fortsatta förändringsarbetet och för att rikta 
uppmärksamheten i det fortsatta förändringsarbetet. 

• Starta ett förändringsprojekt med uppgift att: 1) Definiera nödvändiga 
förutsättningar för SU-processen, 2) Anpassa RUP och projektstyrnings-
modell i förhållande till nödvändiga förutsättningar och 3) Införa 
anpassad SU-process i SU-verksamheten 

• Rekrytering av systemdesigners med erfarenhet från modern systemdesign 
och arkitektur 

• Användning av särskild programvara för kunskapshantering för att öka 
kompetensen inom IT och telekommunikation 

• Fortsatt begreppsanalys av det nya systemet och dess arkitektur 

Som framgått av avsnitten ovan och Figur 5-31 har också en begreppsanalys 
genomförts. Denna analys var dock något som programutvecklingsföretaget 
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med visst stöd från mig som extern aktör till största delen arbetade med själva 
parallellt med aktuell verksamhetsdiagnos. Syftet med begreppsanalysen var att 
strukturera och enhetlig beskriva det nya systemet och den arkitektur som 
skulle införas. Arbete slutfördes dock inte inom ramen för aktuellt föränd-
ringsprojekt utan fortsatte efter avslutat projekt. 

5.3.4 Förändringsprojekt på konsultföretaget 
Förändringsprojektet på konsultföretaget startade under senhösten 1999 och 
pågick fram till våren 2001. Förändringsprojektet på konsultföretaget initi-
erades genom att avdelningen för Informatik på Internationella Handels-
högskolan i Jönköping, däribland jag själv, hade olika samtal med represen-
tanter från konsultföretaget där vi diskuterade relationsutveckling mellan 
högskolan och näringsliv. Förändringsprojektet på konsultföretaget planerades 
som att bestå av två huvudsaklig faser, en verksamhetsdiagnos inklusive 
åtgärdsstudie och därefter utformning och införande av förändringsåtgärder. 

Det övergripande och drivande syftet med förändringsprojektet på konsult-
företaget har varit att kartlägga hur man arbetar, vilka mål och styrkor samt 
vilka problem som finns inom SU-verksamheten. Ett fortsatt syfte har sedan 
varit att utforma och införa olika förändringar för att förbättra aktuell SU-verk-
samhet. Även i detta fall har ett helhetsgrepp tagits på SU-verksamheten i form 
av att inte endast hantera SU-process utan att även hantera andra saker som 
projektledning/styrning, roller, ansvar och olika former av samverkan relaterat 
till SU-processen. Aktuellt förändringsprojekt har organiserats genom att 
formera olika projektgrupper som sedan på olika sätt involverats i och bidragit 
till aktuellt förändringsprojekt. I detta fall har dessa grupper utgjorts av en 
projektgrupp för aktuellt förändringsprojekt, en projektgrupp för pilotprojektet 
och aktuell SU-verksamhet enligt Figur 5-34 nedan. 
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Figur 5-34: Förändringsprojektets organisation 

Projektgruppen utgjordes av två externa utredare inklusive mig själv och två till 
sex personer från konsultföretagets SU-verksamhet. Min roll i detta föränd-
ringsprojekt innebar att jag även i detta fall varit delaktig som extern utredare 
under hela projekttiden. I detta fall har projektgruppen för förändringsprojektet 
varit lite instabil i form av att representanter från konsultföretaget i vissa 
avseenden varierat över tiden. Projektgruppens främsta uppgift var att leda, 
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driva och koordinera aktuellt förändringsprojekt. Förutom detta har projekt-
gruppen kontinuerligt nyttjat såväl projektgruppen för pilotprojektet som 
aktuell SU-verksamhet för prövning, validering och kvalitetssäkring. Delar av 
projektgruppen för pilotprojektet och aktuell SU-verksamhet har också varit 
uppgiftslämnare i olika sammanhang under aktuellt förändringsprojekt. 

Förändringsprojektet på konsultföretaget planerades och började genomföras 
som ett ”inifrånutvecklingsprojekt” men övergick av olika skäl snart till ett 
”utifrånutvecklingsprojekt”. Denna skiftning innebar därför att den ursprung-
liga planeringen av förändringsprojektet i många avseenden reviderades i 
förhållande till nya förutsättningar. Med inifrånutveckling avsågs i förändrings-
projektet att generera och införa förändringar utifrån ett ”skarpt” parallellt 
pågående SU-projekt mot extern kund. I det ”skarpa” SU-projektet skulle 
successivt SU-process och andra aspekter i realtid utformas, utvärderas och 
anpassas i syfte att förbättra aktuell SU-verksamhet. Utifrånutveckling innebar 
historisk rekonstruktion av redan genomförda delar i pilotprojektet vilket också 
enligt min erfarenhet är det mest vanliga sätt att bedriva denna typ av föränd-
ringsprojekt. Den ursprungliga projektplanen för inifrånutveckling kan 
sammanfattas enligt Figur 5-35 nedan. I denna figur accentueras inom det 
streckade området det parallella arbetet att samtidigt utveckla såväl SU-produkt 
som SU-process. 
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Figur 5-35: Planerad inifrånutveckling 

Av olika skäl blev föresatsen med inifrånutveckling av SU-verksamheten inte 
möjlig att upprätthålla utan pilotprojektet löpte iväg utan att det fanns möjlig-
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heter för aktuellt förändringsprojekt att hinna med. Den främsta orsaken till 
detta var konsultföretagets brister i insikt om resursbehov och engagemang att 
driva denna typ av förändringsprojekt. Det verkliga genomförandet av föränd-
ringsprojektet blev istället enligt Figur 5-36 nedan. 
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Figur 5-36: Projektutformning för förändringsprojekt 

Som kan ses i Figur 5-36 ovan blev det också ett avbrott och en omstart i 
förändringsprojektet på konsultföretaget. Det främsta skälet till detta var 
övergången från att vara ett inifrånutvecklingsprojekt till att vara ett mer 
traditionellt utifrånutvecklingsprojekt. 

5.3.4.1 Förändringsprojekt fram till avbrott 
Fram till dess att förändringsprojektet avbröts utgjordes förändringsprojektet av 
sju olika arbetsmoment, utformning av metodprojekt, analys av befintliga 
modeller, analys och utveckling av affärsplan, målanalys, verksamhetsdef-
inition, verksamhetsanalys och skapa förutsättningar för förändringsprojekt. 
Till denna beskrivning av projektet utformades också en mer detaljerad 
planering (projektdirektiv) som också specificerade ingående aktiviteter, 
förberedelser inför en aktivitet, tidsuppskattning, förväntade resultat, när den 
skall utföras och vilka roller som involverades. Ovan beskrivna arbetsmoment 
utfördes nästan uteslutande av projektgruppen för förändringsprojektet 
eftersom konsultföretaget i mycket liten utsträckning arbetade med aktuellt 
förändringsprojekt mellan planerade aktiviteter.  

Utformning av metodprojekt innebar att projektgruppen utarbetade riktlinjer, 
mål och syften för förändringsprojektet. Syftet med förändringsprojektet var att 
diagnostisera nuvarande SU-verksamhet avseende arbetssätt, modeller och 
metoder och där målen för detsamma var formulerade enligt punkterna nedan. 
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• Skapa hög kvalitet i såväl projektstyrning som SU 

• Anpassa arbetssätt, modeller och metoder till internetbaserad SU 

• Skapa god insikt i och användning av modell och metoder 

• Skapa former för god samordning mellan projektstyrning och SU 

För att skapa förutsättningar för förändringsprojektet genomfördes inlednings-
vis en analys av befintliga modeller och metoder. Analysarbetet genomfördes på 
befintlig SU-modell och befintlig projektstyrningsmodell. Analysen utgick 
främst ifrån befintlig dokumentation för respektive modell samt kompletterande 
samtal med olika individer på konsultföretaget. Resultatet av analysen visade 
att projektstyrningsmodellen i stort svarade på frågorna vad göra, hur göra, 
varför göra och vem göra? Dock var vissa delar i projektstyrningsmodellen 
otydliga vad gäller vad som avses med olika uppsatta kvalitetsmål, möjlighet till 
iterativa förlopp försvinner i de sekventiella beskrivningarna, förutsättningar för 
aktivitet och resultat av aktivitet samt relation till SU-modell. SU-modellen 
däremot lämnade mer att önska. SU-modellen gav i stort information om vad 
göra men visade betydande brister i hur göra, varför göra och vem göra? 

Analys och utveckling av affärsplan innebar att jag som extern utredare grans-
kade, kom med synpunkter och till viss del var med i utformningen av en ny 
affärsplan. Min roll som extern utredare blev främst att utgöra ett stöd för att 
få en tydlighet i affärsplanen vad gäller olika koncept, produkttyper och tjänster 
och deras relationer till varandra. 

Målanalysen på konsultföretaget genomfördes av projektgruppen och vali-
derades sedan av en majoritet av medarbetarna i SU-verksamheten. Mål-
analysen genomfördes också utifrån två perspektiv, mål för SU-verksamheten 
och mål för det specifika SU-projekt som skulle utgöra pilotprojekt. De mål som 
identifierades och modellerades för aktuell SU-verksamhet kan sammanfattas 
enligt Figur 5-37 nedan. 
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Figur 5-37: Sammanfattning av mål 
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Vad sedan gäller målen för det specifika SU-projektet kan dessa dessutom delas 
upp i två grupper, mål för SU-projekt och mål för den verksamhet som var 
mottagare av resultatet från SU-projektet. Dessa mål kan sedan sammanfattas 
enligt punkterna nedan. 

• Det specifika SU-projektet (pilotprojekt): 1) Att få nöjda medarbetare 
genom en god arbetssituation med intressanta och roliga arbetsuppgifter, 
2) Att utforma och förankra nytt arbetssätt som sedan ligger till grund för 
ny organisation, 3) Att ta fram nya modeller för projektledning och SU 
och 4) Att genom ett lyckat internetbaserat SU-projekt effektivt kunna 
marknadsföra sig mot nya och gamla kunder 

• Mottagare (kunden) av resultat från specifikt SU-projekt: 1) Att genom 
välgrundat beslutsunderlag stärka kundens lönsamhet, 2) Knyta leveran-
törer och återförsäljare närmare kunden, 3) Skapa en orderhantering som 
är kostnadseffektiv, har hög kvalitet och är enkel och 4) Att för kunden 
skapa en tydlig och flexibel IS/IT-struktur 

Dessa tre målanalyser var i förändringsprojektet nödvändiga eftersom de på 
olika sätt påverkade den SU-verksamhet som skulle förbättras, jämför med 
argumentationen i samband med Figur 4-7 i avsnitt 4.3.1 där olika nivåer 
relaterat till metautveckling presenteras. 

Den verksamhetsdefinition som sedan genomfördes syftade till identifiera 
ramarna och egenskaperna för SU-verksamheten på konsultföretaget. Även i 
detta fall baserade sig verksamhetsdefinitionen på kategorierna i den verk-
samhetsgeneriska modellen (se avsnitt 5.2 ovan). 

Verksamhetsanalysen som sedan utfördes syftade till att rekonstruera 
pilotprojektet vad gällde dess handlingslogik, förutsättningar, resultat, roller 
och ansvar. Som beskrivits tidigare var syftet från början att detta föränd-
ringsprojekt skulle vara ett inifrånutvecklingsprojekt men av olika skäl, vilka 
tidigare redovisats, blev det inte så. Detta var ett skäl till varför verksamhets-
analysen innebar rekonstruktion av redan genomförda delar av pilotprojektet. I 
ett första skede innebar verksamhetsanalysen att med handlingsgrafer beskriva 
hur man gått tillväga under olika delar av pilotprojektet. Exempel på 
rekonstruerade delar var kravspecificering, systemspecificering, teknisk analys, 
integrationsanalys, design, konstruktion och test. Relationerna mellan dessa 
delar klargjordes också i samband med denna analys. Genom verksamhets-
analysen blev det bland annat klart att det i pilotprojektet genomförts saker 
vars resultat sedan inte använts. Exempel på sådana resultat var, detalj-
specifikation för tekniska behov och systemarkitektur samt dokumentation av 
produktval. Anledningen till att dessa resultat togs fram var att direktiven för 
projektet inte var tillräckligt tydliga utan man gjorde tolkningar att dessa 
resultat förmodligen skulle behövas men att det sedan visade sig att så inte var 
fallet. Det var också under verksamhetsanalysen som förutsättningarna för 
aktuellt förändringsprojekt var på en sådan nivå att förändringsprojektet 
avbröts vilket också beskrivits tidigare. 
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I Figur 5-36 ovan finns också beskrivet en parallell aktivitet i form av att skapa 
förutsättningar för förändringsprojekt vilket kan indelas i två delar, förut-
sättningar för förändringsprojektets ”överlevnad” och förutsättningar för en 
förbättrad SU-verksamhet. Förutsättningar för projektets överlevnad innebar i 
stort ett kontinuerligt förhandlande med konsultföretaget om deras åtaganden, 
vilka resurser och engagemang som var nödvändiga för aktuellt förändrings-
projekt. Förutsättningar för förbättrad SU-verksamhet innebar bland annat att 
olika seminarier och utbildningar genomfördes i syfte att höja kompetensen 
inom olika områden för konsultföretagets SU-verksamhet. Exempel på 
seminarier som genomfördes var enligt punkterna nedan. 

• HCI-seminarium med inbjuden expert eftersom internetbaserade SU-
produkter ansågs ställa speciella krav på gränssnitt mot användare när inte 
alla typer av användare är kända från början 

• Seminarium i projektledning eftersom konsultföretaget upplevde brister i 
dåvarande förutsättningar och ledning av SU-projekt 

• Seminarium om metodteori eftersom det fanns ett övergripande behov av 
att öka kunskapen om metoder och modeller som fenomen 

Förutom olika seminarier genomgick också några medarbetare på konsult-
företaget utbildning avseende en ny utvecklingsmiljö som skulle användas i det 
aktuella pilotprojektet. Denna utvecklingsmiljö skulle också användas senare 
för utveckling av internetbaserade SU-produkter. 

5.3.4.2 Förändringsprojekt efter avbrott 
Efter att förändringsprojektet på konsultföretaget avbrutits påbörjades nästan 
omedelbart ett arbete för att skapa nya förutsättningar för detsamma. Dessa 
förutsättningar innebar främst att konsultföretaget uttalat gav ett mandat från 
olika ledningsfunktioner att aktuellt förändringsprojekt var viktigt och skulle 
genomföras. Vad som också gjordes var att avsätta resurser för olika insatser 
inom förändringsprojektet, att tydliggöra vem som hade ansvar för förändrings-
projektet och vem som skulle vara mottagare av resultatet från detsamma.  

Baserat på tidigare genererade utredningsresultat och nya förutsättningar utfor-
mades sedan en projektplan och projektdirektiv för fortsättningen av aktuellt 
förändringsprojekt. Denna projektplan tillsammans med projektdirektivet gav 
tydliga riktlinjer om, vad som skulle utföras, när detta skulle utföras, omfatt-
ning av planerade aktiviteter, förväntade resultat av planerade aktiviteter, 
ansvar för planerade aktiviteter, resurser avsatta för olika aktiviteter etc. 
Förväntade resultat från fortsättningen av förändringsprojektet definierades 
enligt punkterna nedan. 

• Synsätt att tillämpa vid internetbaserad SU 

• Definierad SU-process som övergripande beskriver olika faser och 
huvudsakliga aktiviteter 

• Precisering av roller och ansvar i SU-processen 
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• Viktiga aspekter att beakta vid internetbaserad SU jämfört med 
traditionell utveckling 

I projektplanen och projektdirektivet skärptes även projektorganisationen i 
termer av att ett antal projektroller specificerades vad gäller deras samman-
sättning och ansvar, projektbeställare, projektledare, styrgrupp, projektgrupp, 
referensgrupp, kvalitetsansvarig och mottagare av resultat enligt Figur 5-38 
nedan. 
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Figur 5-38: Förändrad organisation i förändringsprojektet 

Eter utformning av projektplan och projektdirektiv genomfördes en kick off där 
hela SU-verksamheten var närvarande vad gäller den del av konsultföretaget där 
förändringsprojektet genomfördes. Under denna kick off redovisades skälen till 
varför förändringsprojektet avbrutits samt vad som gjorts för att få upp 
detsamma på spåret igen. Under denna sammankomst redovisades också 
innehållet i utformad projektplan och projektdirektiv. 

Som nästa steg i förändringsprojektet genomfördes en styrkeanalys av projekt-
gruppen. Styrkeanalysen genomfördes seminariebaserat av projektgruppen och 
validerades sedan av referensgruppen. Styrkeanalysen syftade till att identifiera 
och relatera vilka styrkor som man hade inom konsultföretaget och behand-
lades som en motvikt till problemområdena samt som ett stöd för att uppfylla 
olika förändringsbehov. De styrkor som identifierades kan sammanfattas enligt 
Figur 5-39 nedan. 
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Figur 5-39: Sammanfattning av styrkor 

Den verksamhetsdefinition och verksamhetsanalys som genomfördes innan 
förändringsprojektet avbröts låg sedan till grund för den processmodellering 
som sedan genomfördes.  
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SU-processen för pilotprojektet som rekonstruerats före projektavbrottet var 
som tidigare beskrivits på en tämligen detaljerad nivå vad gäller olika aktivitets-
samband och handlingslogik som dokumenterades i handlingsgrafer. Dessa 
handlingsgrafer analyserades och sammanställdes sedan på en högre abstrak-
tionsnivå i så kallade processgrafer. Ett exempel på en sådan processgraf kan ses 
i Figur 5-40 nedan. 
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Figur 5-40: Processgraf över SU-processen 

Genom att genomföra en processanalys utvecklades en begreppsapparat och ett 
sätt att betrakta och tala om SU-verksamheten på konsultföretaget. Process-
analysen genomfördes av projektgruppen och resultatet validerades av såväl 
referensgrupp, styrgrupp som kvalitetsansvarig. Den strukturering som gjordes 
av SU-verksamheten i en SU-process var dock inte heltäckande eftersom den 
endast var baserad på en typ av uppdrag (B2B) med vissa specifika egenskaper 
(t ex känt affärssystem). Ett betydelsefullt klargörande genom process-
modelleringen var dock att teknisk analys och integrationsanalys framträdde 
som kritiska delar av SU-processen och som i stort var avgörande för hela SU-
processen vid internetbaserad SU. 

Problemanalysen som sedan genomfördes gjordes utifrån två olika förhållnings-
sätt, intervjuer med enskilda individer och problemidentifiering utifrån rekonst-
ruerad SU-process. Problemintervjuerna med enskilda individer gjordes med 
såväl projektledare som utvecklare vilka varit delaktiga i pilotprojektet. 
Problemintervjuerna var dock inte bara riktade mot pilotprojektet utan också 
SU-verksamheten som helhet. Problemintervjuerna resulterade i ett antal 
problemgrafer som sedan sammanställdes till gemensamma problemgrafer vilka 
sedan validerades av referensgruppen. I projektgruppen genomfördes också en 
problemanalys utifrån rekonstruerad SU-process, d v s utifrån denna rekonst-
ruktion vilka problem kan då identifieras? Samtliga problemgrafer har sedan 
analyserats för att få fram problemområden och prioriterade problem. De 
problemområden som identifierades kan sammanfattas enligt Figur 5-41 nedan. 
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Figur 5-41: Sammanfattning av problem 

Sammanfattande värdering och formulering av förändringsbehov gjordes sedan 
av projektgruppen genom att analysera ovan beskrivna utredningsresultat. 
Projektgruppen har även i detta förändringsprojekt lagt stor vikt vid spårbarhet 
i materialet i termer av att förändringsbehoven tydligt var relaterade till olika 
utredningsresultat. För att generera förändringsbehoven tog vi i projektgruppen 
utgångspunkt i formulerade problemområden. Utifrån dessa problemområden 
formulerades sedan olika förändringsbehov vars uppgift var att åtgärda de 
problem som problemområdena beskriver. Förändringsbehoven har sedan 
relaterats till såväl mål som styrkor för att stärka de argument som skall stödja 
förändringsbehoven. Genererade förändringsbehov på programvaruföretaget 
var enligt punkterna nedan. Dock bör poängteras att problem relaterat till dålig 
arbetsmiljö inte utgjorde underlag för fortsättningen av aktuellt förändrings-
projekt eftersom vissa ledningsfunktioner på konsultföretaget ansåg att detta 
skulle hanteras i ett annat sammanhang. Förändringsbehoven som formulerades 
på konsultföretaget var enligt punkterna nedan. 

• Utveckling av strukturerat arbetssätt vid SU-projekt 

• Utformning och specificering om vad överlämnande av resultat i SU-
processen innebär 

• Utveckling av tydlig, flexibel och moduluppbyggd SU-process gällande 
aktiviteter, resultat, beroendeförhållande 

• Utveckling av enhetligt verksamhetsspråk 
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• Tydliggörande av roller och ansvar i SU-processen 

• Framtagning av versionshanteringssystem 

• Öka kunskap om projektarbete 

• Framtagning av stöd till SU-processen i termer av mallar, metoder och 
verktyg 

• Anpassning och integrering av projektmodell med SU-process 

• Framtagning av kompetensbehov för olika roller relaterat till SU-processen 

För vart och ett av dessa förändringsbehov finns en spårbarhet i utrednings-
materialet enligt Tabell 5-1 nedan. 

Tabell 5-6: Relatering av förändringsbehov till andra utredningsresultat 

Förändringsbehov Nummer 
Utveckling av strukturerat arbetssätt vid SU-projekt 1 
P-område Oklara överlämnanden i SU-processen, ingen 

beskrivning av beroendeförhållanden mellan 
resultat, oklara ansvarsförhållanden etc. 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
19, 22 

Mål Hög kvalitet i både SU-process och produkt som 
levereras till kund. Låg andel övertid, hög 
lönsamhet. Minimering av kaos under SU-processen 
samt strukturerat arbetssätt vilket leder till 
effektivitet. 

1, 2, 3, 7, 8, 
12, 23, 24, 25, 
26, 32, 36, 38 

Styrka Medarbetare på konsultföretaget är nyfikna och 
öppna, envisa och har samtidigt en hög 
förändringsvilja och förändringsbenägenhet. 

3, 6, 10, 11, 
32 

Förändringsbehoven låg sedan till grund för nästa steg i detta förändrings-
projekt, nämligen att utforma och införa olika förändringsåtgärder vilket 
kommer redovisas under rubrik 5.3.4.3 nedan. 

I Figur 5-36 ovan finns även för omstarten av aktuellt förändringsprojekt en del 
som säger skapa förutsättningar för förändringsprojekt. Detta har delvis berörts 
tidigare i samband med omstart av förändringsprojektet men det finns fler saker 
som i detta sammanhang behöver nämnas. Trots att förutsättningarna för om-
starten av förändringsprojektet var ojämförbart bättre än tidigare fanns det 
ändå tillfällen då konsultföretaget handlade och prioriterade i en riktning som 
inte var förenligt med vad som är önskvärt i denna typ av förändringsprojekt. 
Detta innebar att jag som extern utredare även under denna del till viss del fick 
förhandla och argumentera för olika resurser och engagemang. 

5.3.4.3 Utformning och införande av förändringsåtgärder 
Som fortsättning på genomförd verksamhetsdiagnos skulle sedan utformning 
och införande av förändringsåtgärder genomföras. Detta arbete kom så långt att 
planering och specificering av ingående moment var klart och underlag för såväl 
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projektplan och projektdirektiv var färdigt. Dock blev det operativa genom-
förandet av denna del av förändringsprojektet aldrig av. Det främsta skälet till 
detta var att konsultföretaget inte hade möjlighet att avsätta de resurser som 
skulle krävas samt att man stod inför en större omorganisering av nuvarande 
SU-verksamhet. 

Det fortsatta förändringsarbetet formulerades som fortsatt processutveckling 
och vad som skulle göras kan sammanfattas enligt punkterna nedan. 

• Fokus och egenskapsbestämning av nuvarande SU-process: Vad represen-
terar denna SU-process enligt nuvarande verksamhetsdefinition. Vad är 
specifikt för denna SU-process (baserat på pilotprojektet), t ex att affärs-
systemet som skall integreras är känt. 

• Detaljera nuvarande SU-process: Fördjupning inom olika delprocesser och 
lyfta fram delaktiviteter, det totala beroendeförhållandet och interaktioner 
mellan aktiviteter och resultat. Baserat på fokus och egenskaper i punkten 
ovan kan denna detaljering gärna göras med sikte på en önskad process 
för att uppfylla egenskaperna ovan. 

• Utformning av variantprocesser: När SU-processen ovan är beskriven på 
ett för konsultföretagets SU-verksamhet rationellt sätt är det lämpligt att ta 
fram varianter av densamma. Detta innebär att identifiera och ta fram 
andra fokus och egenskaper för SU-projekt som kan vara aktuella för SU-
verksamheten. Detta kan göras på basis av verksamhetsdefinition, tidigare 
och aktuella projekt samt SU-verksamhetens erfarenheter. Dessa varianter 
av SU-processen bör då också beskrivas och detaljeras på samma sätt som 
gjorts med den process som baserats på pilotprojektet. 

• Utformning och specificering av resultat/förutsättningar för överlämning: 
I SU-processerna finns nu olika förutsättningar och resultat tydliggjorda i 
de olika variantprocesserna. Alla dessa resultat bör specificeras vad gäller 
deras innehåll, egenskaper och specifika beroendeförhållanden till andra 
delar av SU-processen. Det kan t ex vara så att vissa delar av ett resultat är 
förutsättningar för flera delar av SU-processen och då bör dessa delar 
specificeras. Det finns också olika former av överlämnanden, via mil-
stolpar mellan stora faser i SU-processen med värdering och beslut – 
informella överlämnanden av delresultat som oftast inte är förenade med 
några större värderingar och beslut. Olika typer av överlämnande kommer 
kräva olika grad av formalisering vad gäller överlämnande. 

• Specificering av roller och ansvar i SU-processerna: Det kommer att vara 
olika roller inblandade i SU-processerna. Dessa roller skall samverka på 
olika sätt. Det kommer därför krävas beskrivningar om vilka roller som 
utför vilka aktiviteter/delprocesser i SU-processen. Dessa roller bör då 
också specificeras vad gäller ansvar, befogenheter, samverkanskrav etc. 

• Framtagning av stöd till aktiviteter i SU-processen: När olika aktiviteter 
utförs i SU-processen kommer aktörer söka stöd i olika saker för att utföra 
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sitt arbete. Dessa stöd kommer att utgöras av olika former av kunskap 
som spänner från rena personliga erfarenheter till mer strikta metoder. 
Oavsett vad stödet består i finns det behov av att relatera olika former av 
befintliga stöd till olika aktiviteter i SU-processen. En viktig del i detta 
arbete är att förändra befintliga stöd och ta in nya stöd för SU-processen. 
Exempel på olika stöd kan vara, mallar, checklistor, innehållsförteckning, 
metoder, verktyg etc. 

• Skapa möjligheter till situationsanpassning: En SU-process som är 
komponentbaserad eller uppbyggd av moduler och som är tydlig vad gäller 
punkterna ovan är en bra grogrund för situationsanpassning. Inga 
utvecklingsprojekt är exakt lika varandra vilket innebär att det finns 
varianter av varianter. Det finns därför behov av riktlinjer för situations-
anpassning. Dessa riktlinjer kan t ex vara relaterade till alternativa 
ordningar mellan olika aktiviteter beroende på olika situationer. En 
komponentbaserad och moduluppbyggd SU-process är också en god förut-
sättning för att kunna bedriva inkrementell SU. 

 



 

 

DEL IV: EN TAXONOMI FÖR METAUTVECKLING 
I denna del av avhandlingen presenteras taxonomin 
för metautveckling. Detta görs genom att beskriva 
såväl principer för framtagning av taxonomin, tax-
onomins innehåll och struktur samt empirisk prövning 
och vidareutveckling av densamma. Kapitel 6 behand-
lar principer för framtagning. Kapitel 7, 8, och 9 
beskriver sedan innehåll och struktur i hierarkidimen-
sionen, processdimensionen och temadimensionen. I 
Kapitel 10 genomförs avslutningsvis en empirisk pröv-
ning och vidareutveckling av taxonomin. 





 

 169

6 Arbetssätt vid utveckling av taxonomi för meta-
utveckling 

I kapitel 6 presenteras det arbetssätt jag tillämpat vid utveckling av taxonomin. 
Taxonomin är ett resultat av en analys och systematisering (se TIM-ansats i 
kapitel 2) av genomförda förändringsprojekt (se beskrivning av fallstudier i 
kapitel 5). 

6.1 Inledande beskrivning 
I avsnitt 2.2 har fenomenet taxonomi tidigare beskrivits som ett systematiskt 
sätt att strukturera begrepp och relationerna mellan begreppen inom ett visst 
område. I denna avhandling innebär detta en systematisk struktur för föränd-
ringshandlingar som utförs i samband med metautveckling. Taxonomin är ett 
resultat av en successiv analys och utvecklingsprocess där principerna för 
utvecklingsprocessen och olika exempel redovisas i avsnitt 6.2 - 6.6 nedan. 
Taxonomins principiella uppbyggnad utgörs av tre dimensioner, 1) en hierarki-
dimension, 2) en processdimension och 3) en temadimension. Dessa tre dimen-
sioner ger tillsammans en systematik för att förstå och beskriva förändrings-
handlingar vid metautveckling. Samtliga steg i utvecklingsprocessen har 
dokumenterats vilket också är en förutsättning för att kunna exemplifiera olika 
delar av taxonomin. Utvecklingsprocessen kan på en övergripande nivå 
sammanfattas i fem steg enligt Figur 6-1 nedan. 
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Figur 6-1: Arbetssätt vid utveckling av taxonomin 

Utvecklingsprocessen för taxonomin redovisas som bestående av fem huvudsteg 
vars principer kommer presenteras i detta kapitel. Resultaten av denna utveck-
lingsprocess (en taxonomi för metautveckling) presenteras och prövas sedan i 
kapitel 7, 8, 9 och 10, steg 1 - 3 i kapitel 7 och 8, steg 4 i kapitel 9 och steg 5 i 
kapitel 10. 
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Under utvecklingsprocessen av taxonomin har alla delarna av TIM varit 
närvarande i de olika stegen enligt Figur 6-1 ovan. Under steg 1 – 4 ovan har I 
(empiri som bas) och M (modellering) i TIM varit tongivande även om det 
också funnits tydliga inslag av T (teoridrivning). Teoridrivningen har under steg 
1 - 3 främst utgjorts av handlingsteori, verksamhetsteori och förändringsteori 
samt under steg fyra av IS, SU och SPI-teorier (se kapitel 3 och 4 för beskrivning 
av dessa teorier). Teorier har använts som stöd för strukturering, riktande av 
uppmärksamhet och grundning under genomförda analyssteg. Steg 1 – 3 har 
resulterat i en hierarkidimension och en processdimension och steg 4 har 
resulterat i en temadimension. 

Den empiri som steg 1 – 4 baserar sig på kommer från två av de fyra 
genomförda förändringsprojekten, konsultföretaget och programvaruföretaget. 
Argumenten för att välja två och just dessa två förändringsprojekt i detta skede 
kan sammanfattas enligt punkterna nedan. 

• Det är de två senaste fallstudierna och därmed också de två fallstudierna 
som är färskast i minnet 

• Dessa två fallstudier är också de två fallstudierna som har den mest 
omfattande dokumentationen vad gäller djup och bredd 

• En tydlig mättnad avseende förändringshandlingar framträdde under den 
inledande analysen av det tredje förändringsprojektet. Då detta ställdes i 
relation till uppskattade bidrag från två ytterligare fallstudier avbröts 
analysen och jag har valt att inte använda dessa i detta skede. 

Under steg 5 enligt Figur 6-1 har sedan empiri från de två andra förändrings-
projekten, myndigheten och läkemedelsföretaget, utgjort basen för att empiriskt 
pröva och vidareutveckla taxonomin.  

I avsnitt 6.2 - 6.4 nedan kommer ett antal begrepp och indelningar användas 
som ett led i att systematisera genomförda förändringsprojekt (empiri som bas). 
De viktigaste begreppen och indelningar som, baserat på empirin, kommer 
användas är enligt punkterna nedan. 

• Nivåer av förändringshandlingar: Förändringshandlingar kommer, baserat 
på empiri (I i TIM) och drivet av handlingsteori och verksamhetsteori (T i 
TIM), att grupperas på olika nivåer beroende på deras granularitet (se 
verksamhetsnivåer i avsnitt 3.3 och 3.4). Denna nivåindelning utrycker 
främst relationer av typer ”består av”, ”är en del av” och ”är en 
specialisering av”. Detta kommer sedan vara den viktigaste grunden för 
indelningen i hierarkidimensionen av taxonomin. 

• Inriktning för förändringshandlingar: Förändringshandlingar kommer, 
baserat på empiri (I i TIM) och drivet at förändringsteori (T i TIM), 
indelas i enlighet med deras framhävda inriktning i form av förståelse-
inriktning (F), värderingsinriktning (V) och designinriktning (D) (se 
indelningar vid förändringsarbete i avsnitt 4.4). Denna indelning kommer 
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sedan vara ett viktigt underlag för indelningen i processdimensionen i 
taxonomin. 

6.2 Identifiera och karaktärisera förändringshandlingar 
Det första analyssteget enligt  Figur 6-1 ovan har utgjorts av att identifiera och 
karaktärisera förändringshandlingar vilket i sig utgjorts av fyra delsteg, 1) 
identifiera förändringshandlingar, 2) gruppera förändringshandlingar, 3) 
relationer mellan förändringshandlingar och 4) karaktärisera förändringshand-
lingar. Den empiri som legat till grund för steg 1 och även resten av denna 
avhandling kan beskrivas enligt punkterna nedan. 

• Erfarenhets- och minnesanteckningar från förändringsprojekten i form av 
loggböcker 

• Mötesprotokoll från olika typer av sammankomster i respektive föränd-
ringsprojekt 

• Utredningsdokument som resultat av olika förändringshandlingar som 
genomförts i respektive förändringsprojekt 

• Intervjuer med olika personer i de olika förändringsprojekten 

• Verksamhetsdokument som på olika sätt beskriver aktuella SU-verksam-
heter, t ex metodbeskrivningar, processbeskrivningar, produktbeskriv-
ningar, organisationsbeskrivningar etc. 

• Min personliga kunskap, intryck och erfarenheter hos mig som extern 
utredare i aktuella förändringsprojekt 

För ytterligare beskrivning av den empiri som ligger till grund för avhandlingen 
(se kapitel 2 och kapitel 5). 

6.2.1 Identifiera förändringshandlingar, delsteg 1 
Det första analyssteget har bestått i att utifrån ovan redovisade empirikällor 
identifiera (”fånga”) de förändringshandlingar som utförts i de två förändrings-
projekten. Exempel på identifierade förändringshandlingar är i förändrings-
projekten är enligt punkterna nedan. De exempel som kommer att användas 
framöver är i linje med de exempel på förändringshandlingar som tidigare 
redovisats i avsnitt 5.3.1.2, d v s exempel på förändringshandlingar under etapp 
1 på myndigheten. Skillnaden består i att här är exemplen tagna från 
konsultföretaget eftersom detta har utgjort underlag för generering av 
taxonomin. 

• ”Analys av mål för SU-grupp” 

• ”Granska kravspecifikation för …projektet” 

• ”Identifiera pilotprojekt till metodprojektet” 

• ”Inhämta kunskap för förändringsprojekt genom extern förändringsaktörs 
deltagande på möte” 
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Dessa exempel på identifierade förändringshandlingar befinner sig på olika 
nivåer. Analys av mål består t ex av flera förändringshandlingar och som kan 
sträcka sig över en större tidsrymd och flera tillfällen. Identifiera däremot är i 
detta sammanhang en betydligt mindre omfattande förändringshandling som tar 
mindre tid i anspråk. Skillnaderna i nivåer och omfattning mellan identifierade 
förändringshandlingar har sedan varit främsta skälet för nästa analyssteg. 
Skillnaden i nivåer av förändringshandlingar har också tagit stöd i den indelning 
som gjorts i Figur 3-5 i kapitel 3 mellan verksamhet, aktivitet och social 
handling. Analys av mål skulle utifrån denna indelning kunna betraktas som en 
aktivitet medan identifiera snarare bör beskrivas som en social handling enligt 
denna indelning. 

6.2.2 Gruppera förändringshandlingar, delsteg 2 
Nästa delsteg har bestått i att gruppera förändringshandlingar i olika hierarkier 
av förändringshandlingar vilket också är gjort med stöd av tidigare indelning 
mellan verksamhet, aktivitet och social handling. Denna gruppering av 
förändringshandlingar har främst gjorts induktivt (bottom-up) men med inslag 
av deduktion (top-down). Induktivt genom att betrakta olika förändrings-
handlingar, identifiera vad dessa handlar om, gruppera dem utifrån denna 
identifiering och sedan söka mer generella förändringshandlingar, d v s 
förändringshandlingar på en högre nivå, som kan innefatta identifierade 
grupperingar. Deduktivt genom att utgå ifrån förändringshandlingar på en 
högre nivå och identifiera förändringshandlingar som kan ingå i denna 
gruppering. Detta förfaringssätt innebär att olika grupper av förändrings-
handlingar har specificerats. Exempel på denna typ av gruppering kan ses i 
punkterna nedan. 

• Utforma och bestämma ramar förutsättningar för metodprojekt (nivå 1) 

• Identifiera pilotprojekt till metodprojekt (nivå 2) 

• Bestämma tidsramar för metodprojekt (nivå 2) 

• Utforma upplägg för metodprojekt (nivå 2) 

• Skapa konsensus om upplägget i metodprojektet (nivå 2) 

I detta exempel redovisas på en överordnad nivå en förändringshandling (nivå 
1) och sedan dess ingående förändringshandlingar (nivå 2) genom de fyra 
underordnade punkterna. Detta delsteg har, på en överordnad nivå (nivå 1) 
givit vid handen ett antal olika förändringshandlingar (ca: 20 stycken i 
konsultföretaget och ca: 30 stycken i programvaruföretaget) med olika, på en 
underordnad nivå (nivå 2) ingående förändringshandlingar. I vissa fall har 
dessutom förändringshandlingar på en underordnad nivå specificerats som 
bestående av ytterligare förändringshandlingar enligt punkterna nedan. 

• Analysera resultat och utforma sammanfattande värdering (nivå 1) 

• Identifiera och prioritera problemområden (nivå 2) 
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• Identifiera problemområden och prioriterade problem baserat på 
problemanalysen (nivå 3) 

• Identifiera problemområden och prioriterade problem baserat på 
rekonstruerad SU-process (nivå 3) 

I detta skede har analysen av förändringsprojekten genererat en hierarkisk 
indelning av förändringshandlingar i tre nivåer med relationer mellan nivåerna, 
”består av” (top-down), ”ingår i” (bottom-up) och ”specialisering av” (bottom-
up). I detta skede kan de tre nivåerna av förändringshandlingar kunna beskrivas 
som: 

• förändringshandlingar på nivå 1 kan bestå av olika förändringshandlingar 
på nivå 2, 

• där dessa förändringshandlingar i sin tur kan bestå av ytterligare föränd-
ringshandlingar på nivå 3 eller 

• att delhandlingar på en underordnad nivå är en specialisering av hand-
lingar på en överordnad nivå. 

Under analysen har inte nedbrytning skett under nivå 3 med argumenten att 
ytterligare nedbrytning i detta sammanhang inte finner tillräcklig rationalitet 
som social förändringshandling. För att avgöra om tillräckligt fin granularitet 
har Grahams (1998) tumregel tillämpats. Översatt till denna analys innebär 
denna tumregel att ytterligare uppdelning skulle introducera en terminologi som 
inte har varit en del, som diagnostiserande handling, av det som utförts i 
förändringsprojekten, t ex att be någon aktör hämta projektplanen för aktuellt 
projekt.  

De så här långt gjorda beskrivningarna av förändringshandlingar finns för 
respektive förändringsprojekt dokumenterade i löpande textdokument med 
olika indenterade nivåer. Dessa dokument innehåller också en sekventiell 
tidsordning mellan förändringshandlingarna. För att utveckla ytterligare 
förståelse för de identifierade förändringshandlingarna på olika nivåer har 
sedan inbördes relationer mellan förändringshandlingar på olika nivåer 
analyserats. Detta förfaringssätt ligger på denna nivå nära det sätt som 
Sabherwal och Robey (1993) inledningsvis tillämpat för att ta fram en tax-
onomi för olika implementationsprocesser vid SPI-insatser. 

6.2.3 Relationer mellan förändringshandlingar, delsteg 3 
Delsteg 3 har inneburit en bestämning och visualisering av ordningsrelationen 
inom och mellan olika förändringshandlingar. Med ordningsrelation avses 
relationer mellan förändringshandlingar baserat på den ordning i vilken de 
utförts i respektive förändringsprojekt. I detta delsteg har också förändrings-
handlingarna på nivå 1 genomgått en första generalisering vad gäller namn-
givning. Exempel på förändring av namngivning av förändringshandlingar kan 
ses i punkten nedan. 
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• Utforma och bestämma ramar och förutsättningar för metodprojekt har t 
ex förändrats till, Karaktärisera och specificera metodprojekt 

Denna formulering är mer generell och där dess innebörd snarare bestäms av 
ingående förändringshandlingar på nivå 2. I förändringshandlingen på nivå 1 
har sedan ordningsrelationerna mellan ingående förändringshandlingar på nivå 
2 identifierats i enlighet med Figur 6-2 nedan. Ordningsrelationer mellan 
förändringshandlingar kan karaktäriseras som att vara, sekventiell, iterativ 
och/eller parallell. 

Bestämma tidsramar 
för metodprojekt

Identifiera
pilotprojekt

Gemensamgöra 
upplägg för metodprojekt

Utforma upplägg
för metodprojekt

Karaktärisera och specificera metodprojekt

 
Figur 6-2: Ordningsrelationer inom sammansatt handling 

I detta fall innebär de dubbelriktade pilarna att de fyra ingående förändrings-
handlingarna i huvudsak utfördes iterativt och parallellt, d v s de genomfördes 
samtidigt eftersom de på olika sätt gav ömsesidig och kontinuerlig påverkan för 
varandra. 

Under detta delsteg identifierades och visualiserades också ordningsrelationen 
mellan förändringshandlingar på nivå 1 i respektive förändringsprojekt. För 
konsultföretaget blev resultatet av detta arbete enligt Figur 6-3 nedan. 
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Figur 6-3: Detaljerad beskrivning av ordningsrelationer mellan 

förändringshandlingar 

Syftet med att visa denna beskrivning är inte att det skall vara möjligt att uttyda 
(läsa) vilka förändringshandlingar som utförts. Syftet är i stället att ge läsaren 
en uppfattning om ordningsrelationerna mellan förändringshandlingar på nivå 
1. Denna beskrivning har sedan abstraherats till ett mer hanterbart format 
enligt Figur 6-4 nedan. Den i Figur 6-2 ovan beskrivna förändringshandlingen, 
Karaktärisera och specificera metodprojekt, återfinns gråmarkerad längst till 
vänster i Figur 6-4 nedan som en del av utformning av metodprojekt. I dessa 
visualiserade beskrivningar är det möjligt att se olika ordningsrelationer mellan 
förändringshandlingar, såväl sekventiella, iterativa som parallella relationer 
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mellan olika förändringshandlingar. Beskrivningen i Figur 6-4 representerar det 
sätt på vilket detta förändringsprojekt verkligen genomfördes. 
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Figur 6-4: Ordningsrelationer mellan förändringshandlingar 

6.2.4 Karaktärisering av förändringshandlingar, delsteg 4 
Delsteg 4, av steg 1 enligt Figur 6-1 i ovan, har inneburit att för respektive 
förändringshandling (nivå1) med ingående förändringshandlingar (nivå 2) 
karaktärisera dessa enligt kategorierna i punkterna nedan. Resultatet av detta 
har sedan beskrivits i olika tabeller enligt Tabell 6-1 nedan. 

• syfte med förändringshandling, 

• förutsättning för förändringshandling, 

• resultat av förändringshandling samt 

• vad specifikt förändringshandlingen handlade om, d v s innehåll, samt i 
vilket sammanhang 

Motiv för urvalet av dessa kategorier tar stöd i induktiv analys enligt Grounded 
Theory (GT) (Strauss, Corbin, 1990). I kodningsprocessen av en GT-analys 
argumenteras för att ökad förståelse för ett fenomen skapas genom att förut-
sättningar och resultat direkt relateras till handlingar, i detta fall förändrings-
handlingar. För ytterligare beskrivning av GT i detta arbete se kapitel 2. Vidare 
är förutsättningar för handling och resultat av handling viktiga i den verksam-
hetsteori som tidigare presenterats i kapitel 3. 
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Tabell 6-1: Karaktärisering av förändringshandlingar 

1) Karaktärisera och specificera metodprojekt (nivå 1) 

1.1) Identifiera pilotprojekt (nivå 2) 

Syfte 
Identifiera och välja ett lämpligt internetbaserat SU-projekt som 
skall utgöra referensprojekt under metodprojektet 

Föruts. 
Befintliga projekt inom konsultföretaget och gruppen, såväl 
genomförda, pågående som kommande 

Resultat  Ett pilotprojekt i form av SU-projekt X 

Innehåll & 
kontext 

Att identifiera lämpliga referensprojekt, utvärdera lämpliga 
referensprojekt och besluta om vilket lämpligt projekt som skall 
användas. I detta fall blev det X-projektet som innebär utveckling 
av en internetbaserad B2B lösning där bland annat befintliga 
affärssystem skall integreras.  

1.2) Bestämma tidsramar för metodprojekt (nivå 2) 

1.3) Utforma upplägg för metodprojekt (nivå 2) 

1.4) Gemensamgöra upplägg för metodprojekt (nivå 2) 

Denna karaktärisering av förändringshandlingar med ingående subhandlingar 
har utförts för samtliga förändringshandlingar i respektive förändringsprojekt. 

6.3 Identifiera kategorier av förändringshandlingar 
Det steg av analysen som detta avsnitt redovisar (steg 2 i Figur 6-1 ovan) består 
i sig av två delsteg. Det första delsteget innebär en kategorisering av föränd-
ringshandlingar (avsnitt 6.3.1) och det andra delsteget en systematisering av 
förändringshandlingar (avsnitt 6.3.2) nedan. I avsnitt 4.4 har jag tidigare 
presenterat en indelning som accentuerar olika inriktningar för förändrings-
handlingar, förståelseinriktning, värderingsinriktning och designinriktning. 
Denna indelning har under detta delsteg använts för att rikta uppmärksamheten 
och göra meningsfulla processindelningar i det material som analysen genererat 
så här långt (en del av teoridrivningen i tillämpad TIM-ansats). 

6.3.1 Kategorisering av förändringshandlingar, delsteg 1 
Detta första delsteg i steg 2 enligt Figur 6-1 ovan har bestått av flera delmoment 
för att utveckla förståelsen för förändringshandlingar på olika nivåer. Först och 
främst har innebörden av respektive ingående förändringshandling konceptuellt 
preciserats. Detta har gjorts genom att identifiera möjlig förståelseaspekt, 
värderingsaspekt och/eller designaspekt för respektive förändringshandling, 
(anges som F, V och/eller D i Tabell 6-2 nedan). Förutom en konceptuell 
precisering av förändringshandlingar har dessutom olika aktörer eller aktörs-
grupper som utfört respektive förändringshandling specificerats. Denna kategor-
isering och resultat av densamma kan ses i den exemplifiering som Tabell 6-2 
nedan representerar. 



Arbetssätt vid utveckling av taxonomi för metautveckling 

 177

Tabell 6-2: Kategorisering av förändringshandlingar 

1) Karaktärisera och specificera metodprojekt (nivå 1) F, V & D 

1.3) Utforma projektupplägg (nivå 2) F, V & D  

1.3.1) Identifiera vilka upplägg som är möjliga vid denna typ av 
metodprojekt (G) (nivå 3) F 

1.3.2) Identifiera vilka upplägg som är möjliga relaterat till 
situationen (G) (nivå 3) 

V 

1.3.3) Utforma upplägg (I & G) (nivå 3) 
1.3.4) Fastställa upplägg (G) (nivå 3) D 

I Tabell 6-2 ovan beskrivs t ex att förändringshandlingen, 1.3) Utforma projekt-
upplägg, i sin tur bestått av, en förståelseinriktad, en värderingsinriktad och två 
designinriktade förändringshandlingar. För var och en av dessa förändrings-
handlingar har också utförande aktör av angivits. I detta fall G och I. G betyder 
grupp och innebär att förändringshandlingen utförts i ett kollektivt samman-
hang i form av en grupp aktör/er från aktuell SU-verksamhet tillsammans med 
extern aktör/er. I innebär att någon/några individer i aktuell SU-verksamhet 
enskilt utan stöd av extern aktör utfört förändringshandlingen. Ytterligare 
aktörskodning som använts är E, vilket innebär att extern utredare enskilt 
utfört förändringshandlingen. Kombinationer av dessa aktörer är också möjliga 
vilket också kan ses i tabellen ovan.  

Som en utveckling av Tabell 6-2 ovan kan nämnas att en förändringshandling 
inom en överordnad förändringshandling inte behöver innehålla alla tre typer 
av förändringshandlingar, förståelseinriktning, värderingsinriktning och design-
inriktning. 

6.3.2 Systematisering av förändringshandlingar, delsteg 2 
Det sista delsteget i denna del av analysen, steg 2 enligt Figur 6-1 ovan, har 
bestått i att sammanställa samtliga förändringshandlingar på olika nivåer 
utifrån använd indelning, d v s förståelse, värdering och design. Relaterat till 
dessa inriktningar för förändringshandlingar är det också av betydelse att göra 
en distinktion mellan framhävd och faktisk handlingsinriktning (intention). 
Med framhävd inriktning menas det primära syfte som styr handlandet, t ex om 
en förändringshandling utförs för att öka förståelsen för något. Den faktiska 
intentionen för förändringshandlingen kan dock vara fler än bara den fram-
hävda. Inom ramen för framhävd inriktning (t ex förståelse) görs samtidigt 
olika värderingar av vad som är lämpligt att utöka förståelsen om även om 
detta sker i bakgrunden av förståelseutvecklingen. 

Under denna systematisering av förändringshandlingar är den sammanhållande 
kategorin och högsta nivån diagnostiserande förändringshandlingar. Det 
diagnostiserande intresset är primärt, men det finns ett förändringsintresse i 
bakgrunden som drivkraft. En viktig del i denna systematisering har varit att 
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utifrån förändringshandlingar på nivå 3 identifiera mer generella kategorier 
inom respektive indelning. Under denna systematisering har jag också 
säkerställt att förändringshandlingar uttryckts i form av handlingar, d v s som 
verb, för att accentuera det handlande som är i fokus i taxonomin. Ett 
betydelsefullt argument för detta är som Goldkuhl (2002) uttrycker det då han 
tolkar Wittgenstein (1958) och hävdar att det finns en fara i att vilja uttrycka 
för mycket som substantiv eftersom man då förleds att söka efter ting. Ett 
exempel på detta är rubriken till detta avsnitt där det står ”Systematisering” 
vilket inte skall betraktas som ett ting utan som en handling i en aktiv process 
att ta fram taxonomin. Det är alltid fråga om att systematisera (verb) något, d v 
s handlingen systematisera är kopplad till något fenomen. Dock är resultatet av 
att systematisera en utvecklad systematik av förändringshandlingar i samband 
med metautveckling (en taxonomi). Den indelning i olika nivåer som gjorts i 
Tabell 6-3 nedan kommer sedan att utgöra ett direkt underlag för en av dimen-
sionerna i taxonomin (hierarkidimensionen). 

Tabell 6-3: Konceptualisering av förändringshandlingar 

Diagnostiserande förändringshandlingar 
Förståelse Värdering Design 

• Informerande 
° Presentera 
° Råda 

• Insamlande 
° Observera 

• Ordnande 
° Identifiera 
° Inventera 
° Karaktärisera 
° Relatera 
° Sammanställa 

• XX 
° xx 

• YY 
° Yy 

• XX 
° xx 

• YY 
° yy 

I Tabell 6-3 ovan exemplifieras förändringshandlingar med förståelseinriktning 
som har en framhävd karaktär att vara informerande, insamlande och 
ordnande. Motsvarande systematisering har sedan också gjorts för såväl föränd-
ringshandlingar med värderingsinriktning som för förändringshandlingar med 
designinriktning. 

6.4 Utformning av hierarkidimension och process-
dimension i taxonomin 

Steg 3 av utvecklingen av taxonomin har inneburit att ”Systematisera taxonomi 
för metautveckling” (se Figur 6-1). Steg 3 har i sig bestått av tre delsteg för 
successiv utveckling och förfining av taxonomin. Under denna del av analysen 
har också en successiv utveckling, förfining av namngivning och generalisering 
av materialet skett. Detta kan bland annat ses i förändringen av namngivningen 
i den förändringshandling som använts som exempel för att beskriva processen. 
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6.4.1 Beskrivning och sammanställning av förändrings-
handlingar 

Som ett första delsteg i denna del av analysen, steg 3, har den kategorisering 
(pre-taxonomi) som redovisats i Tabell 6-3 ovan använts för att beskriva den 
kategorisering av förändringshandlingar som tidigare gjorts enligt Tabell 6-2 
ovan. Detta moment i analysen har resulterat i en sammanställning av samtliga 
förändringshandlingar (nivå 1 – nivå 3). Ett exempel på denna sammanställning 
kan ses i Tabell 6-4 nedan. 

Tabell 6-4: Sammanställning av förändringshandlingar 

1) Karaktärisera och specificera metaprojekt (nivå 1) 

Förståelse 

• Informerande förändringshandlingar (nivå 2) 
° Presentera upplägg för metaprojekt (nivå 3) 

• Ordnande förändringshandlingar 
° Identifiera möjliga pilotprojekt 
° Identifiera möjliga tidsramar i metaprojekt 
° Identifiera möjliga upplägg för metaprojekt 

Värdering 

• Ordnande förändringshandlingar 
° Identifiera lämpliga pilotprojekt 
° Identifiera lämpliga tidsramar i metaprojekt 
° Identifiera lämpliga upplägg för metaprojektet 

Design 

• Avgörande förändringshandlingar 
° Fastställa tidsramar i metaprojekt 
° Fastställa upplägg för metaprojektet 

• Gestaltande förändringshandlingar 
° Identifiera tidsramar för metaprojekt 
° Identifiera upplägg för metaprojektet 

Ovan beskrivna analys och sammanställning är genomförd för samtliga 
identifierade förändringshandlingar i respektive förändringsprojekt. Samman-
ställningen i Tabell 6-4 ovan visar också att nivå 2 nu är att betrakta som en 
beskrivning av vilken typ av förändringshandling som återfinns på nivå 3 (d v s 
en handlingstyp). Denna sammanställning har sedan bearbetats vidare för att 
förtydliga ordningsrelationer mellan förändringshandlingar samt deras 
eventuella flerfunktionalitet. Innebörden av flerfunktionalitet är att även om en 
framhävd inriktning med handlingen är i förgrunden så har ofta handlingar 
flera karaktärer (se avsnitt 3.4.3). Detta blir särskilt tydligt vid samman-
ställningar enligt  Figur 6-5 nedan. 
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1) Utformning av metaprojekt

Utforma
tidsramar för 
metaprojekt

Sammanställa 
pilotprojekt

(möjliga & lämpliga)

Utforma
upplägg

för metaprojekt

Informera
om upplägg för 
metaprojektet

Sammanställa 
tidsramar för 
metaprojekt

(möjliga & lämpliga)

Besluta
om tidsramar för 

metaprojekt

(F, V & D)

(F & V)

(D)

(F & V)

Sammanställa 
upplägg för 
metaprojekt

(möjliga & lämpliga)

Besluta
om upplägg för 

metaprojekt

(F & V)

(D)

(F, V & D) (F) (K)(T) (T & K)

(T)

(K)

(T)

(K)

(T & K)

 
Figur 6-5: Ordningsrelationer och flerfunktionalitet 

Under denna del av analysen har ordningsrelationer och flerfunktionalitet hos 
vissa förändringshandlingar accentuerats och visualiserats. De gråmarkerade 
förändringshandlingarna är i vissa fall på en högre nivå och kan därmed bestå 
av ytterligare förändringshandlingar, i Figur 6-5 ovan representerade av 
vitmarkerade förändringshandlingar. I Figur 6-5 ovan finns också beteck-
ningarna F, V och D vilka beskriver huvudsaklig inriktning på förändrings-
handlingen (F = förståelseinriktning, V = värderingsinriktning och D = design-
inriktning). Utforma projektupplägg innebär i detta fall således såväl att 
sammanställa projektupplägg som att besluta om projektupplägg. Dessutom 
innebär sammanställa projektupplägg att såväl möjliga (F) som lämpliga (V) 
projektupplägg identifieras. Jämför med Tabell 6-4 ovan. 

I Figur 6-5 ovan har också en distinktion gjorts mellan två ytterligare karaktärer 
hos förändringshandlingar, förändringshandlingar av transformerande karaktär 
(T) och förändringshandlingar av koordinerande karaktär (K). I den analys som 
gjorts av olika förändringshandlingar har det visat sig att det inte är tillräckligt 
att bara uppmärksamma en horisontell eller processorienterad transformation 
som sker i ett förändringsprojekt. Det finns också behov av att uppmärksamma 
koordinerande egenskaper hos de förändringshandlingar som utförs. Med 
koordinerande handlingar avses att resultatet av förändringshandlingar har en 
påverkande effekt på andra handlingar eftersom man kan/bör/skall förhålla sig 
till dessa resultat (se avsnitt 3.2.2.1). Utformning av metaprojekt är i detta fall 
inte bara en logik av transformerande förändringshandlingar utan det finns 
också koordinerande inslag i de förändringshandlingar som utförts. Utformning 
av projektupplägg innebär således såväl att sammanställa projektupplägg som 
att besluta om projektupplägg. Dessutom innebär sammanställning av 
projektupplägg att såväl möjliga som lämpliga projektupplägg identifieras. 
Detta kan betraktas som en transformation där något successivt förädlas genom 
ett antal transformationsinriktade förändringshandlingar. Beslut om projekt-
upplägg är också en transformation där beslutet förändrar tillståndet för 
projektupplägget. Ett beslutat projektupplägg har dock också en starkt 
koordinerande roll eftersom individer förväntas följa projektuppläggets före-



Arbetssätt vid utveckling av taxonomi för metautveckling 

 181

skrifter. Att informera om projektupplägget har därmed också en viktig 
koordinerande karaktär i och med att andra aktörer får kunskap om vad och 
hur saker förväntas göras och därmed kan förhålla sig till detta. Jämför med 
Tabell 6-4 ovan. Förändringshandlingar har också olika påverkan i vad som i 
avsnitt 3.4.2 beskrivs som olika verklighetsdimensioner. Denna påverkan har 
också beskrivits i denna del av analysen och kommer att vara av betydelse för 
föreliggande taxonomi. 

Nästföljande steg i utvecklingsprocessen har varit att sammanföra analys-
resultaten från de båda förändringsprojekten (konsultföretaget och program-
varuföretaget). Under denna sammanföring har identifierade förändringshand-
lingar för respektive förändringsprojekt sammanställts på samma sätt som 
Tabell 6-3 ovan. Denna sammanställning har sedan varit underlag för, samt 
successivt förfinats under den fortsatta analysen. 

6.4.2 En inledande taxonomi för metautveckling 
Nästa delsteg i analysen har utgjorts av att vidareutveckla analysen av föränd-
ringshandlingar baserat på punkterna nedan. 

• Syfte med förändringshandlingar på olika nivåer 

• Aktör/er som är involverade i ingående förändringshandlingar 

• Förutsättning för ingående förändringshandlingar 

• Resultat av ingående förändringshandlingar 

• Förändringshandlingars grundfunktion (transformerande/koordinerande) 

• Förändringshandlingars påverkan i olika verklighetsdimensioner 

• Förändringshandlingars handlingsriktning, vem riktar sig handlingen till 

• Förändringshandlingars kunskapsriktning, till vem överförs kunskap 

Dessa beskrivningar har gjorts i såväl tabeller som modeller. Det exempel som 
visas nedan i Tabell 6-5 gäller för en typ av förändringshandlingar, infor-
merande handlingar, inom indelningen förståelseinriktade handlingar. 

Tabell 6-5: Förändringshandlingar med förståelseinriktning 

FÖRÄNDRINGSHANDLINGAR MED FÖRSTÅELSEINRIKTNING 

• Övergripande syfte är att utveckla förståelse för något hos olika aktörer, såväl 
interna som externa 

• Förståelse kan utvecklas genom att nedanstående handlingar utförs 

1) Informerande förändringshandlingar (handlingstyp) (nivå 2) 
• Övergripande syfte är att informera olika aktörer om något. Detta kan gälla såväl 

interna som externa aktörer 
• Information kan ges genom att olika handlingar utförs enligt nedan: 
1.1) Presentera/ Råda (nivå 3) 
Syfte Att presentera/råda om något i syfte att öka förståelse 
Aktörer Sändare och mottagare som kan vara intern/extern aktörer  
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Förutsättn. 
• Sändare med kunskap om något 
• Mottagare, aktör med behov att öka kunskapen 

Resultat Utvecklad kunskap hos mottagare, ger utvecklad förståelse 
Grundform Koordinerande genom att andra kan förhålla sig till det delgivna 
Verklighets-
dimension 

Förändring i intrasubjektiv eller intersubjektiv 
verklighetsdimension 

Exempel på 
förändrings- 
handlingar 

Presentera/råda om aktuell SU-verksamhet 
Presentera/råda om SU-produkter 
Presentera/råda om arbetssätt vid SU 
Presentera/råda om förändringsprojekt 

Handlings-
riktning, 
kunskaps-
riktning och 
samman-
ställning 

Påverkan i
verklighetsdim.
- Intrasubjektiv
- Intersubjektiv

E/I
aktör

E/I
aktör

Informerande handlingar

Kunskap Något

Förståelse
Koordinerande

Råda

Handlingsriktning

Kunskapsriktning

har
för/om

till

utvecklad

för/om

utför för
Presentera

 

Samma typ av beskrivningar har sedan gjorts för samtliga förändrings-
handlingar inom respektive indelning. Tabell 6-5 ovan sätter i detta fall in 
informerande handlingar i ett sammanhang samt att olika förhållanden för 
denna förändringshandling klargörs. Kunskapsriktning och handlingsriktning 
behöver dock inte ha samma riktning beroende på vilken typ av förändrings-
handling som utförs. I Tabell 6-5 ovan tydliggörs också vilken verklighets-
dimension som förändringshandlingen främst påverkar samt vilken huvudsaklig 
grundfunktion som förändringshandlingen har i form av transformerande 
och/eller koordinerande.  Denna typ av resultat kommer att behandlas mer 
utförligt i kapitel 7 och 8 där hierarkidimensionen och processdimensionen av 
taxonomin presenteras. 

6.4.3 Förfining av taxonomi för metautveckling 
Detta delsteg har till största delen kretsat kring att tydliggöra olika ordnings-
relationer mellan olika förändringshandlingar på olika nivåer (nivå 1 – 3) i 
enlighet med Figur 6-6 nedan. 

Informerande
handlingar

Insamlande
handlingar

Presentera Råda

kan vid
behov trigga

genom

genom

skapar
förutsättningar

för

kan göras
genom

 
Figur 6-6: Förfining av informerande handlingar 

Detta delsteg av analysen har t ex klargjort relationer av typen, det är en 
skillnad mellan förändringshandlingarna, presentera och råda. Båda är infor-
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merande men rådgivning kan utföras genom att presentera något. Andra typer 
av relationer som klargjorts är att informerande förändringshandlingar vid 
behov kan initiera och vara underlag för en annan typ av förståelseinriktad 
förändringshandling som i detta fall insamlande handlingar och därmed skapa 
nya förutsättningar för nya informerande förändringshandlingar. Denna typ av 
relationer mellan olika förändringshandlingar finns det flera exempel på vilka 
också kommer redovisas i kapitel 8. 

6.4.4 Resultat av steg 1 - 3 
Resultatet av den process som redovisats i avsnitten ovan (steg 1 – 3 i Figur 6-1 
ovan) är två dimensioner i taxonomin, en hierarkidimension och en process-
dimension. Dessa båda dimensioner skall kunna utgöra ett stöd för att förstå 
och beskriva förändringshandlingar vid metautveckling enligt Figur 6-7 nedan. 

Metautvecklande 
handlingar

Process-
dimension

Hierarki- 
dimension

systematiseras
genom

 
Figur 6-7: Hierarkidimension och processdimension i taxonomin 

Taxonomins hierarkidimension ger en systematik för förändringshandlingar på 
två nivåer, handlingsnivå och aktivitetsnivå enligt Figur 6-8 nedan. På hand-
lingsnivån återfinns taxonomins repertoar av förändringshandlingar vilket 
främst finner sin motsvarighet i nivån med social handling enligt den verksam-
hetssyn som jag tidigare presenterat i kapitel 3. På aktivitetsnivå återfinns sedan 
förändringshandlingar som är på en sådan nivå att de inte finns beskrivna i 
taxonomins repertoar av förändringshandlingar. Detta kan exemplifieras med 
förändringsmetoden FA/SIMM (se avsnitt 4.3.3.6 för beskrivning av FA/SIMM) 
som tillämpats i samtliga förändringsprojekt. En verksamhetsdiagnos enligt 
FA/SIMM innebär att genomföra analys och kartläggning som i sin tur t ex 
består av metodkomponenten verksamhetsanalys. Enligt hierarkidimensionen i 
taxonomin är såväl verksamhetsdiagnos, analys och kartläggning som verksam-
hetsanalys närmast att relatera till aktivitetsnivån som en form av delpraktik. 
Att genomföra en verksamhetsanalys innebär sedan att utföra olika förändrings-
handlingar enligt hierarkidimensionens handlingsnivå och där dessa 
förändringshandlingar har olika egenskaper enligt handlingskaraktäristika. De 
egenskaper som hanterats vid utvecklingen av taxonomin är, flerfunktionalitet, 
grundfunktion, handlingstyp och verklighetsdimension. Vilka förändringshand-
lingar som ingår i taxonomins handlingsrepertoar och deras egenskaper 
kommer att presenteras i kapitel 7. 
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Handlingskaraktäristika
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Figur 6-8: Hierarkidimension i taxonomin 

Taxonomins processdimension erbjuder sedan möjligheter till ytterligare 
systematisering av metautvecklande handlingar genom en processindelning av 
förändringshandlingar i olika inriktningar enligt Figur 6-9 nedan. Dessa inrikt-
ningar är förståelseinriktning, värderingsinriktning och designinriktning. 
Processdimensionen ger också uttryck för olika möjliga ordningar mellan dessa 
inriktningar. Genom processdimensionen ges därför uttryck för olika ordnings-
relationer mellan förändringshandlingar på handlingsnivån och handlingstyper 
enligt handlingskaraktäristika som beskrivits i hierarkidimensionen. Vad detta 
innebär kommer presenteras utförligt i kapitel 8. 

PROCESSDIMENSION
Förändrings-

process
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Design-
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Figur 6-9: Processdimension i taxonomin 

6.5 Utformning av taxonomins temadimension 
Det fjärde analyssteget, steg 4 enligt  Figur 6-1 ovan, har inneburit att 
ytterligare en dimension av taxonomin har utvecklats, temadimensionen enligt 
Figur 6-10 nedan (se kapitel 9 där temadimensionen presenteras). 
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Figur 6-10: Temadimensionen i taxonomin 

Temadimensionen av taxonomin framhäver vad som, genom utförda föränd-
ringshandlingar, varit föremål för uppmärksamhet i respektive förändrings-
projekt och SU-verksamhet. Som exempel på detta har genomförda 
problemanalyser visat att deltagare i SU-projekt inte alltid delar med sig av 
kunskap och erfarenheter. Kunskap och erfarenheter är därmed ett tema som 
varit föremål för uppmärksamhet i genomförda förändringsprojekt. En 
avgörande del av identifiering av teman har varit att dessa representerar 
aspekter som på ett framträdande sätt hanterats i respektive förändringsprojekt. 
Detsamma gäller för prövning av teman i avsnitt 10.3. För att säkerställa att 
temana utgörs av framträdande aspekter har följande kriterier tillämpats för 
generering och prövning av teman: 

• Innehåll i teman skall representeras av innehåll i olika utrednings-
dokument i respektive förändringsprojekt, t ex problemgrafer, målgrafer, 
styrkegrafer, samverkansgrafer, handlingsgrafer och processgrafer 

• Innehåll i teman skall under verksamhetsdiagnosen ha hanterats och 
bevarats som viktiga aspekter av SU-verksamheten som behöver hanteras 

• Innehåll i teman skall kunna spåras i såväl förändringsbehov som åtgärds-
förslag som ett resultat av genomförda verksamhetsdiagnoser 

• I de fall där förändringsprojekten även omfattat design och införande av 
åtgärder skall innehåll i temana finna sin motsvarighet även här 

Det första analyssteget under generering av teman har inte varit lika omfattande 
som steg 1 - 3 vid generering av hierarkidimensionen och processdimensionen 
vilka beskrivits i avsnitt 6.2 - 6.4 ovan. Detta beror delvis på att delar av steg 1 
– 3 har kunnat återanvändas under utvecklingen av temadimensionen. Det finns 
i det som beskrivits i avsnitt 6.2 - 6.4 ovan också beskrivningar som visar vad 
olika förändringshandlingar riktat uppmärksamhet mot. T ex har problem-
analys och målanalys uppmärksammat olika problem och mål i respektive SU-
verksamhet. Detta tillsammans med en ytterligare genomgång av empirin från 
konsultföretaget och programvaruföretaget har genererat en lista av olika teman 
som varit föremål för uppmärksamhet i dessa förändringsprojekt. Exempel på 
aspekter i SU-verksamheterna som i aktuella förändringsprojekt har hanterats 
är: 
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• Modell/metod/verktyg (befintliga/nya) 

• Kunskap och erfarenhet om projektstyrning och projektstyrningsmodell 

• Vidareförande av kunskap och erfarenheter 

• Kvalitetsmål: ledtider, genomloppstider, produktivitet och kvalitet 

• Verksamhetsbegrepp och verksamhetsspråk 

• Typhandlingar, handlingslogik, förutsättningar, resultat, relationer, roller, 
ansvar och befogenheter i SU-processen 

• Beslutsprocesser - beslutsstruktur 

• Egenskaper för projektledare 

Dessa teman har sedan grupperats i olika hierarkier av teman i form av nivåer. 
Detta har, liksom för hierarkidimensionen, gjorts genom ett induktivt (bottom-
up) förhållningssätt med inslag av deduktion (top-down), se avsnitt 6.2.2 ovan. 
Detta förfaringssätt har resulterat i att olika grupper av teman har specificerats. 
Ett exempel på en dylik gruppering kan ses i punkterna nedan. 

• Projektledning avseende SU-projekt (nivå 1) 

• Modell/metod/verktyg (befintliga/nya) för SU (nivå 2) 

• Kunskap och erfarenhet om projektstyrning och projektstyrnings-
modell för SU-projekt (nivå 2) 

• Vidareförande av kunskap och erfarenheter avseende SU (nivå 2) 

• … 

Denna gruppering har i detta skede genererat tolv teman på nivå 1. Dessa teman 
har sedan modellerats för att klargöra relationer mellan teman och för att 
klargöra den överlappning av innehållet i olika teman som föreligger. Att tillåta 
överlappning mellan teman är ett medvetet val genom att det finns ett behov att 
hantera teman i olika sammanhang. Exempel på detta är teman som projekt-
ledning, SU-process och kunniga personer. Även om kunniga personer är ett 
eget tema bör detta också hanteras i relation till såväl projektledning som SU-
process eftersom detta är viktigt i båda dessa sammanhang enligt Figur 6-11 
nedan. 

Projekt-
ledning

Kunniga
personer

SU-process

 
Figur 6-11: Överlappning mellan teman 

Modelleringen (M:et i tillämpad TIM-ansats) av teman har bland annat gjorts 
genom tolv olika delmodelleringar. Dessa delmodelleringar har inneburit att 
varje tema har satts upp som ett centralt tema och att sedan resterande elva 
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temans direkta relationer har modellerats till detta centrala tema. Ett exempel 
på en delmodellering där temat produkt satts i centrum kan ses i Figur 6-12 
nedan. 
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Figur 6-12: Delmodellering med produkt i centrum 

Dessa delmodelleringar har sedan utgjort underlag för en analys och samman-
fattande modellering där en helhetsbild för genererade teman presenteras (se 
Figur 9-2 i avsnitt 9.3). 

De tolv genererade teman har sedan genomgått en grundningsprocess gentemot 
olika teorier, verksamhetsteori (se kapitel 3), beskrivningar av IS-området, SU 
och SPI (se avsnitt 4.1 – 4.3). Syftet med denna grundning har varit att validera 
de induktivt genererade temana (I:et i tillämpad TIM-ansats) och att vidare-
utveckla densamma. Den teoretiska grundningen har inneburit en kritisk 
granskning av temana vad gäller: 

• namngivning av teman, 

• abstraktionsnivå för teman, 

• relevans i temans riktade uppmärksamhet och 

• överlappning mellan teman v.s. självständiga teman 

Denna del av analysen representerar T i tillämpad TIM-ansats. Teorigrund-
ningen har således bidragit med ytterligare formalisering av temadimensionen i 
taxonomin. Innehållet i teorigrundningen och resultatet av densamma presen-
teras i avsnitt 9.4. 

Temadimensionen: ger genom olika begrepp och kategorier uttryck för vad 
förändringshandlingar kan/bör/skall rikta uppmärksamhet mot vid meta-
utveckling, d v s vad handlar förändringshandlingarna om. I temadimensionen 
beskrivs också olika relationer mellan dessa begrepp och kategorier. 

6.6 Empirisk prövning och vidareutveckling av taxo-
nomin för metautveckling 

Det femte steget av taxonomiutvecklingen enligt Figur 6-1 ovan har 
avslutningsvis syftat till att empiriskt pröva taxonomin. Resultatet av 
prövningen har sedan legat till grund för att vidareutveckla taxonomin. Under 
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detta steg har återigen empiri som bas (I i TIM) haft en betydande roll. I detta 
steg har dock empirins generativa roll, så som den redovisats i avsnitt 6.2 - 6.5 
ovan, växlat över till en mer prövande roll. Denna mer prövande roll har dock 
också haft generativa inslag beroende på karaktären hos olika prövnings-
resultat. Vid en jämförelse mellan steg 1 – 4 och detta steg skulle en beskrivning 
av detta kunna vara enligt Figur 6-13 nedan. 

Generering
av taxonomi Prövning

av taxonomi

Steg 1 – 4
Kapitel 7, 8 & 9

Steg 5
Kapitel 10

Generering
av taxonomi Prövning

av taxonomi

Steg 1 – 4
Kapitel 7, 8 & 9

Steg 5
Kapitel 10  

Figur 6-13: Empirins genererande och prövande roll 

I Figur 6-13 ovan presenteras en våglinje för steg 1 – 4 och steg 5. Denna 
våglinje symboliserar den växelverkan mellan generering och prövning som har 
tillämpats även om det förelegat ett fokus på antingen generering eller prövning 
(se kapitel 2 för ytterligare beskrivning av principer för denna kunskaps-
utveckling). 

Prövning av hierarkidimensionen innebär inledningsvis att identifierade föränd-
ringshandlingar i respektive fallstudie (läkemedelsföretaget och myndigheten) 
beskrivits utifrån den repertoar av förändringshandlingar som finns i hierarki-
dimensionen. Ett exempel på denna översättning kan ses i Tabell 6-6 nedan. 

Tabell 6-6: Beskrivning av förändringshandlingar enligt taxonomins repertoar 
av förändringshandlingar 

Inledande diskussioner om samarbetsprojekt (nivå 1) 

Identifierad förändringshandling Översatt förändringshandling 

Projektdiskussioner med 
läkemedelsföretaget om 
möjligheter till 
samarbetsprojekt 

 Identifiera (handlingsnivå) samarbetsprojekt 
vilket är ett ordnande (handlingstyp) av 
aktuell förändringssituation för att utveckla 
förståelse (inriktning) för densamma och där 
även olika värderingar (inriktning) görs 

Teknisk beskrivning av 
verksamheten på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Presentera (handlingsnivå) 
läkemedelsföretaget tekniskt, vilket är en 
informerande handling (handlingstyp), för att 
utveckla förståelse (inriktning) 

…  … 

I Tabell 6-6 ovan är den överordnade identifierade förändringshandlingen 
”Inledande diskussioner om samarbetsprojekt”. I den vänstra kolumnen 
beskrivs sedan identifierade ingående förändringshandlingar. Dessa förändrings-
handlingar har sedan i den högra kolumnen, med stöd av taxonomins dimen-
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sioner, beskrivits i enlighet med densamma. Identifiera och presentera tillhör i 
detta fall handlingsnivån i hierarkidimensionen. Identifiera är av typen ord-
nande förändringshandlingar och presentera av typen informerande förändr-
ingshandlingar enligt handlingskaraktäristika i hierarkidimensionen. Förståelse 
och värdering tillhör sedan två av de inriktningar som finns uttryckta i 
processdimensionen av taxonomin. Denna typ av översättning har gjorts för 
samtliga förändringshandlingar på läkemedelsföretaget och myndigheten. Som 
ytterligare underlag för vidareutveckling av taxonomin har också olika kvan-
titativa fördelningar av förändringshandlingar i hierarkidimensionen och 
processdimensionen identifierats och analyserats. Ett exempel på detta är 
antalet förändringshandlingar på handlingsnivå som ingår i respektive föränd-
ringshandling på aktivitetsnivå i hierarkidimensionen enligt Tabell 6-7 nedan. 

Tabell 6-7: Exempel på fördelning av förändringshandlingar 

Handlingstyp i 
handlingskaraktäristika 

Antal ingående förändringshandlingar på 
handlingsnivå 

Avgörande 2 

Gestaltande 6 
… … 

Totalt 27 

Beskrivningarna i den högra kolumnen av Tabell 6-6 ovan tillsammans med 
kvantitativa fördelningar har sedan också legat till grund för att analysera 
förändringshandlingar, pröva och vidareutveckla taxonomin på olika sätt enligt 
punkterna nedan.  

• Revidering av repertoaren av förändringshandlingar i hierarkidimensionen 

• Påverkan av förändringshandlingar i olika verklighetsdimensioner (intra-
subjektiv, intersubjektiv, symbol, artefakt och naturlig omgivning) 

• Förändringshandlingars grundfunktion (tranformerande och koordiner-
ande) 

• Ordningsrelation mellan, och förändringshandlingars inriktning på olika 
nivåer enligt processdimensionen 

Prövningen av temadimensionen av taxonomin innebär främst att testa de 
teman som genererats under steg 4 enligt Figur 6-1 ovan. Underlag för denna 
prövning kommer att utgöras av det som uppmärksammats i respektive föränd-
ringsprojekt. Detta innebär också att om det kan förekomma aspekter i aktuella 
förändringsprojekt som temadimensionen inte hanterar vilket då kan utgöra 
underlag för vidareutveckling av densamma. Prövning av temadimensionen 
kommer därför att vara indelad i tre delar enligt Figur 6-14 nedan. 
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Vad som uppmärksammats i 
förändringsprojekt

Vad som 
uppmärksammats i teman

Teman som inte 
uppmärksammats

Vad som täcks av 
befintliga teman

Vad som 
uppmärksammats 

men som inte 
täcks av befintliga 

teman  
Figur 6-14: Prövning av temadimensionen 

Prövning och resultat av prövningen har hanterats utifrån tre principer, 1) vad 
som täcks av befintliga teman, 2) teman som inte uppmärksammats och 3) vad 
som uppmärksammats men som inte täcks av befintliga teman kommer sedan 
att ligga till grund för vidareutveckling av temadimensionen av taxonomin. 
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7 Taxonomins hierarkidimension 
I kapitel 7 presenteras den första dimensionen i taxonomin för metautveckling, 
hierarkidimensionen. Hierarkidimensionen i taxonomin är ett resultat av en 
analys och konceptualisering av förändringshandlingar i genomförda föränd-
ringsprojekt. 

7.1 En inledande beskrivning av taxonomin och dess 
förutsättningar 

Utveckling av SU-verksamheter handlar om att utföra olika förändrings-
handlingar som ofta befinner sig på olika nivåer under en förändringsprocess (se 
kapitel 3 och 6). I taxonomin för metautveckling finns därför en indelning av 
förändringshandlingar i en hierarkidimension. Enligt Wessen (1997) och 
Nationalencyklopedin (2000) är ursprungsbetydelsen av begreppet hierarki 
”herradöme” eller ”herravälde” i meningen av social rangordning. En mer 
nutida beskrivning av hierarki är ”system med noggrann rangordning” 
(Nationalencyklopedin, 2000). Hierarkidimensionen i taxonomin ger främst 
uttryck för en rangordning av förändringshandlingar med avseende på deras 
abstraktionsnivå (granularitet) och därav att jag valt denna benämning. På 
översta abstraktionsnivån finns en aktivitetsnivå och underordnat denna en 
handlingsnivå enligt Figur 7-2 nedan. För att exemplifiera denna typ av hierarki 
kan den förändringsmetod som använts i genomförda förändringsprojekt 
användas som exempel enligt Figur 7-1 nedan (se också avsnitt 4.3.3.6 för 
beskrivning av FA/SIMM). 

Fastställa 
förutsättningar

Förändrings-
analys

Verksamhets-
diagnos Åtgärdsstudie Beslut/ 

Fastställa 
åtgärder

Analys & 
kartläggning

Sammanfattande
 värdering

Verksamhets-
analys

Problem-
analys

Styrke-
analys

Mål-
analys

består av

består av

består av

 
Figur 7-1: Abstraktionsnivåer i FA/SIMM som handlingshierarki 

Den sammanhållande handlingen i ramverket för FA/SIMM är ”Förändrings-
analys” som i sin tur består av fyra mer specificerade handlingar, ”Fastställa 
förutsättningar”, ”Verksamhetsdiagnos”, ”Åtgärdsstudie” och ”Beslut/Fast-
ställa åtgärder”. Dessa handlingar är samtidigt en specialisering av den 
sammanhållande handlingen på överordnad nivå. Det är således en skillnad i 
abstraktionsnivå (granularitet) mellan handlingar på olika nivåer i ramverket 
för FA/SIMM. Detta hierarkiska tankesätt finns också i hierarkidimensionen 
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genom att hantera två nivåer av förändringshandlingar, en aktivitetsnivå och en 
handlingsnivå enligt Figur 7-2 nedan.  

Handlingskaraktäristika

Aktivitetsnivå
Delpraktik

Handlingsnivå
Förändrings-
handlingar

består av
Flerfunktionalitet
Grundfunktion
Handlingstyp
Verklighetsdimension

egenskaper
för

HIERARKIDIMENSION

Metautvecklande
förändringshandlingar

systematiseras genom

specialiseras
genom

 
Figur 7-2: Hierarkidimensionen i taxonomin 

På handlingsnivån ger hierarkidimensionen uttryck för elementära förändrings-
handlingar som också utgör taxonomins repertoar av förändringshandlingar (se 
också avsnitt 6.2.2 för argument för minsta analysenhet). Handlingsnivån i 
hierarkidimensionen har sin motsvarighet i nivån social handling i tidigare 
presenterad syn på verksamheter (se avsnitt 3.4.1). Exempel på elementära 
förändringshandlingar på handlingsnivån kan vara: 1) identifiera uppfattade 
problem, 2) presentera projektplan, 3) fastställa kravspecifikation etc. 
Aktivitetsnivån utgörs sedan av förändringshandlingar på en högre abstrak-
tionsnivå där det snarare är relevant att tala om delpraktiker som sedan utgörs 
av förändringshandlingar på handlingsnivån. I FA/SIMM finns t ex ”Problem-
analys” som en del av ”Analys och kartläggning” (se Figur 7-1 ovan). Problem-
analys skulle i detta sammanhang hamna på aktivitetsnivån som en delpraktik. 
Att genomföra en problemanalys innebär sedan att en mängd olika förändrings-
handlingar på handlingsnivån utförs där några av dessa kan vara att: definiera 
problem, fastställa problem, identifiera problem, inventera problem, prioritera 
problem, relatera problem etc. Enligt detta resonemang skulle samtliga hand-
lingar i FA/SIMM:s ramverk som beskrivits i Figur 7-1 ovan vara på aktivitets-
nivån i form av delpraktiker. 

Relaterat till handlingsnivån i hierarkidimensionen finns också handlings-
karaktäristika som ger uttryck för olika egenskaper hos förändringshandlingar. 
Genom att specificera olika egenskaper för förändringshandlingar på handlings-
nivån sker också en specialisering av aktuell delpraktik på aktivitetsnivån. Den 
rekursiva pilen i Figur 7-2 ovan innebär därför specialisering av delpraktiken i 
två avseenden: 1) att ingående elementära handlingar explicitgörs och 2) 
delpraktikens egenskaper explicitgörs. De egenskaper som anges i handlings-
karaktäristika är flerfunktionalitet, grundfunktion, handlingstyp och verklig-
hetsdimension. Dessa egenskaper innebär: 
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• Flerfunktionalitet: när vi handlar gör vi flera saker samtidigt (se avsnitt 
3.4.3) 

• Grundfunktion: handlingar kan ha såväl transformerande som koord-
inerande karaktär (se avsnitt 3.2.2.1) 

• Handlingstyp: handlingar kan grupperas i olika handlingstyper som t ex 
avgörande, gestaltande, informerande, insamlande, ordnande och 
validerande handlingar 

• Verklighetsdimension: handlingar ger alltid någon form av påverkan på 
individer och deras omgivning (se avsnitt 3.4.2) 

En av utgångspunkterna för taxonomin är också att utgå ifrån det som jag 
tidigare i avsnitt 1.1.3 redovisat som förändringssituation. Denna beskrivning 
av förändringssituation gäller också då fokus begränsas till en diagnossituation. 
Diagnossituationen kan betraktas som en del av en förändringssituation men 
där omfattningen av förändringsarbetet är begränsat till att diagnostisera 
aktuell SU-verksamhet. I taxonomin innebär en diagnossituation kortfattat att 
förändringshandlingar betraktas i ett sammanhang enligt Figur 7-3 nedan. 

Diagnostiserande 
förändringshandling

SU-verksamhet
med dess

förutsättningar

Underlag för 
förändring eller
icke-förändring

Förändrings-
intresse

baserad på

 
Figur 7-3: Sammanhang för förändringshandlingar i taxonomin 

Underlag för förändring eller icke-förändring innebär i sig förändring av något 
slag. Det är närmast en fråga om i vilken verklighetsdimension förändring eller 
icke-förändring relaterar till. Vid diagnosinriktat förändringsarbete kommer 
resultatet av förändringshandlingar vara olika underlag för förändring eller 
icke-förändring och därmed förutsättningar för fortsatt förändringsarbete. 
Under diagnostiserande förändringsarbete har förståelseutveckling tillsammans 
med olika värderingar en framträdande roll. Detta får till följd att förändringar 
under diagnostiserande förändringsarbete främst kommer att ske i följande tre 
verklighetsdimensioner: 

• Intrasubjektiv dimension: Intrasubjektiv påverkan genom att enskilda 
individer utvecklar och bildar sig uppfattningar om olika fenomen i aktuell 
SU-verksamhet, t ex hur någon/några aktörer i SU-verksamheten beter sig 
när de tar fram en kravspecifikation. 

• Intersubjektiv dimension: Den intersubjektiva påverkan innebär att 
grupper av individer utvecklar och delar gemensamma uppfattningar om 
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olika fenomen i aktuell SU-verksamhet, t ex hur någon/några aktörer i SU-
verksamheten beter sig när de tar fram en kravspecifikation.  

• Symboldimension: Påverkan i symboldimensionen sker genom att något 
fenomen i SU-verksamheten beskrivs (muntligen eller skriftligen), t ex att 
muntligen beskriva eller skriftligen modellera hur någon/några aktörer i 
SU-verksamheten beter sig när de tar fram en kravspecifikation. 

I avsnitten nedan kommer Figur 7-2 ovan utvecklas och beskrivas med avseende 
på innehåll i taxonomins hierarkidimension och olika relationer mellan olika 
delar i hierarkidimensionen. Detta innebär att olika fenomen i och mellan olika 
kategorier kommer identifieras, namnges, avgränsas och relateras till varandra. 

7.2 Hierarkidimensionen i taxonomin 
I hierarkidimensionen av taxonomin ges en systematik för förändrings-
handlingar i två nivåer enligt Figur 7-2 ovan, handlingsnivå och aktivitetsnivå. 
På handlingsnivån återfinns hierarkidimensionen repertoar av förändrings-
handlingar. På aktivitetsnivån återfinns samlande förändringsaktiviteter som 
befinner sig på en aggregerad nivå i förhållande till hierarkidimensionens reper-
toar av förändringshandlingar. Aktivitetsnivån har sedan en hierarkisk relation 
till underliggande handlingsnivå (se avsnitt 7.1 ovan). Repertoaren av föränd-
ringshandlingar på handlingsnivån i hierarkidimensionen utgörs av 16 föränd-
ringshandlingar enligt Figur 7-4 nedan. 

- Definiera
- Ena
- Falsifiera
- Fastställa

- Råda
- Sammanställa
- Systematisera
- Verifiera

- Formalisera
- Identifiera
- Inventera
- Karaktärisera

- Observera
- Presentera
- Prioritera
- Relatera  

Figur 7-4: Repertoar av förändringshandlingar 

Värt att notera i repertoaren av förändringshandlingar är att fyra förändrings-
handlingar som ofta uppträder och hanteras i utredningssammanhang inte finns 
med. Dessa förändringshandlingar är analysera, designa, dokumentera och 
modellera. Skälet till varför analys, design och modellera inte ingår är att dessa 
förändringshandlingar är för oprecisa och kan innefatta de flesta förändrings-
handlingar handlingsrepertoaren. Analys, design och modellera hamnar därför 
snarare på aktivitetsnivån som en delpraktik (se t ex verksamhetsanalys och 
problemanalys enligt FA/SIMM). Skälet till varför dokumentera inte ingår är att 
dokumentation i stort sett kan ske i samband med alla förändringshandlingar i 
handlingsrepertoaren. Det är snarare situationsspecifikt huruvida dokumen-
tation sker eller inte. Dessutom är dessa förändringshandlingar inte dimensions-
neutrala enligt dimensionerna i SIP-ontologin (se avsnitt 3.4.2). Detta innebär 
att det för dessa förändringshandlingar finns förutbestämda dimensioner i vilka 
de kommer ge avtryck i. Att i utredningssammanhang t ex designa eller 
modellera något innebär oftast att också ta fram olika modeller vilket ger 
avtryck i symboldimensionen enligt SIP. 
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I handlingskaraktäristika av hierarkidimensionen beskrivs, som tidigare visats, 
olika egenskaper för förändringshandlingar. En av dessa egenskaper är hand-
lingstyp där handlingar kan grupperas utifrån om de är avgörande, gestaltande, 
informerande, insamlande, ordnande eller validerande handlingar enligt Figur 
7-5 nedan. 

Informerande
handlingar

Avgörande
handlingar

Gestaltande
handlingar

Insamlande
handlingar

Ordnande
handlingar

Validerande
handlingar

Handlingstyp
(Handlingskaraktäristika)

Handlingstyp
(Handlingskaraktäristika)

Handlingsnivå
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- Fastställa
- Formalisera
- Prioritera
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- Identifiera
- Inventera
- Karaktärisera
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- Råda

- Ena
- Falsifiera
- Verifiera

- Identifiera
- Inventera
- Karaktärisera
- Relatera
- Sammanställa  

Figur 7-5: Handlingstyp och förändringshandlingar 

Förändringshandlingarna på handlingsnivå tillsammans med egenskaperna i 
handlingskaraktäristika kommer att presenteras mer utförligt i avsnitten 7.3 
nedan. 

7.2.1 Gemensamma egenskaper i hierarkidimensionen 
På handlingsnivån i hierarkidimensionens förekommer det förändringshand-
lingarna med egenskaper som är gemensamma för samtliga förändrings-
handlingar. 

7.2.1.1 Syfte för förändringshandlingar 
En gemensam egenskap för samtliga förändringshandlingar framöver är att de 
syftar till att öka kunskapen om något som förutsättning för framtida föränd-
ringshandlingar. En annan egenskap är att, för att utföra förändringshandlingar 
krävs olika förutsättningar vilka kan exemplifieras genom punkterna nedan. 

• för informerande handlingar krävs något att informera om, för ordnande 
handlingar något att ordna etc. 

• för att definiera något krävs, 1) att det finns någon domän med potentiella 
”något” att definiera och 2) kriterier som underlag för att definiera 

Denna typ av förutsättningar kan betraktas som tämligen självklara och 
kommer framöver endast beskrivas ytterligare där deras egenskaper är speciellt 
intressanta att lyfta fram. 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 196

7.2.1.2 Handlingars påverkan med avseende på olika verklighetsdimen-
sioner 

Samtliga förändringshandlingar har någon form av påverkan i olika verklighets-
dimensioner (se avsnitt 7.1 och 3.4.2 ovan). Vad denna påverkan främst 
handlar om är att bilda, överföra och bevara kunskap genom påverkan i olika 
verklighetsdimensioner. Vad gäller avtryck i den intrasubjektiva och inter-
subjektiva verklighetsdimensionen är detta främst relaterat till utförande av 
förändringshandlingar och om detta görs i individuella eller kollektiva samman-
hang samt hur resultat av förändringshandlingar exponeras, (se Figur 7-6 
nedan). 
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sammanhang
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Intersubjektiv påverkan

Intrasubjektiv påverkan
 

Figur 7-6: Påverkan i olika verklighetsdimensioner 

Den första delen är utförandet av förändringshandlingen, d v s om förändrings-
handlingen utförs i ett kollektivt sammanhang11 kommer den att påverka den 
intersubjektiva verklighetsdimensionen och den intrasubjektiva verklighets-
dimensionen vid utförande i individuella sammanhang12. Den andra delen av 
påverkan är sedan hur resultat av förändringshandlingar exponeras (symbol-
dimensionen).  D v s om resultat av förändringshandlingen exponeras för fler än 
en individ kommer det att påverka den intersubjektiva verklighetsdimensionen 
och den intrasubjektiva verklighetsdimensionen vid exponering i individuella 
sammanhang. Påverkan i symboldimensionen är också mer eller mindre 
beständig. Dokumentation i olika former som ritade grafer och skriven text är t 
ex mer beständiga än det talade språket. Det talade språket är av tillfällig 
karaktär men kan ändå överföra kunskap. Det föreligger således skillnader i 
beständigheten vid påverkan i symboldimensionen. 

7.2.1.3 Grundfunktion hos förändringshandlingar 
Samtliga förändringshandlingar har även någon form av grundfunktion och där 
jag gör en skillnad mellan transformerande och koordinerande handlingar (se 
avsnitt 7.1 och 3.2.2.1 ovan). Med transformerande handlingar menas att de 
främst syftar till att förändra något från ett tillstånd till ett annat. Med 
koordinerande handlingar avses sedan att resultatet av utförd förändrings-
handling främst är av sådan karaktär att aktörer kan/bör/skall ta hänsyn till 
detta i det fortsatta förändringsarbetet. 

                                            
11 T ex att under ett seminarium, på en tuschtavla, relatera två problem i en problemgraf 
12 T ex att enskilt på rummet, på ett papper, relatera två problem i en problemgraf 
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7.2.1.4 Skillnad mellan förändringshandlingar 
Att göra en skillnad mellan olika förändringshandlingar på handlingsnivån är 
inte alltid helt självklart. Det finns t ex vissa egenskaper som är överlappande 
mellan förändringshandlingar som till viss del kan ifrågasätta varför det är 
lämpligt att göra en skillnad mellan två förändringshandlingar. Svaret på detta 
är det de sammantagna egenskaperna som gör skillnaden mellan olika typer av 
förändringshandlingar i hierarkidimensionen av taxonomin. Ett exempel på 
detta är förändringshandlingarna definiera och karaktärisera som båda syftar 
till att explicitgöra egenskaper. Det är dock en viktig skillnad mellan dessa båda 
förändringshandlingar vad t ex gäller deras koordinerande påverkan för andra 
förändringshandlingar. För definiera är det definierad entitet som fenomen som 
aktörer kan/bör/skall ta hänsyn till medan det för karaktärisera är särskilda 
egenskaper hos denna entitet som aktörer kan/bör/skall ta hänsyn till. Att 
definiera ett IS innebär t ex att tala om vad ett IS är, d v s explicitgöra dess 
egenskaper. Det är sedan fenomenet IS som helhet som man kan förhålla sig till 
och dess egenskaper hamnar i bakgrunden. För karaktärisera är det sedan 
egenskaperna för fenomenet IS som man kan förhålla sig till och IS som helhet 
träder i bakgrunden. 

Andra förändringshandlingar på handlingsnivån som kan behöva särskiljas i 
förhållande till varandra är formalisera - fastställa. Förändringshandlingarna 
formalisera och fastställa syftar båda till att göra något gällande. Den viktiga 
skillnaden mellan dessa båda förändringshandlingar gäller på vilket sätt det 
fastställda är giltigt. Att formalisera något innebär i taxonomin en högre form 
av giltighet än att ”bara” fastställa, t ex att ”bara” fastställa en problemgraf. 
Denna högre form av giltighet fås genom att formellt utrycka en legitimitet för 
något, t ex genom att ledningen i en SU-verksamhet går ut och ger direktiv om 
att RUP är den officiella SU-modellen. 

7.2.2 Gemensamma principer för presentation av innehåll i 
hierarkidimensionen 

Förändringshandlingar utförs av olika aktörer. Den utförande aktören kan vara 
extern vilket innebär en aktör som normalt inte tillhör den utredda SU-
verksamheten (”E” i Figur 7-8 nedan). Utförande aktör kan också vara intern 
vilket innebär en aktör som normalt tillhör den utredda SU-verksamheten (”I” i 
Figur 7-8 nedan). Utförande aktör kan dessutom vara en eller flera och därmed 
också vara en blandning av såväl interna som externa aktörer vilket anges i 
beteckningen ”aktör/er” i Figur 7-8 nedan. Denna indelning är t ex av betydelse 
för att göra en distinktion mellan förändringshandlingar som utförs i 
individuella eller kollektiva sammanhang. Jag kommer i fortsättningen av detta 
kapitel, använda begreppet aktör och när det krävs göra en distinktion mellan 
E/I och/eller antal aktörer. 

I avsnitt 7.3 nedan kommer jag i samband med beskrivningar olika förändrings-
handlingar också ge exempel på desamma. Detta kommer att göras utifrån tre 
olika fokuseringar, 1) förändringshandlingar riktade mot förutsättningar (aktu-
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ellt objekt för studien), 2) förändringshandlingar som riktats mot det aktuella 
förändringsprojektet och 3) förändringshandlingar riktade mot förväntat 
resultat av eller inom aktuellt förändringsprojekt enligt Figur 7-7 nedan. 

Självreflektion över genomförande av metautveckling

Studien
(metautveckling)

Objekt för studien
(aktuell

SU-verksamhet)

Resultat av studien
(utvecklad

SU-verksamhet)

Punkt 1
Punkt 2

Punkt 3

stöd för

 
Figur 7-7: Indelning för exemplifiering av förändringshandlingar på 

handlingsnivå 

En exemplifiering av förändringshandlingen definiera kan se ut på följande sätt: 

1. Objekt för studien, ”att definiera aktuell SU-verksamhet”, där definiera är 
förändringshandlingen och SU-verksamhet är objekt för studien 

2. Studien, ”att definiera egenskaper för aktuellt förändringsprojekt”, där 
egenskaper för aktuellt förändringsprojekt är studien 

3. Resultat av studien, ”att definiera förväntade resultat från förändrings-
projekt” där förväntade resultat är resultat av studien 

Jag har i kommande avsnitt valt att presentera förändringshandlingarna på 
handlingsnivån utifrån handlingstyper (handlingskaraktäristika) enligt Figur 7-5 
ovan. Anledningen till detta är att det ger en struktur för förändringshand-
lingarna som jag uppfattar gör det lättare att presentera och förmedla föränd-
ringshandlingarna. 

7.3 Handlingar i hierarkidimensionen av taxonomin 

7.3.1 Avgörande handlingar 
Syftet med avgörande handlingar är att någon skall ta ställning till något. 
Ställningstagandet som utgör resultatet av en avgörande handling kan vara 
ämnat för såväl den utförande aktör/er som annan aktör/er vilket utgör en 
kunskapsriktning hos aktuell förändringshandling. Handlingsriktningen kan 
därmed också vara mot såväl den aktör som utför förändringshandlingen som 
annan aktör i enlighet med Figur 7-8 nedan.  

Kunskap för
framtida handlingar

Avgörande
handlingar

Ställnings-
tagande

Kunskap för
framtida handlingar

E/I
aktör/er

E/I
aktör/er  

Figur 7-8: Avgörande handlingar 
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Det ställningstagande som avgörande handlingar (handlingstyp) syftar till kan 
göras genom att förändringshandlingar på handlingsnivån som definiera, fast-
ställa, formalisera och prioritera utförs. 

7.3.1.1 Definiera som avgörande handling 
Att definiera något innebär att ta ställning till vad något är för att sedan som 
helhet kunna förhålla sig till det som definierats, d v s att t e x innebörds-
bestämma eller avgränsa något. Genom att definiera något så talar man också 
om vad något inte är! Några exempel på avgörande handlingar genom att 
definiera något kan vara: 

• Att definiera aktuell SU-verksamhet, t ex att ange dess egenskaper genom 
en verksamhetsdefinition enligt FA/SIMM som beskriver verksamhetens 
uppdragstyper, leverantörer, kundtyper etc. (objekt för studium) 

• Att definiera karaktäristik för förändringsprojekt, t ex projektdefinition 
som beskriver ingående aktörer, resursförhållanden, vad som skall göras, 
förväntade resultat etc. (studium) 

• Att definiera förväntade resultat från förändringsprojekt (resultat av 
studium) 

7.3.1.2 Fastställa som avgörande handling 
Att fastställa något innebär att bestämma och stadfästa något som gällande, t ex 
en tidigare gjord definition eller prioritering. Några exempel på fastställa kan 
vara: 

• Att fastställa vad som skall fokuseras i aktuell SU-verksamhet, t ex vilka 
delar av verksamhetsdefinitionen som skall fokuseras (objekt för studium) 

• Att fastställa vad som skall vara karaktäristik för förändringsprojektet, t 
ex att fastställa projektdefinition som gällande (studium) 

• Att fastställa vad som skall vara förväntade resultat från förändrings-
projekt (resultat av studium) 

7.3.1.3 Formalisera som avgörande handling 
Att formalisera något innebär att ge något legitimitet genom att formellt 
motivera detsamma. Detta innebär ett avgörande om vad som skall vara 
formellt gällande. Några exempel på avgörande handlingar genom formalisering 
kan vara: 

• Att formalisera beskrivningar av aktuell SU-verksamhet, t ex att ge en 
formell legitimitet avseende innehåll i verksamhetsdefinitionen (objekt för 
studium) 

• Att formalisera ett förändringsprojekt, t ex att ge en formell legitimitet till 
genomförandet av förändringsprojekt (studium) 
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• Att formalisera resultat från förändringsprojekt, t ex att ge en formell 
legitimitet till framtagna förändringsåtgärder (resultat av studium) 

7.3.1.4 Prioritera som avgörande handling 
Att prioritera innebär att rangordna något, d v s ange att något skall vara mer 
viktigt. Några exempel på avgörande handlingar genom att prioritera kan vara: 

• Att prioritera inom aktuell SU-verksamhet, t ex avgöra vilka produkttyper 
som är viktigare än andra för SU-verksamheten (objekt för studium) 

• Att prioritera inom aktuellt förändringsprojekt, t ex avgöra vad är mer 
viktigt att fokusera i förändringsprojektet (studium) 

• Att prioritera förväntade resultat från förändringsprojekt, t ex avgöra 
vilka resultat som är mer viktiga än andra (resultat av studium) 

Tabell 7-1 nedan är en summering av avgörande handlingar där också påverkan 
i olika verklighetsdimensioner och grundfunktion lyfts fram. 

Tabell 7-1: Summering av avgörande handlingar 

Avgörande 
handlingar 

Påverkan i 
verklighetsdimension 

Grundfunktion 

Definiera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• varseblivning om något 

hos någon/några 

Transformerande:  
• egenskaper explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till det som 

definierats 
Fastställa Intrasubjektiv eller 

intersubjektiv: 
• varseblivning om vad 

som gäller hos 
någon/några 

Transformerande:  
• det gällande explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till det som 

gäller 
Formalisera Intersubjektiv: 

• formell motivering om 
vad som är legitimt  

Transformerande: 
• det gällande legitimeras 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till legitimitet 

Prioritera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• varseblivning hos 

någon/några om vad 
som är mer viktigt 

Transformerande: 
• det viktiga explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till det som 

rangordnats 

7.3.2 Gestaltande handlingar 
Syftet med gestaltande handlingar är att ge form till något och där den givna 
formen kan vara en ny form eller en förbättring av någon befintlig form. Den 
gestaltade formen kan vara ämnad för såväl utförande aktör som annan aktör 
vilket utgör kunskapsriktningen hos förändringshandlingen. Handlingsrikt-
ningen kan därmed också vara riktad mot såväl den aktör som utför föränd-
ringshandlingen som annan aktör i enlighet med Figur 7-9 nedan. 
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Kunskap för
framtida handlingar

Gestaltande
handlingar

Given
form

Kunskap för
framtida handlingar

E/I
aktör/er

E/I
aktör/er

 
Figur 7-9: Gestaltande handlingar 

Den form som gestaltande förändringshandlingar syftar till att ge kan uppnås 
genom att förändringshandlingar som identifiera, inventera, karaktärisera, 
relatera, sammanställa och systematisera utförs. 

7.3.2.1 Identifiera som gestaltande handling 
Att identifiera något innebär att uppfatta något som en omtalningsbar entitet 
och därmed gestalta något baserat på vissa egenskaper. De egenskaper som 
används som grund för identifiering behöver dock inte vara kända från början 
utan de kan vara tysta och som medvetandegörs i samband med identifiering 
(Rolf, 1995). Några exempel på gestaltande handlingar genom identifiering kan 
vara: 

• Att identifiera olika delar av aktuell SU-verksamhet (objekt för studium) 

• Att identifiera vad som skall göras i aktuellt förändringsprojekt (studium) 

• Att identifiera förväntade resultat från aktuellt förändringsprojekt (resultat 
av studium) 

7.3.2.2 Inventera som gestaltande handling 
Att Inventera innebär att förteckna något inom en domän. Som gestaltande 
förändringshandling innebär detta att ge form till en förteckning. Några 
exempel på gestaltande handlingar genom att inventera kan vara: 

• Att inventera produkttyper som produceras i aktuell SU-verksamheter 
(objekt för studium) 

• Att inventera olika förändringsprojekt inom aktuell SU-verksamhet, 
genomförda och pågående (studium) 

• Att inventera förväntade resultat från aktuellt förändringsprojekt (resultat 
av studium) 

7.3.2.3 Karaktärisera som gestaltande handling 
Att karaktärisera innebär att bestämma och beskriva egenskaper hos något. 
Som gestaltande förändringshandling innebär detta att ge form till en 
beskrivning. Några exempel på gestaltande handlingar genom att karaktärisera 
kan vara: 
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• Att karaktärisera aktuell SU-verksamhet, d v s att beskriva olika egens-
kaper för aktuell SU-verksamhet (objekt för studium) 

• Att karaktärisera aktuellt förändringsprojekt, d v s att beskriva olika egen-
skaper hos aktuellt förändringsprojekt (studium) 

• Att karaktärisera förväntade resultat från förändringsprojekt, d v s att 
beskriva olika egenskaper hos förväntade resultat (resultat av studium) 

7.3.2.4 Relatera som gestaltande handling 
Att relatera innebär att bestämma inbördes eller ömsesidiga förhållanden i eller 
mellan något. Några exempel på gestaltande handlingar genom att relatera kan 
vara: 

• Att relatera olika delar i aktuell SU-verksamhet till varandra (objekt för 
studium) 

• Att relatera olika delar i förändringsprojekt till varandra (studium) 

• Att relatera olika förväntade resultat från förändringsprojekt till varandra 
(resultat av studium) 

7.3.2.5 Sammanställa som gestaltande handling 
Att sammanställa något innebär att föra samman delar till en helhet, d v s 
någon form av planmässighet. Sammanställning resulterar dock inte i en 
utpräglat stark planmässighet eftersom sammanställning t ex inte klargör 
relationer mellan delarna som ingår i helheten. Några exempel på gestaltande 
handlingar genom sammanställning kan vara: 

• Att sammanställa aktuell SU-verksamhet, t ex vilka produkter som 
produceras (objekt för studium) 

• Att sammanställa arbetssätt vid SU, t ex vilka metoder som används vid 
SU (studium) 

• Att sammanställa förväntade resultat från förändringsprojekt, t ex vad är 
omedelbara åtgärder och andra åtgärder (resultat av studium) 

7.3.2.6 Systematisera som gestaltande handling 
Att systematisera något innebär att göra något formellt genom att ge det en 
systematisk form, ofta någon form av konceptualisering. Några exempel på 
gestaltande handlingar genom att systematisera kan vara: 

• Att systematisera beskrivningar av aktuell SU-verksamhet, t ex struktur på 
befintliga SU-modeller (objekt för studium) 

• Att systematisera förändringsprojekt, t ex projektmodell som beskriver hur 
projektet skall/bör genomföras (studium) 

• Att systematisera resultat från förändringsprojekt, t ex regler för 
beskrivning av ny SU-modell (resultat av studium) 



Taxonomins hierarkidimension 

 203

Tabell 7-2: Summering av gestaltande handlingar 

Gestaltande 
handlingar 

Påverkan i 
verklighetsdimension 

Grundfunktion 

Identifiera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• varseblivning om 

omtalningsbar entitet 

Transformerande:  
• entitet explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till entitet 

Inventera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• varseblivning om 

förteckning 

Transformerande:  
• förteckning explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till 

förteckning 
Karaktärisera Intrasubjektiv eller 

intersubjektiv: 
• varseblivning om 

egenskaper 

Transformerande:  
• egenskaper explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till 

egenskaper 
Relatera Intrasubjektiv eller 

intersubjektiv: 
• gestaltning av 

relationer 

Transformerande:  
• relationer explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till relationer 

Sammanställa Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• gestaltning av helhet, 

viss planmässighet 

Transformerande:  
• helhet explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till helhet 

Systematisera Intersubjektiv: 
• formell motivering 

genom systematisk 
form 

Transformerande:  
• systematisk form explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till 

systematisk form 

7.3.3 Informerande handlingar 
Syftet med informerande handlingar är att någon informerar någon om något. 
Information som ges kan vara av mer normativ karaktär i form av råd för hur 
något kan/bör/skall hanteras till information av mindre normativ karaktär som 
att det finns en ny SU-metod på marknaden. Den information som ges är ämnad 
för mottagande aktör vilket också anger en kunskapsriktning för denna typ av 
förändringshandlingar. Handlingsriktningen är därmed också mot den mot-
tagande aktören i enlighet med Figur 7-10 nedan. 

Informerande 
handlingar Information

Kunskap för
framtida handlingar

E/I
aktör/er

E/I
aktör/er

Kunskap om
något

 
Figur 7-10: Informerande handlingar 
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Information kan ges genom att förändringshandlingar på handlingsnivån som 
presentera och råda utförs. 

7.3.3.1 Presentera och råda som informerande handling 
Att presentera eller råda innebär att ge information (förmedla kunskap) om 
något. Några exempel på informerande handlingar genom att presentera eller 
råda kan vara: 

• Att presentera eller råda vilka som är viktiga egenskaper i aktuell SU-
verksamhet (objekt för studium) 

• Att presentera eller råda om förändringsprojektet och hur det kan/bör/-
skall genomföras (studium) 

• Att presentera eller råda om förväntade resultat från förändringsprojekt 
(resultat av studium) 

Tabell 7-3: Summering av informerande handlingar 

Informerande 
handlingar 

Påverkan i 
verklighetsdimension 

Grundfunktion 

Presentera Intersubjektiv: 
• Information om något 

Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till information 

Råda Intersubjektiv: 
• Råd om något 

Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till råd 

7.3.4 Insamlande handlingar 
Syftet med insamlande handlingar är att någon samlar in information om något. 
Den insamling som sker kan vara ämnad för såväl insamlande aktör som för 
annan aktör vilket anger såväl kunskapsriktning som handlingsriktningen för 
förändringshandlingen enligt Figur 7-11 nedan. Insamlande förändringshand-
lingar kan vara riktade mot annan aktör eller befintlig dokumentation enligt 
Figur 7-11 nedan. 

Kunskap för
framtida handlingar

Insamlande
handlingar

Gjord
observation

E/I
aktör/erDokumentation

eventuella
frågor

 
Figur 7-11: Insamlande handlingar 

Insamling innebär att olika observationer görs varför också observera är 
angiven som förändringshandling på handlingsnivån. Dock finns det vissa 
egenskaper hos olika sätt att observera som kan vara värda att notera. 
Insamling genom att observera kan t ex göras genom frågande eller icke 
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frågande, det kan ske skriftligt eller muntligt och det kan ske i dialog eller icke 
dialog enligt Tabell 7-4 nedan. 

Tabell 7-4: Insamling genom observationer 

Observationer genom 
Frågande eller 
icke frågande 

Skriftligt eller muntligt I dialog 

Enkät Frågande Skriftligt Nej 

Intervju Frågande 
Muntligt och ev. med 

skriftligt underlag 
Ja 

Deltagande i diskussion Icke frågande Muntligt Ja 

Lyssnande till diskussion Icke frågande Muntligt Nej 

Läsning Icke frågande Skriftligt Nej 
Observation Icke frågande - Nej 

 

Tabell 7-5: Summering av informerande handlingar 

Insamlande 
handlingar 

Påverkan i 
verklighetsdimension 

Grundfunktion 

Observation Intrasubjektiv eller 
Intersubjektiv: 
• Information om något 

Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till 

information 

7.3.5 Ordnande handlingar 
Syftet med ordnande handlingar är att skapa planmässighet i något. Den 
planmässighet som utvecklas kan vara ämnad för såväl utförande aktör som 
annan aktör vilket också anger kunskapsriktningen för denna förändringshand-
ling. Handlingsriktningen kan därför också vara mot såväl den aktör som utför 
handlingen som annan aktör i enlighet med Figur 7-12 nedan. 

Kunskap för
framtida handlingar

Ordnande
handlingar

Plan-
mässighet

Kunskap för
framtida handlingar

E/I
aktör/er

E/I
aktör/er  

Figur 7-12: Ordnande handlingar 

Det finns en skillnad mellan ordnande handlingar och tidigare beskrivna 
gestaltande handlingar som nu behöver klargöras. Båda dessa handlingstyper 
syftar till att ge någon form av planmässighet men där det är en skillnad mellan 
intentionen när dessa förändringshandlingar utförs. Om t ex ordnande hand-
lingar görs med intentionen att utveckla förståelse eller värdera något så 
kommer planmässighet vara det önskvärda resultatet. Om i stället intentionen 
är att designa något kommer önskat resultat av samma handlingar vara att ge 
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form till något vilket också är en form av planmässighet men den är design-
styrd. Identifiera och relatera är t ex förändringshandlingar på handlingsnivå 
som förekommer som såväl ordnande som gestaltande handlingar (se Figur 7-5 
ovan).  

Ordande handlingar innehåller förändringshandlingar som ofta utförs i 
modelleringssituationer, t ex vid verksamhetsmodellering enligt verksamhets-
analys i FA/SIMM. Syftet med en verksamhetsmodellering kan vara att skapa 
beskrivningar av verksamheten för att kunna förstå densamma bättre och för 
att sedan kunna värdera densamma. Under dessa förutsättningar är identifiera 
och relatera främst ordnande eftersom planmässiga beskrivningar eftersträvas 
för att kunna utveckla förståelse eller värdera något. Om i stället syftet med en 
verksamhetsmodellering är att skapa (designa) en verksamhetsmodell så 
kommer gestaltningen av en given form (verksamhetsmodell) vara i förgrunden. 
Under dessa förutsättningar kommer förändringshandlingarna identifiera och 
relatera främst att vara gestaltande. Gränsen mellan dessa båda handlingstyper 
är inte knivskarp men jag finner ändå en mening med att göra en skillnad 
mellan ordnande och gestaltande handlingar utifrån ursprunglig intention för 
handlandet (utveckla förståelse, värdera eller designa). Vid utveckling av 
förståelse och värdering är det aktuell verksamhets som är i fokus medan det 
vid designinriktning är modellen av verksamheten som är i fokus. Intention och 
inriktningar för förändringshandlingar kommer att hanteras mer utförligt i näst-
följande kapitel (kapitel 8) då processdimensionen av taxonomin presenteras. 

Att ordna något kan ske genom att förändringshandlingar som identifiera, 
inventera, karaktärisera, relatera och sammanställa utförs. 

7.3.5.1 Identifiera som ordnande handling 
Förändringshandlingar som kan relateras till fler än en handlingstyp kommer 
endast att beskrivas första gången de uppträder. För beskrivning av identifiera 
se därför avsnittet avseende Gestaltande handlingar ovan. Detsamma gäller 
också för följande förändringshandlingar: 

• Inventera som ordnande handling 

• Karaktärisera som ordnande handling 

• Relatera som ordnande handling 

• Sammanställa som ordnande handling 
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Tabell 7-6: Summering av ordnande handlingar 

Ordnande 
handlingar 

Påverkan i 
verklighetsdimension 

Grundfunktion 

Identifiera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• varseblivning om 

omtalningsbar entitet 

Transformerande:  
• entitet explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till entitet 

Inventera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• ordnande genom 

förteckning 

Transformerande:  
• förteckning explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till 

förteckning 
Karaktärisera Intrasubjektiv eller 

intersubjektiv: 
• ordnande genom 

identifiering av en 
entitets egenskaper 

Transformerande:  
• egenskaper explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till entitets 

egenskaper 
Relatera Intrasubjektiv eller 

intersubjektiv: 
• ordnande genom 

identifiering av 
entiteters förhållanden 

Transformerande:  
• förhållanden explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till 

förhållanden 
Sammanställa Intrasubjektiv eller 

intersubjektiv: 
• ordnande till helhet, viss 

planmässighet 

Transformerande:  
• helhet explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till helhet 

7.3.6 Validerande handlingar 
Syftet med validerande handlingar är att testa giltighet hos något. Den testade 
giltigheten kan vara ämnad för såväl utförande aktör som annan aktör vilket 
också anger kunskapsriktningen för denna förändringshandling. Handlingsrikt-
ningen kan därför också vara mot såväl den aktör som utför handlingen som 
annan aktör i enlighet med Figur 7-13 nedan. 

Kunskap för
framtida handlingar

Validerande
handlingar Giltighet

Kunskap för
framtida handlingar

E/I
aktör/er

E/I
aktör/er  

Figur 7-13: Validerande handlingar 

Validering av något på handlingsnivån kan ske genom att förändringshand-
lingar på handlingsnivå som ena, falsifiera och verifiera utförs. 
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7.3.6.1 Ena som validerande handling 
Att ena innebär att bringa samstämmighet mellan aktörer om något. Några 
exempel på validerande handlingar genom att ena kan vara: 

• Att ena aktörer om vad som kan betraktas som SU-verksamhet (objekt för 
studium) 

• Att ena aktörer om innehåll i förändringsprojekt (studium) 

• Att ena aktörer om förväntade resultat från förändringsprojekt (resultat av 
studium) 

7.3.6.2 Falsifiera som validerande handling 
Att falsifiera innebär att någon visar att något ej är riktigt (t ex icke sant) och 
därmed ej giltigt. Även om falsifiering här beskrivs som en förändringshandling 
på handlingsnivån är denna handling snarare är ett resultat av någon prövning 
av något och när resultatet från prövningen är negativt benämns detta som att 
det har falsifierats. Detta innebär att falsifiering som utfall inte är givet från 
början. Några exempel på validerande handlingar genom att falsifiera kan vara: 

• Att falsifiera beskrivningar av aktuell SU-verksamhet (objekt för studium) 

• Att falsifiera beskrivning av aktuellt förändringsprojekt (studium) 

• Att falsifiera förväntade resultat från förändringsprojekt (resultat av 
studium) 

7.3.6.3 Verifiera som validerande handling 
Att Verifiera något innebär att någon bekräftar något och därmed dess giltighet. 
Verifiering, liksom falsifiering, har egenskaper som gör att denna förändrings-
handling snarare är ett resultat av någon prövning av något och när resultatet 
från prövningen är positivt benämns detta som att något har verifierats. Detta 
innebär att verifiering som utfall inte heller det är givet från början. Några 
exempel på validerande handlingar genom att verifiera kan vara: 

• Att verifiera delar av aktuell SU-verksamhet (objekt för studium) 

• Att verifiera beskrivning av aktuellt förändringsprojekt (studium) 

• Att verifiera förväntade resultat från förändringsprojekt (resultat av 
studium) 

Tabell 7-7: Summering av validerande handlingar 

Validerande 
handlingar 

Påverkan i 
verklighetsdimension 

Grundfunktion 

Ena Intersubjektiv: 
• samstämmighet 

mellan aktörer 

Transformerande:  
• skapande av samstämmighet 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till samstämmighet 

Falsifiera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 

Transformerande:  
• oriktighet explicitgörs 
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• något är ej riktigt Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till oriktighet 

Validera Intrasubjektiv eller 
intersubjektiv: 
• något är riktigt 

Transformerande: 
• riktighet explicitgörs 
Koordinerande: 
• aktörer kan ta hänsyn till riktighet 

7.3.7 Sammanställning av handlingar 
I Tabell 7-8 nedan har samtliga förändringshandlingar i hierarkidimensionen 
sammanställts för att ge en överblick av egenskaperna för taxonomins hand-
lingsrepertoar. 

Tabell 7-8: Sammanställning av förändringshandlingar 

Verklighetsdimension Grundfunktion Förändringsh
andling 

Resultat 
Intra. Inter. Symb. Transform. Koordinerande 

Definiera vad 
något är 

varseblivning 
om något ev. dok explicitgöra 

egenskaper 
hänsyn till 
definition 

Ena samstäm-
mighet - eniga ev. dok skapa 

samstämmighet 
hänsyn till 

samstämmighet 

Falsifiera ej riktigt varseblivning 
om oriktighet ev. dok explicitgöra 

oriktighet 
hänsyn till 
oriktighet 

Fastställa beslut varseblivning 
om beslut ev. dok explicitgöra 

beslut 
hänsyn till 

beslut 

Formalisera legitimitet formell 
legitimitet ev. dok explicitgöra 

legitimitet 
hänsyn till 
legitimitet 

Identifiera omtalnings-
bar entitet 

varseblivning 
om entitet dok explicitgöra 

entitet 
hänsyn till 

entitet 

Inventera förteckning varseblivning 
om förteckning dok explicitgöra 

förteckning 
hänsyn till 
förteckning 

Karaktärisera egenskaper varseblivning 
om egenskaper dok explicitgöra 

egenskaper 
hänsyn till 
egenskaper 

Observera observation varseblivning 
om observation ev. dok explicitgöra 

observation 
hänsyn till 
observation 

Presentera 
& råda information varseblivning 

om information ev. dok explicitgöra 
information 

hänsyn till 
information 

Prioritera rangordning varseblivning 
om det viktiga ev. dok explicitgöra 

det viktiga 
hänsyn till 
det viktiga 

Relatera förhållande varseblivning 
om förhållande dok explicitgöra 

förhållande 
hänsyn till 
förhållande 

Sammanställa helhet varseblivning 
om helhet dok explicitgöra 

helhet 
hänsyn till 

helhet 

Systematisera något 
formellt 

varseblivning 
om det formella dok explicitgöra 

det formella 
hänsyn till 

det formella 

Verifiera riktigt varseblivning 
om riktighet ev. dok explicitgöra 

riktighet 
hänsyn till 
riktighet 
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Figur 7-5 ovan är också en sammanställning där samtliga förändringshandlingar 
grupperats utifrån handlingstyp (handlingskaraktäristika). Denna samman-
ställning lyfter också fram flerfunktionalitet hos förändringshandlingar genom 
att förändringshandlingar kan vara av flera handlingstyper enligt handlings-
karaktäristika.
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8 Taxonomins processdimension 
I kapitel 8 presenteras nästa dimension i taxonomin för metautveckling, 
processdimensionen. Processdimensionen är liksom hierarkidimensionen ett 
resultat av en analys och konceptualisering av genomförda förändringsprojekt 
vilket redovisats i kapitel 6. I detta kapitel kommer också hierarkidimensionen 
och processdimensionen att hanteras tillsammans för att kunna presentera fler 
sidor av processdimensionen. 

8.1 Processdimensionen i taxonomin 
På samma sätt som för hierarkidimensionen är processdimensionen ett uttryck 
för att systematisera metautvecklande handlingar. Förutom att förändrings-
handlingar kan beskrivas utifrån olika hierarkiska nivåer kan de också hänföras 
till olika faser av en förändringsprocess (se kapitel 4 och 6). Processdimensionen 
ger därför en systematik för förändringshandlingar genom olika fasindelningar 
och relationer mellan förändringshandlingar. I processdimensionen av tax-
onomin beskrivs därför olika processorienterade indelningar av förändrings-
handlingar enligt Figur 8-1 nedan. 

Förändringsprocess

Förståelse Värdering Design

kan utgöras av förändringshandlingar
med inriktning mot

förutsättning
för

förutsättning
för

Metautvecklande
förändringshandlingar

systematiseras genom

PROCESSDIMENSION

 
Figur 8-1: Processdimension i taxonomin 

Processdimensionen av taxonomin (se Figur 8-1 ovan) baserar sig främst på de 
indelningar eller inriktningar för förändringshandlingar som tidigare presen-
terats för i avsnitt 4.4. Processdimensionen accentuerar tre olika inriktningar för 
förändringshandlingar, förståelseinriktning, värderingsinriktning och design-
inriktning. Motivet till att inte ta med införandeinriktning är att taxonomin 
främst hanterar diagnostiserande förändringshandlingar vilket innebär att 
införande av förändringsåtgärder inte ingår som en inriktning i processdimen-
sionen. I avsnitt 4.4 har också olika dynamiska förlopp vid förändringsarbete 
presenterats. Dessa dynamiska förlopp visar på såväl en sekventiell ordning 
mellan förändringshandlingar med olika inriktningar som olika iterativa 
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möjligheter för förändringshandlingar. Detta kan jämföras med möjliga 
handlingsförlopp som beskrivs i olika gramatiska verksamhetsmodeller (se t ex 
Pentlan & Rueter (1994)). Översatt till processdimensionen av taxonomin kan 
detta presenteras enligt Figur 8-2 nedan. 

Handlingar 
med 

förståelse-
inriktning

Handlingar 
med 

värderings-
inriktning

Handlingar 
med 

design-
inriktning

triggande
föruts. för

föruts.
för

föruts.
för

föruts.
för

triggande
föruts.

för

triggande
föruts.

för

Underlag för 
förändring eller
icke-förändring

Underlag & 
förutsättningar

VERKSAMHETSDIAGNOS

 
Figur 8-2: Dynamiska förlopp i processdimension av taxonomin 

I processdimensionen finns nu en rekommendation avseende ordningsrelationen 
mellan ingående förändringshandlingar baserat på vad som tidigare presenterats 
i avsnitt 4.4. 

• att först utveckla förståelse, 

• därefter görs olika värderingar utifrån utvecklad förståelse och 

• avslutningsvis kan olika designinsatser (designinriktade ställningstagande 
och förslag) genomföras med etablerad förståelse och gjord värdering som 
underlag 

I denna rekommendation finns också olika iterativa handlingsmöjligheter 
inbyggda i taxonomin. Dessa möjliga iterationer accentueras genom relation-
erna ”triggande föruts. för” i Figur 8-2 ovan. 

Jag har ovan hävdat att förändringshandlingar med införandeinriktning inte 
ingår i taxonomin. Det finns dock även för diagnostiserande arbeten en relevant 
dimension av införande. De förändringshandlingar som genomförs under en 
verksamhetsdiagnos är nämligen i sig ett införande som kan vara mer eller 
mindre planerade, t ex införande av projektplan för aktuellt förändringsprojekt 
innebär att förutbestämda diagnostiserande förändringshandlingar utförs. Dock 
behöver inte alla förändringshandlingar vara planerade i förtid, det kan 
situationellt uppstå behov av att utföra förändringshandlingar vilket också kan 
betraktas som införande av förändringshandlingar. 

Förutom rekommenderad ordningsrelation mellan förändringshandlingar finns 
också möjlighet till alternativa in- och utgångar i processdimensionen av 
taxonomin. Det är i processdimensionen fullt möjligt att börja med andra 
inriktningar än att utveckla förståelse och att avsluta med andra inriktningar än 
designinriktning. Det är t ex fullt möjligt att börja med intentionen att ”nu skall 
vi designa en verksamhetsmodell” (designinriktning). Under detta arbete kan 
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man dock komma till insikt (värderingsinriktning) att detta inte är möjligt utan 
att först utveckla bättre förståelse för nuvarande verksamhet (förståelseinrikt-
ning). Utvecklad förståelse av nuvarande SU-verksamhet värderas sedan 
(värderingsinriktning) och där resultatet av denna värdering kan vara att en ny 
verksamhetsmodell inte är lösningen för aktuell situation. Exemplet visar på ett 
möjligt handlingsförlopp där olika inriktningar sätts i fokus under olika skeden 
(START - design – värdering – förståelse – värdering – SLUT)13. Detta är ett 
exempel men det visar på möjligheten till alternativa in- och utgångar i process-
dimensionen enligt Figur 8-2 ovan. Alternativa utgångar kommer dock också 
att resultera i underlag för förändring eller icke-förändring. 

8.2 Processdimension och hierarkidimension 
I kapitel 7 har tidigare hierarkidimensionen av taxonomin presenterats och i 
avsnitt 8.1 har nu processdimensionen introducerats. Dessa båda dimensioner 
kommer nu att föras samman för att ge en helhet och rikare bild av taxonomin. 
Sammanföringen innebär att lägga till en processdimension till den tidigare 
”hierarkistrukturerade” taxonomin enligt Figur 8-3 nedan. 

Delpraktiken 
verksamhetsdiagnos

Handlingar med
förståelseinriktning

Handlingar med
värderingsinriktning

Handlingar med
designinriktning
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handlingar
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Råda

Insamlande 
handlingar

Ordnande 
handlingar

Identifiera
Inventera
Karaktärisera
Relatera
Sammanställa
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Avgörande 
handlingar

Definiera
Fastställa
Formalisera
Prioritera

Ordnande 
handlingar

Identifiera
Inventera
Karaktärisera
Relatera
Sammanställa

Validerande 
handlingar

Ena
Falsifiera
Verifiera

Avgörande 
handlingar

Fastställa
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Inventera
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Sammanställa
Systematisera
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HANDLINGSTYPER ENLIGT HANDLINGSKARAKTÄRISTIKA I HIERARKIDIMENSION
utgörs av utgörs avutgörs avutgörs av utgörs avutgörs av utgörs avutgörs av

HANDLINGSNIVÅ I HIERKIDIMENSION

HIERARKIDIMENSION

 
Figur 8-3: Sammanföring av processdimension och hierarkidimension 

I och med denna sammanföring av de båda dimensionerna är det nu möjligt att 
beskriva vilka och vilka typer av förändringshandlingar som i huvudsak utförs i 
olika skeden av en förändringsprocess. Denna indelning accentuerar också 
eventuell flerfunktionalitet hos vissa förändringshandlingar i och med att de 
återfinns i fler än en inriktning i processdimensionen. Förändringshandlingen 
relatera kan t ex utföras för att skapa förståelse, värdera eller designa något i 
någon form av samexistens. Ponera att syftet i en modelleringssituation t ex är 

                                            
13 Jämför med verksamhetsbeskrivningar baserat på grammatikbaserad handlingslogik (se t 

ex Pentlan & Rueter (1994)) 
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att utveckla förståelse för en viss del av verksamheten. Genom att under 
modelleringen då relatera olika delar av verksamheten till varandra kommer 
samtidigt, mer eller mindre medveten, olika värderingar göras avseende 
utvecklad förståelse. I och med att olika verksamhetsmodeller skapas sker också 
design av utseendet av desamma. Som jag ser det skall denna design utseende-
mässigt främst uppfylla två syften, 1) en ”god” avbildning av SU-verksamheten 
och 2) metodens notationsregler. Flerfunktionalitet hos förändringshandlingar 
kommer att behandlas mer utförligt i avsnitt 8.4. 

Genom att lägga till processdimensionen till taxonomin kan också tidigare 
beskrivna iterativa förlopp mellan olika förändringshandlingar och alternativa 
in- och utgångar i taxonomin tydliggöras enligt Figur 8-4 nedan. 
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handlingar

Insamlande
handlingar

Ordnande
handlingar

Avgörande
handlingar

Validerande
handlingar

Avgörande
handlingar

Gestaltande
handlingar

Ordnande
handlingar

Förståelse-
inriktning

Värderings-
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Figur 8-4: Förändringshandlingar och iterativa förlopp 

I beskrivningarna av taxonomin i Figur 8-3 och Figur 8-4 ovan har tre viktiga 
egenskaper hos taxonomin accentuerats i enlighet med punkterna nedan. 

• Förändringshandlingar med olika granularitet i form av handlingsnivåer i 
hierarkidimensionen, d v s aktivitetsnivå och handlingsnivå 

• Rekommendation avseende ordningsrelationen mellan ingående föränd-
ringshandlingar och möjligheter till iterativa inslag enligt processdimen-
sionen 

• Flerfunktionalitet hos förändringshandlingar på handlingsnivån och hand-
lingstyper (handlingskaraktäristika) i och med att de uppträder i fler än en 
inriktning i processdimensionen 
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8.3 Ordningsrelationer mellan förändringshandlingar i 
taxonomin 

Ordningsrelationer mellan olika förändringshandlingar är något som fokuseras 
genom processdimensionen. Detta görs främst genom att lyfta fram förutsätt-
ning för handling, handling och resultat av handling enligt den generiska 
verksamhetsmodell (ToP) som tidigare presenterats i avsnitt 3.2. 

8.3.1 Ordningsrelationer mellan förändringshandlingar med 
förståelseinriktning 

I avsnitten ovan har förändringshandlingar med förståelseinriktning beskrivits 
som bestående av följande handlingstyper, informerande handlingar, insam-
lande handlingar och ordnande handlingar. Dessa handlingstyper har olika 
ordningsrelationer till varandra enligt Figur 8-5 nedan. 

Insamlande
handlingar

Informerande
handlingar

Ordnande
handlingar

Underlag

Info
Råd

Plan-
mässighet

Insamlings-
domän

Kunskaps-
objekt

 
Figur 8-5: Ordningsrelationer mellan handlingstyper med förståelseinriktning 

Det främsta syftet med förändringshandlingar med förståelseinriktning är att 
inom ett förändringsprojekt utveckla ökad förståelse för något och där denna 
ökade förståelse sedan kan utgöra kunskap för framtida handlingar. Avgörande 
för vilka, vilken ordning och i vilken omfattning förståelseinriktade förändrings-
handlingar utförs är situationellt beroende av graden av utvecklad förståelse. 
Utvecklad förståelse kan vara tillräcklig för tillfället men kan behöva utvecklas 
ytterligare allt eftersom att förändringsarbetet går vidare och ny förståelse och 
kunskap utvecklas. Detta kan därför trigga utförande av ytterligare förändrings-
handlingar av en viss handlingstyp enligt Figur 8-5 ovan. 

8.3.1.1 Insamlande handlingar med förståelseinriktning 
För insamlande handlingar krävs någon insamlingsdomän där insamling (obser-
vationer) kan ske. Domänen för insamling kan t ex utgöras av kunskapsbärande 
individer till vilka man ställer frågor eller befintlig dokumentation som kan 
läsas (se tabell 7-4 i avsnitt 7.3.4). Vid en problemanalys enligt FA/SIMM ställs 
t ex frågor avseende verksamhetsproblem till någon aktör. I detta sammanhang 
utgör aktören (kunskapsbärande individ) den domän där insamling sker. 
Förutom en domän att göra insamlingar i nyttjas ofta också en tolkningsram i 
form av regler och normer för insamlandet. Resultatet av insamlande hand-
lingar är gjord observation som utgör en kunskapskälla för det fortsatta föränd-
ringsarbetet, d v s förutsättning för kommande förändringshandlingar. De 
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underlag som produceras av insamlande handlingar kan sedan initiera 
utförande av andra handlingstyper med förståelseinriktning som ordnande 
handlingar och informerande handlingar enligt Figur 8-5 ovan. En del av en 
problemanalys är t ex att först, genom olika observationer, samla in infor-
mation om olika problem i verksamheten. Detta underlag (observerade 
problem) kan sedan, som en del av förståelseutvecklingen, behöva ordnas 
(ordnande handlingar) och/eller att andra aktörer behöver informeras om 
innehållet i detsamma (informerande handlingar). 

Avseende ordningsrelationer mellan insamlande handlingar är dessa förhållan-
devis enkla (se Figur 8-6 nedan) eftersom insamlande handlingar endast utgörs 
av en förändringshandling i form av observera (för innebördsbeskrivning av 
observera se avsnitt 7.3.4). 

Gjord 
observation
(underlag)

Observera

Insamlande handlingar

Insamlings-
domän

Tolknings-
ram

 
Figur 8-6: Ordningsrelation för insamlande handlingar 

8.3.1.2 Informerande handlingar med förståelseinriktning 
Förutsättning för informerande handlingar är att det finns något kunskaps-
objekt att informera om. Kunskapsobjektet kan utgöras av resultat från andra 
typer av handlingar med förståelseinriktning som insamlande handlingar eller 
ordnande handlingar enligt Figur 8-5 ovan. Resultatet av informerande 
handlingar är information och/eller råd som sedan utgör kunskapskälla för det 
fortsatta förändringsarbetet. Information och/eller råd kan enligt Figur 8-5 ovan 
också vara en förutsättning som initierar andra förändringshandlingar med 
förståelseinriktning som ordnande handlingar och insamlande handlingar. 

Informerande handlingar utgörs sedan av två förändringshandlingar, presentera 
och råda. Dessa båda förändringshandlingar har också tidigare beskrivits i 
samband med hierarkidimensionen (se avsnitt 7.3.3). Avseende ordningsrela-
tionen mellan dessa förändringshandlingar är det möjligt att göra vissa distink-
tioner mellan dessa i enlighet med Figur 8-7 nedan. Att ge råd om något kan 
också betraktas som en form av presentation. Dock är rådgivning mer normativ 
till sin karaktär.  
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Figur 8-7: Ordningsrelation mellan informerande handlingar 

8.3.1.3 Ordnande handlingar med förståelseinriktning 
Förutsättning för ordnande handlingar är enligt Figur 8-5 ovan att det finns 
något att ordna, t ex resultat från andra typer av handlingar med förståelse-
inriktning som insamlande handlingar (t ex observerade problem) eller 
informerande handlingar (t ex presenterade problem). Denna förutsättning 
representeras av det som benämns domän i Figur 8-8 nedan. Domänen utgörs i 
detta fall av det underlag (t ex observerade och/eller presenterade problem) i 
vilket, för att utveckla förståelse, det behöver skapas en planmässighet. Denna 
planmässighet utgörs då av resultat av ordnande handlingar (t ex problemgrafer 
där olika orsaks- och effektrelationer mellan problem reds ut). Förutom en 
domän att ordna nyttjas också ofta en tolkningsram i form av regler och normer 
för ordnandet. Planmässigheten från ordnande handlingar utgör sedan ett 
underlag för det fortsatta förändringsarbetet. Denna planmässighet kan också 
vara en förutsättning som initierar andra handlingstyper med förståelse-
inriktning som insamlande handlingar och informerande handlingar enligt Figur 
8-5 ovan. Ett exempel på detta är att den utvecklade förståelsen för olika 
problem och deras relationer genererar behov av ytterligare insamlingsbehov 
(insamlande handlingar) och/eller informationsbehov (informerande hand-
lingar). 

Ordnande handlingar, utgörs av fem förändringshandlingar: identifiera, 
inventera, karaktärisera, relatera och sammanställa. Dessa förändringshand-
lingar har tidigare beskrivits i avsnitt 7.3.5. Avseende ordningsrelationen mellan 
ordnande handlingar kan i enlighet med Figur 8-8 nedan följande distinktioner 
göras. Inledningsvis kan konstateras att ordnande handlingar har mer om-
fattande relationer till varandra än informerande och insamlande handlingar 
vars ordningsrelationer tidigare presenterats. 
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Figur 8-8: Ordningsrelation mellan ordnande handlingar 
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Ordnande handlingar utgörs enligt Figur 8-8 ovan av två olika grupperingar för 
att särskilja olika egenskaper hos dessa förändringshandlingar. Samtliga ord-
nande handlingar är exempel på förändringshandlingar som ofta utförs i olika 
modelleringssammanhang. Vid problemanalys enligt FA/SIMM är det t ex fullt 
möjligt att identifiera problem och relatera problem. Beroende på den specifika 
modelleringssituationen och beroende på vilka typer av resultat som skall 
produceras kan en modelleringssituation omfatta olika förändringshandlingar. 
Det kan t ex finnas modelleringssituationer där endast olika förhållanden 
(relatera) mellan olika fenomen modelleras likaväl som att olika kombinationer 
av modelleringshandlingar i Figur 8-9 nedan utförs. 
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Figur 8-9: Resultat av förändringshandlingar vid modellering 

Vid problemanalys är det enligt mitt förmenande t ex vanligt att identifiera, 
sammanställa (problemlista), karaktärisera problem (problemobjekt) och 
relatera olika problem (problemgraf). Det är däremot mindre vanligt att t ex 
inventera problem. Trots denna begränsning avseende utförda förändringshand-
lingar är det ändå problemmodellering som är på agendan. I Figur 8-8 ovan har 
förändringshandlingen identifiera beskrivits som en form av förutsättnings-
skapande handling för övriga förändringshandlingar. Skälet till detta är att det 
krävs en eller flera omtalningsbara entiteter (t ex problem) för att kunna 
inventera, karaktärisera, relatera eller sammanställa desamma. Identifiera kan 
därför vara en explicitgjord förändringshandling eller den kan ingå som en del 
av övriga förändringshandlingar (inventera, karaktärisera, relatera och sam-
manställa). 

8.3.2 Ordningsrelationer mellan förändringshandlingar med 
värderingsinriktning 

Värderingsinriktade förändringshandlingar består av följande handlingstyper: 
avgörande handlingar, ordnande handlingar och validerande handlingar. Dessa 
förändringshandlingar har liksom förståelseinriktade förändringshandlingar 
också olika ordningsrelationer mellan varandra enligt Figur 8-10 nedan. 
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Figur 8-10: Ordningsrelationer mellan handlingstyper med värderingsinriktning 

Det främsta syftet med förändringshandlingar med värderingsinriktning är att 
under ett förändringsarbete bedöma och fastställa värdet hos något. Detta 
fastställda värde kan sedan utgöra kunskap för framtida förändringshandlingar. 
Avgörande för vilka, vilken ordning och hur många av dessa förändrings-
handlingar som utförs beror på tidigare utvecklad förståelse eller tidigare gjord 
design. Detta innebär att förändringshandlingar och resultat av förändrings-
handlingar värderas men att detta företrädelsevis sker i förgrund eller bakgrund. 
Värdering genom avgörande och validerande förändringshandlingar sker föret-
rädelsevis i förgrunden medan värdering genom ordnande handlingar sker i 
bakgrunden. För avgörande handlingar gäller detta i och med att ett explicit 
utslag om något skall fällas samt för validerande handlingar genom att någon 
giltighet hos något skall testas. Ordnande handlingar däremot utförs främst för 
att skapa förståelse för något och där det kontinuerligt görs olika värderingar 
men där dessa värderingar kommer i bakgrunden av ordnandet som ett 
kontinuerligt förutsättningsskapande för pågående förståelseutveckling. Föränd-
ringshandlingar med värderingsinriktning är således något som kan vara mer 
eller mindre tematiserat och kan därmed utföras i förgrund eller bakgrund. 
Ordnande förändringshandlingar med värderingsinriktning kan dessutom 
initiera utförandet av ytterligare förändringshandlingar med värderingsinrikt-
ning enligt Figur 8-10 ovan. 

8.3.2.1 Ordnande handlingar med värderingsinriktning  
En förutsättning för värdering under ordnande handlingar är att det finns något 
att värdera (värderingsobjekt), t ex resultat från tidigare förståelseinriktade 
förändringshandlingar eller resultat från tidigare designinriktade förändrings-
handlingar. Förutom något att värdera krävs också en tolkningsram (vär-
deringsgrund) i form av olika regler och normer för värdering. Resultatet av 
ordnande handlingar är en värderad planmässighet i det ordnade materialet som 
sedan utgör en kunskapskälla för det fortsatta förändringsarbetet. Ett exempel 
på värderad planmässighet är en problemgraf där man i en grupp är överens om 
att den ger en rättvisande problembild.  Värderad planmässighet kan också vara 
en förutsättning som initierar andra värderingsinriktade förändringshandlingar 
som avgörande handlingar och validerande handlingar enligt Figur 8-10 ovan. 
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Ordnande handlingar har som förståelseinriktad handlingstyp tidigare presen-
terats som bestående av förändringshandlingarna: identifiera, inventera, karak-
tärisera, relatera och sammanställa (se avsnitt 8.3.1.3 ovan). Dessa förändrings-
handlingar uppträder också i värderingsinriktningen men då i bakgrund av 
ordnande handlingar med förståelseinriktning, d v s att under förståelseutveck-
ling görs kontinuerligt mer eller mindre medvetna värderingar av utvecklad 
förståelse. Avseende ordningsrelationer för ordnande handlingar är dessa 
desamma som för förståelseinriktning eftersom de sker i bakgrunden av den-
samma. Ordnande handlingar med värderingsinriktning kan därför beskrivas på 
samma sätt som ordnande handlingar med förståelseinriktning (se Figur 8-8 
ovan). 

8.3.2.2 Avgörande handlingar med värderingsinriktning 
Förutsättning för avgörande handlingar är att det finns något (värderingsobjekt) 
att avgöra något om, t ex resultat från förståelse- eller designinriktade föränd-
ringshandlingar. Resultatet av avgörande handlingar är ett utslag om något och 
där detta utslag sedan utgör en kunskapskälla för det fortsatta förändrings-
arbetet. Avgörande handlingar är något som företrädelsevis utförs i förgrunden 
eftersom det är fråga om explicita avgöranden som skall göras. 

Avgörande handlingar består av tre förändringshandlingar: definiera, fastställa 
och prioritera vilka tidigare har beskrivits i avsnitt 7.3.1. Avseende ordnings-
relationen mellan de förändringshandlingarna som utförs inom avgörande 
handlingar är det möjligt att göra vissa distinktioner i enlighet med Figur 8-11 
nedan. 

UtslagVärderings-
objekt

Avgörande handlingar

Definiera

Prioritera

Fastställa

 
Figur 8-11: Ordningsrelation mellan avgörande handlingar 

Avgörande förändringshandlingar kan utföras som enskilda förändringshand-
lingar eller med olika ordningsrelationer enligt punkterna nedan. 

• fastställa något värderingsobjekt, 

• definiera något och där denna definition sedan fastställs, 

• definiera något, prioritera mellan olika definitioner och där sedan 
prioritering fastställs och 

• prioritera något och där sedan denna prioritering fastställs 
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8.3.2.3 Validerande handlingar med värderingsinriktning 
Förutsättning för validerande handlingar är att det finns något (värderings-
objekt) att validera, t ex resultat från förståelse- eller designinriktade föränd-
ringshandlingar. Denna förutsättning representeras av det som benämns domän 
i Figur 8-12 nedan. Förutom något att värdera behövs också en tolkningsram 
(värderingsgrund) i form av olika regler och normer för värdering. Resultatet av 
validerande handlingar är en testad giltighet avseende något och där denna 
giltighet sedan utgör en kunskapskälla för det fortsatta förändringsarbetet. 
Validerande handlingar, liksom avgörande handlingar, är något som föret-
rädelsevis utförs i förgrunden eftersom det är fråga om explicita valideringar. 

Validerande handlingar utgörs av tre förändringshandlingar: ena, falsifiera och 
verifiera vilka tidigare beskrivits i avsnitt 7.3.6. Avseende ordningsrelationen 
mellan de förändringshandlingarna som utförs som validerande handlingar är 
det möjligt att göra vissa distinktioner i enlighet med Figur 8-12 nedan. 
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Giltighet

Validerande handlingar

Falsifiera
Ena

Verifiera

 
Figur 8-12: Ordningsrelation mellan validerande handlingar 

Validerande handlingar kan utföras som enskilda handlingar eller med olika 
ordningsrelationer enligt punkterna nedan. 

• ena några om något och där sedan detta kan falsifieras eller verifieras och 

• falsifiera eller verifiera något och där sedan några kan enas avseende 
resultatet 

8.3.3 Ordningsrelationer för förändringshandlingar med 
designinriktning 

I tidigare avsnitt har designinriktade förändringshandlingar beskrivits som 
bestående av följande handlingstyper, avgörande handlingar och gestaltande 
handlingar. Dessa förändringshandlingars olika ordningsrelationer till varandra 
kan beskrivas enligt Figur 8-13 nedan. 
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Figur 8-13: Ordningsrelationer mellan förändringshandlingar med 

designinriktning 

Det främsta syftet med förändringshandlingar med designinriktning är att inom 
ett förändringsarbete ge och fastställa någon form för något, d v s designa 
något. Avgörande för vilka, vilken ordning och hur många av dessa föränd-
ringshandlingar som utförs beror på tidigare utvecklad förståelse och resultat 
från tidigare gjorda värderingar. Den design som utförs kan vara tillräcklig för 
tillfället men kan behöva utvecklas allt eftersom att förändringsarbetet går 
vidare och därmed initiera utförandet av ytterligare handlingstyper enligt Figur 
8-13 ovan. 

8.3.3.1 Gestaltande handlingar med designinriktning 
För att utföra gestaltande handlingar krävs någon designdomän där gestaltning 
av något kan ske, t ex resultat från förståelse- eller värderingsinriktade 
förändringshandlingar. Denna förutsättning representeras av det som benämns 
designdomän i Figur 8-14 nedan. Ett exempel på en designdomän kan, under en 
problemanalys, vara ett antal identifierade och sammanställda problem (en 
problemlista). Förutom en designdomän för gestaltning krävs också en 
tolkningsram i form av olika regler och normer för gestaltning, d v s en 
designgrund. I fallet med problemanalysen kan detta innebära de notations-
regler som föreskrivs i FA/SIMM vad gäller problemanalys. Resultatet av 
gestaltande handlingar är någon gestaltad form som också den utgör en 
kunskapskälla för det fortsatta förändringsarbetet, t ex problemgrafer med dess 
utseende och innehåll. Gestaltande handlingar kan också initiera andra 
förändringshandlingar med designinriktning som avgörande handlingar enligt 
Figur 8-13 ovan. 

För ordnande handlingar har tidigare fem förändringshandlingar presenterats: 
identifiera, inventera, karaktärisera, relatera och sammanställa. Dessa föränd-
ringshandlingar uppträder också då en designinriktning tematiseras. Förutom 
dessa förändringshandlingar tillkommer för gestaltande handlingar ytterligare 
en förändringshandling i form av systematisera. Skillnaden mellan förändrings-
handlingen systematisera och tidigare presenterade ordnande handlingar ligger i 
karaktären hos de resultat som produceras. Som ett led i att systematisera ligger 
att använda formella regler för att skapa en systematisk form. Att t ex 
systematisera en SU-process skulle kunna innebära att beskriva SU-processen 
enligt formellt påbjudna notationsregler. Beskrivningar av olika SU-processer 
kan därmed t ex skilja i ordningen mellan olika handlingar men beskrivningen 
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(notationen) av handlingar är likartad. Att modellera (identifiera, inventera, 
karaktärisera, relatera och sammanställa) en SU-process innebär i viss mening 
också att ge form eller konceptualisera densamma. Skillnaden mellan dessa 
förändringshandlingar och systematisera är att formen eller konceptualiseringen 
inte behöver följa påbjudna formella regler. Detta innebär att om olika SU-
processer modelleras kommer resultatet vara en planmässighet men formen 
(notationen) för planmässigheten kan skilja sig (se också avsnitt 7.3.2 för 
innebördsbeskrivning av identifiera, inventera, karaktärisera, relatera, samman-
ställa och systematisera).  

Avseende ordningsrelationen mellan förändringshandlingar inom gestaltande 
handlingar är denna densamma som för handlingstypen ordnande handlingar 
som tidigare visats för såväl förståelseinriktning som värderingsinriktning. 
Skillnaden ligger i att designintresset här ligger i förgrunden och värderings-
intresset i bakgrunden. Detsamma förhållandet gäller för att systematisera som 
tillsammans med övriga förändringshandlingar i förgrunden har en designinrikt-
ning men där det i bakgrunden kontinuerligt sker olika värderingar. Gestaltande 
förändringshandlingar med designinriktning kan därför beskrivas enligt Figur 
8-14 nedan. 
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Figur 8-14: Ordningsrelation mellan gestaltande handlingar 

Av Figur 8-14 ovan framgår att de förändringshandlingar som utförs som 
gestaltande handlingar kan grupperas på olika nivåer i och med att ordnande 
handlingar ingår som en delmängd av gestaltande handlingar. Dessa nivåer är 
ett resultat av framhävd inriktning hos förändringshandlingar och att flera 
inriktningar kan uppträda samtidigt i termer av förgrund och bakgrund. 

Alla ordnande handlingar med designinriktning bidrar dessutom till att 
systematisera. Systematisera innebär att skapa någon systematisk form som kan 
betraktas som en naturlig del av ett designintresse. 

8.3.3.2 Avgörande handlingar med designinriktning 
Förutsättning för avgörande handlingar är att det finns något att avgöra något 
om. Det kan t ex vara att explicit ta ställning till om beskrivningen av en SU-
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process följer påbjudna notationsregler. Beskrivningen av SU-processen 
representeras då av det som benämns gestaltning i Figur 8-15 nedan. 
Gestaltning kan i detta fall vara såväl gestaltning som sådan och kunskap om 
eller relaterat till aktuell gestaltning, d v s beskrivningen av aktuell SU-process 
eller någon individs kunskap om SU-processen. Resultatet av avgörande hand-
lingar är en giltighet för det som gestaltats. Denna giltighet utgör sedan en 
kunskapskälla för det fortsatta förändringsarbetet. Avgörande handlingar utförs 
företrädelsevis i förgrunden eftersom det är fråga om explicita avgöranden som 
skall fällas. 

Avgörande handlingar utgörs sedan av två förändringshandlingar: fastställa och 
formalisera vilka tidigare beskrivits i avsnitt 7.3.1. Avseende ordningsrelationen 
för avgörande handlingar kan fastställa och formalisera utföras i vilken ordning 
som helst enligt Figur 8-15 nedan. 

Avgörande handlingar

Fastställa
Gestaltning

Formalisera

Giltighet

 
Figur 8-15: Ordningsrelation för avgörande handlingar 

8.3.4 Sammanställning av ordningsrelationer i process-
dimensionen 

I avsnitt 8.3 har nu olika preciseringar av föreliggande taxonomi gjorts. De 
viktigaste av dessa preciseringar kan sammanfattas enligt avsnitten nedan. 

Även om majoriteten av förändringshandlingar i taxonomin utförs i förgrunden 
förekommer det också förändringshandlingar som utförs i bakgrunden. Det 
tydligaste exemplet på detta är ordnande handlingar med värderingsinriktning. 
Ingående förändringshandlingar kommer företrädelsevis att utföras i bak-
grunden av ordnande handlingar med förståelseinriktning eller i bakgrunden av 
gestaltande handlingar med designinriktning. Vid en modelleringssituation som 
är förståelseinriktad kommer således en värderingsinriktning vara i bakgrunden. 
På samma sätt kommer, i en modelleringssituation, en värderingsinriktning 
finnas i bakgrunden av en designinriktning. 

I avsnitt 8.3 har också olika ordningsrelationer inom och delvis mellan olika 
handlingstyper (handlingskaraktäristika) och förändringshandlingar (handlings-
nivå) presenterats. Om dessa ordningsrelationer sammanställs enligt den 
indelning som använts i processdimensionen, handlingar med förståelseinrikt-
ning, värderingsinriktning och designinriktning, skulle detta kunna presenteras i 
enlighet med Figur 8-16,  Figur 8-17 och Figur 8-18 nedan. De samman-
ställningar som dessa figurer representerar skulle sedan kunna placeras i 
respektive processindelning i Figur 8-4 ovan. Detta har jag dock inte gjort 
eftersom det genererar en figur som inte blir särskilt översiktlig. 
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Figur 8-16: Förändringshandlingar med förståelseinriktning 
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Figur 8-17: Förändringshandlingar med värderingsinriktning 
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Figur 8-18: Förändringshandlingar med designinriktning 
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8.4 Förändringshandlingars flerfunktionalitet 
I detta kapitel har vid ett flertal tillfällen aviserats om en flerfunktionalitet hos 
förändringshandlingar i taxonomin. Denna flerfunktionalitet beskrivs i tax-
onomin främst genom processdimensionen som en konsekvens av förändrings-
handlingars framhävda inriktning (förgrund) och vad som finns i bakgrunden 
av densamma. Flerfunktionalitet hos handlingar har tidigare också behandlats i 
avsnitt 3.4.3. Med förändringshandlingar i förgrunden avses i detta samman-
hang huvudsaklig inriktning eller framhävd intention för förändringshandlingar. 
Det är t ex möjligt att ha ett uttalat designintresse och därmed en design-
inriktning för förändringshandlingar. Även om det föreligger en huvudsaklig 
inriktning för handlandet kommer även andra inriktningar enligt processdimen-
sionen mer eller mindre medvetet involveras av de som utför aktuella föränd-
ringshandlingar. Dessa förändringshandlingar är de som företrädelsevis hamnar 
i bakgrunden av den framhävda inriktningen. Detta kommer framöver att 
benämnas som processuell flerfunktionalitet. Jag har tidigare i avsnitt 3.4.3 
också beskrivit handlingars flerfunktionalitet och en uppdelning av handlingars 
möjliga påverkan i olika verklighetsdimensioner, intrasubjektiv, intersubjektiv 
och symboldimension. En ytterligare variant av flerfunktionalitet är att föränd-
ringshandlingar kan ha påverkan i fler än en verklighetsdimension samtidigt. 
Detta kommer framöver att benämnas flerfunktionell påverkan. Avslutningsvis 
har jag i avsnitt 3.4.3 också beskrivit flerfunktionalitet i termer av initiativ och 
respons och där dessa står i temporal relation till varandra. Detta kommer 
framöver hanteras och benämnas temporal flerfunktionalitet. 

Det är således tre typer av flerfunktionalitet som kommer hanteras framöver, 
processuell flerfunktionalitet, flerfunktionell påverkan och temporal fler-
funktionalitet. 

8.4.1 Flerfunktionalitet hos handlingar och handlingstyper 
Handlingstyper som tidigare identifierats som flerfunktionella är ordnande 
handlingar, gestaltande handlingar och avgörande handlingar.  Dessa handlings-
typer (handlingskaraktäristika) med ingående förändringshandlingar (handlings-
nivå) uppträder i taxonomin i fler än en av processdimensionens tre inrikt-
ningar. Beroende på framhävd inriktning (förgrund) för dessa handlingstyper 
kommer andra inriktningar hamna i bakgrunden. I detta sammanhang kan det 
vara viktigt att poängtera att det är förändringshandlingens intention som är i 
förgrunden och inte handlingen i sig. Handlingen är ett medel för att uppnå 
framhävd intention. Framhävd intention kommer att hamna i förgrunden och 
en form av biintention i bakgrunden enligt Tabell 8-1 nedan (processuell fler-
funktionalitet). 
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Tabell 8-1: Processuell flerfunktionalitet hos handlingstyper 

 
Handlingstyp i 
Förgrund 

Handlingstyp i 
bakgrund 

• Ordnande handlingar med  
framhävd 
förståelseintention (OhF) 

• Ordnande handlingar med implicit 
värderingsinriktning (OhV) 

• Ordnande handlingar med implicit 
designinriktning (OhD) 

• Gestaltande handlingar 
med framhävd 
designintention (GhD) 

• Ordnande handlingar med implicit 
värderingsinriktning (OhV) 

• Ordnande handlingar med implicit 
förståelseinriktning (OhF) 

Handlings-
typ 

• Avgörande handlingar med 
framhävd designintention 
(AhD) 

• Avgörande handlingar med implicit 
värderingsinriktning (AhV) 

Baserat på framhävd inriktning (förståelse, värdering och design) är det också 
möjligt att hantera och beskriva flerfunktionell påverkan vilket också behandlas 
avsnitt 8.4.1.1 - 8.4.1.3 nedan. 

8.4.1.1 Flerfunktionalitet hos ordnande handlingar 
I Tabell 8-1 ovan beskrivs först ordnande handlingar med förståelseinriktning 
(OhF) och då dessa är i förgrunden. Denna typ av förändringshandlingar har en 
flerfunktionell påverkan genom förändring av vår förståelse för något i den 
yttre världen, d v s förändring i en intrasubjektiv eller en intersubjektiv 
dimension. Då dokumentation, i relation till någon förändringshandling, sker 
kommer detta att ge förändringar i symboldimensionen vilket också är en del av 
den flerfunktionella påverkan. Förståelseutveckling sker dock sällan helt separat 
utan det finns oftast, i bakgrunden, inslag av andra inriktningar som värdering 
och design, d v s processuell flerfunktionalitet (se Tabell 8-1 ovan). Då något 
ordnas för att utveckla förståelse görs också i bakgrunden kontinuerligt olika 
värderingar (OhV) där punkterna nedan är exempel på dylika värderingar. 

• Har tillräcklig förståelse för kända ändamål utvecklats? 

• Har ”rätt” förståelse för kända ändamål utvecklats? 

Avseende den första punkten är följande uttalande ett exempel på denna typ av 
värdering ”beskriver nu dessa handlingsgrafer vad som verkligen gjordes under 
integrationsanalysen?”. Uttalandet kommer från den verksamhetsanalys 
(modellera handlingslogik) som gjordes på konsultföretaget under rekon-
struktion av SU-processen i ett redan genomfört SU-projekt. Ändamålet med 
denna del av rekonstruktionen var att beskriva integrationsanalysen på ett 
sådant sätt att den utgjorde en tillräcklig beskrivning av vad som gjorts för att 
sedan explicit kunna värdera detsamma. 

Ordnande handlingar med värderingsinriktning innebär främst förändringar i 
den intrasubjektiva eller intersubjektiva verklighetsdimensionen (flerfunktionell 
påverkan) eftersom de i bakgrunden av ordnande handlingar med förståelse-
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inriktning är en förutsättning för att utveckla förståelsen för något. Genom att 
något ordnas sker också viss design (OhD) och förändring i symboldimensionen 
om detta dokumenteras. Denna design kan t ex vara olika modeller som 
beskriver aktuell SU-verksamhet och där modellernas främsta syfte är att 
utveckla förståelse för någon verksamhetsaspekt, d v s design av verksamhets-
modeller för att förstå aktuell SU-verksamheten. Ordnande handlingar är i 
taxonomin således flerfunktionella vilket accentueras på två sätt. 

• Processuell flerfunktionalitet genom att när något ordnas utförs i de flesta 
fall förändringshandlingar med flera inriktningar, förståelseinriktning, 
värderingsinriktning och designinriktning 

• Flerfunktionell påverkan genom att när något ordnas kan det ske 
förändringar i flera än en verklighetsdimension samtidigt 

8.4.1.2 Flerfunktionalitet hos gestaltande handlingar 
Gestaltande handlingar med designinriktning (GhD) beskrivs också i Tabell 8-1 
ovan som processuellt flerfunktionella. Denna handlingstyp ger ofta föränd-
ringar i symboldimensionen eftersom design ofta först tar sig uttryck i någon 
form av skrivbordsprodukt, t ex problemgrafer eller handlingsgrafer. Denna 
design genererar ofta samtidigt förändringar i den intrasubjektiva eller 
intersubjektiva dimensionen genom förståelseutveckling för densamma (fler-
funktionell påverkan), t ex förståelse för problembild eller verksamhetslogik. 
Design sker därför sällan som ett separat fenomen utan det finns i bakgrunden 
även här inslag av andra inriktningar som värdering och förståelse enligt Tabell 
8-1 ovan. Då något gestaltas för något syfte görs således också kontinuerligt 
olika värderingar (OhV) där punkterna nedan är exempel på dylika värderingar. 

• Är den givna formen av t ex problemgrafer en adekvat grund för 
förståelseutveckling? 

• Följer den givna formen påbjudna notationsregler? 

Gestaltande handlingar innebär först och främst förändringar i symboldimen-
sionen, t ex i form av problemgrafer. När dessa problemgrafer under aktuell 
designinsats diskuteras avseende design (struktur) och innehåll (ingående 
problem) sker även förändringar i den intrasubjektiva eller intersubjektiva 
dimensionen, d v s en flerfunktionell påverkan. Genom att något gestaltas 
utvecklas därför också ytterligare förståelse (GhF) för något, t ex problembild i 
verksamheten. Detta exempel visar på ett omvänt förhållande till det som 
presenterades i avsnitt 8.4.1.1 ovan. Designinriktning kan ge en utvecklad 
förståelse på samma sätt som förståelseinriktning kan ge viss design. Gestal-
tande handlingar är därmed också processuellt flerfunktionella. 

8.4.1.3 Flerfunktionalitet hos avgörande handlingar 
Avgörande handlingar med designinriktning (AhD) beskrivs avslutningsvis 
enligt Tabell 8-1 ovan också som processuellt flerfunktionella. Genom att 
explicit avgöra en design (t ex fastställa problemgraf som gällande) innebär att 



Taxonomins processdimension 

 229

man samtidigt gör en mer eller mindre tyst värdering att designen uppfyller krav 
för giltighet, d v s det sker en värdering i bakgrunden. Avgörande handlingar 
ger liksom ordnande handlingar främst förändring i den intrasubjektiva eller 
intersubjektiva dimensionen. Dessutom kan avgöranden också ge avtryck i 
symboldimensionen då avgörande dokumenteras, d v s flerfunktionell påverkan. 
Exempel på designinriktade avgöranden där värdering sker i bakgrunden kan 
vara: 

• Fastställa att en problemgraf ger en rättvisande bild av de problem som 
finns inom ett verksamhetsavsnitt 

• Fastställa att en processgraf ger en rättvisande bild av hur SU-processen 
fungerar 

8.4.1.4 Flerfunktionalitet i kollektiva sammanhang 
I taxonomin för metautveckling finns ytterligare en sida av flerfunktionalitet 
som aviserats i avsnitten ovan, temporal flerfunktionalitet. Temporal fler-
funktionalitet är närmast att hänföra till utförande av förändringshandlingar i 
kollektiva sammanhang. För att beskriva innebörden av denna flerfunktionalitet 
i taxonomin används ett exempel relaterat till Figur 8-19 nedan. 

Grafer på
Tuschtavla

presentera

relatera

observera

verifiera/
falsifiera

dialog

Seminarieledare

Seminariedeltagare  
Figur 8-19: Modelleringssituation 

Figur 8-19 ovan är en visualisering av en modelleringssituation, t ex vid 
verksamhetsanalys eller problemanalys enligt FA/SIMM. Den modellering som 
genomförs i detta exempel är seminariebaserad, d v s det finns representerat en 
seminarieledare och ett antal seminariedeltagare. Seminarieledarens roll är 
främst att leda och driva modelleringen så att det produceras grafer (handlings-
grafer eller problemgrafer) som skall vara rimliga beskrivningar av aktuell SU-
verksamhet, d v s genom visualisering utveckla förståelse för nuvarande SU-
verksamhet. Seminariedeltagarnas främsta uppgift under modelleringen är att 
vara uppgiftslämnare eftersom de besitter olika typer av verksamhetskunskap. 
Seminariet går till så att det förs en dialog mellan seminarieledaren och övriga 
seminariedeltagare där seminarieledaren successivt i handlingsgrafer eller 
problemgrafer dokumenterar olika svar och tolkningar avseende aktuell 
verksamhet som seminariedeltagarna ger uttryck för. I och med att seminarie-
ledaren dokumenterar på tuschtavlan ges också seminariedeltagarna möjlighet 
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att validera seminarieledarens tolkningar genom att bekräfta eller förkasta det 
som dokumenteras på tuschtavlan. 

Vad är det då för flerfunktionalitet som gömmer sig i detta exempel? Jo, när t 
ex seminarieledaren, baserat på tolkningar av dialogen, på tuschtavlan (white 
board) relaterar två objekt i en handlingsgraf eller problemgraf så händer flera 
saker samtidigt. Enligt taxonomin för metautveckling vill jag hävda att följande 
saker sker. 

• Seminarieledaren utför en ordnande handling (handlingstyp) genom att 
han/hon relaterar (handlingsnivå) två objekt på tuschtavlan, enligt SIP en 
kommunikativt intervenerande handling 

• Samtidigt som seminarieledaren relaterar dessa båda objekt utför han/hon 
också en informerande handling (handlingstyp) genom att han/hon 
samtidigt presenterar (handlingsnivå) detta för övriga seminariedeltagare, 
enligt SIP en kommunikativt intervenerande handling 

Det som beskrivs i exemplet ovan är en logik av förändringshandlingar som är 
en konsekvens av att desamma utförs i ett kollektivt sammanhang. Denna 
handlingslogik går också att följa i Figur 8-16, Figur 8-17 eller Figur 8-18 i 
avsnitt 8.3.4 ovan som beskriver olika ordningsrelationer i taxonomin. 
Förändringshandlingar kan därför vara temporalt flerfunktionella då de utförs i 
kollektiva sammanhang. I detta fall utför seminarieledaren såväl ordnande som 
informerande handlingar genom att denne relaterar två objekt på ett medium 
som är synligt för övriga seminariedeltagarna och därmed presenterar han/hon 
också. I exemplet ovan kan det också förekomma temporal flerfunktionalitet 
hos de förändringshandlingar som övriga seminariedeltagare utför enligt 
punkterna nedan. 

• I och med att seminarieledaren relaterar två objekt på tuschtavlan kommer 
övriga seminariedeltagare utföra en insamlande handling (handlingstyp) 
genom att de observerar (handlingsnivå) den dokumentation som sker på 
tuschtavlan, enligt SIP en tolkande handling 

• Samtidigt som detta sker kommer seminariedeltagarna genomföra 
validerande handlingar (handlingstyp) genom att verifiera eller falsifiera 
(handlingsnivå) gjord relatering, enligt SIP en reflekterande handling 

Utifrån beskrivningarna i avsnitten ovan är det möjligt att förutom fler-
funktionalitet i hierarkidimensionen också argumentera för flerfunktionalitet i 
processdimensionen. I och med att seminarieledaren relaterar (handlingsnivå) 
två objekt, vilket kan vara en förståelseinriktad ordnande handling (handlings-
typ) eller en designinriktad gestaltande handling (handlingstyp), kommer han-
/hon i bakgrunden också värdera huruvida relateringen var riktig. Han/hon 
kommer således i bakgrunden samtidigt utföra en värderingsinriktad ordnande 
handling (handlingstyp). 

Avslutningsvis kan poängteras att temporal flerfunktionalitet inte är direkt 
tillämpligt då förändringshandlingar utförs i enskilda sammanhang, d v s när 
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någon sitter för sig själv och modellerar. Baserat på en enskild modellerings-
situation skulle den relaterande aktören dock också i utföra värderingsinriktade 
handlingar i bakgrunden även om de inte blir så tydliga som i kollektiva 
sammanhang. 

8.5 Sammanfattning processdimension och hierarki-
dimension 

I detta kapitel har främst processdimensionen i taxonomin för metautveckling 
presenterats. För att göra detta har även hierarkidimensionen använts eftersom 
det finns en nära relation mellan dessa båda dimensioner. Taxonomins process-
dimension och hierarkidimension är uppbyggd enligt vissa principer och har ett 
antal egenskaper som nu kommer sammanfattas. Den taxonomi som 
presenterats så här långt är naturligtvis en idealiserad bild av verkligheten som 
på olika sätt kan ifrågasättas. Vad gäller taxonomin är jag övertygad om att det 
existerar situationer som taxonomin inte klarar beskriva fullt och varför dess 
användning också behöver vara flexibel, d v s då taxonomin skall användas för 
att förstå, beskriva och vara vägledande vid metautveckling. 

Taxonomin för metautveckling bygger på en repertoar av förändringshand-
lingar. Denna handlingsrepertoar beskrivs genom handlingsnivån i hierarki-
dimensionen. Handlingsnivån har i hierarkidimensionen en tydlig relation till 
handlingskaraktäristika där olika egenskaper för handlingsrepertoaren finns 
samlade. Handlingsrepertoaren i hierarkidimensionen kan också grupperas 
genom processdimensionen med dess inriktningar, förståelseinriktning, värder-
ingsinriktning och designinriktning. Taxonomins repertoar av förändrings-
handlingar (handlingsnivå), förändringshandlingars handlingstyp (handlings-
karaktäristika) och dess relation till processdimensionen kan sammanfattas 
enligt Figur 8-20 nedan. 
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Figur 8-20: Sammanfattning av processdimension och hierarkidimension 
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En grundsyn i taxonomin är att alla förändringshandlingar som utförs innebär 
någon påverkan i någon verklighetsdimension. De verklighetsdimensioner som 
hanteras genom hierarkidimensionens handlingskaraktäristika är, intrasubjektiv 
dimension, intersubjektiv dimension och symboldimension. Förändringshand-
lingar i taxonomins handlingsrepertoar (handlingsnivå) medför således olika 
typer av påverkan i en eller flera verklighetsdimensioner, d v s möjlig flerfunk-
tionell påverkan. I taxonomin anges också förändringshandlingars grund-
funktion (handlingskaraktäristika) i form av om de är tranformerande eller om 
resultatet som de genererar också är koordinerande. Förändring i olika verklig-
hetsdimensioner och grundfunktion kan sammanfattas enligt Figur 8-21 nedan. 
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dimension Grundfunktion
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Figur 8-21: Verklighetsdimensioner och grundfunktion 

I den vänstra delen av Figur 8-21 ovan sammanfattas förändringshandlingar på 
handlingsnivån och den verklighetsdimension de främst påverkar. Vad gäller 
symboldimensionen kan poängteras att förändringshandlingar också förorsakar 
påverkan i symboldimensionen om det är så att det sker någon dokumentation i 
samband med aktuell förändringshandling. Detta är dock situationsspecifikt och 
redovisas därför inte i denna sammanfattning. I den högra delen av Figur 8-21 
ovan sammanfattas också för förändringshandlingars grundfunktion på hand-
lingsnivån. Att en förändringshandling är placerad över de streckade linjerna 
innebär att det är dessa förändringshandlingars huvudsakliga grundfunktion. 
Att en förändringshandling är placerad under de streckade linjerna innebär att 
detta är dessa förändringshandlingars sekundära grundfunktion. 

Processdimensionen i taxonomin bygger på en handlingsorienterad indelning 
vid förändringsarbete som kan härledas från såväl traditionellt förändrings-
arbete som utveckling av SU-verksamheter (se avsnitt 4.4). Använda indelningar 
i processdimensionen av taxonomin är olika inriktningar i termer av förståelse-
inriktning, värderingsinriktning och designinriktning. Dessa indelningar ger i 
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processdimensionen en rekommenderad ordning men där det också finns 
möjligheter till mer dynamiska förlopp där dessa inriktningar tillämpas i olika 
ordning och iterativt. I processdimensionen beskrivs också olika ordnings-
relationer mellan förändringshandlingar relaterat till såväl handlingstyp (hand-
lingskaraktäristika) som förändringshandling (handlingsnivå) i hierarkidimen-
sionen. Med ordningsrelation avses, förutsättning för handling, handling, 
resultat av handling och relationer mellan olika handlingar.  

Ett annat karaktäristiskt drag i taxonomin är flerfunktionalitet hos förändrings-
handlingar. Flerfunktionalitet tar sig uttrycks på tre olika sätt, 1) processuell 
flerfunktionalitet, 2) flerfunktionell påverkan och 3) temporal flerfunktionalitet. 
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9 Taxonomins temadimension 
I detta kapitel redovisas en vidareutveckling och specialisering av taxonomin för 
metautveckling från kapitel 7 och 8. Vidareutvecklingen av taxonomin innebär 
beskrivningar av olika aspekter som uppmärksamhet kan riktas mot vid utveck-
ling av SU-verksamheter, d v s vad olika förändringshandlingar handlar om. 
Presentation av temadimensionen kommer att göras i två steg, 1) presentation 
av induktivt genererade teman (avsnitt 9.2 - 9.3) och 2) teorigrundning och 
vidareutveckling av teman (avsnitt 9.4). 

9.1 Inledande positionering av temadimensionen 
Temadimensionen i taxonomin kommer i detta kapitel presenteras utifrån dess 
innehåll och struktur. Temadimensionen i taxonomin har sin plats i taxonomin 
enligt Figur 9-1 nedan. 

Metautvecklande 
handlingar

Tema-
dimension

Process-
dimension

Hierarki- 
dimension

handlar om

systematiseras
genom

 
Figur 9-1: Temadimensionen I taxonomin 

Principerna för hur aktuella teman genererats har tidigare beskrivits i kapitel 6. 
Hur temadimensionen sedan kan användas kommer tillsammans med tax-
onomin i sin helhet senare behandlas i kapitel 11.  

Den utökning och specialisering som nu görs av taxonomin genom temadimen-
sionen baserar sig på vad som på ett framträdande sätt har hanterats 
(tematiserats) i förändringsprojekten på programvaruföretaget och konsultföre-
taget (se avsnitt 6.5). Detta är samma förändringsprojekt som har legat till 
grund för att generera de två tidigare dimensionerna av taxonomin. Analysen av 
genomförda fallstudier har i detta skede givit vid handen tolv olika teman som 
på ett framträdande sätt hanterats i genomförda förändringsprojekt, Affärs-
planering, Beslutsfattande, Kunnande, Organisation, Produkter, Projektledning, 
Utvecklingsresurser, Samverkan & kommunikation, Sociala faktorer, Utveck-
lingshjälpmedel, SU-process och avslutningsvis Teknisk infrastruktur. Dessa 
teman står dock inte helt för sig själva. Det finns relationer mellan de tolv 
teman genom att ett innehåll i ett tema delvis också kan uppträda i ett annat 
tema (se figur 6-11 i avsnitt 6.5). Relationer mellan olika teman kommer 
behandlas senare i avsnitt 9.3. 
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9.2 Innebörd av olika teman 
De tolv teman som uppmärksammats genom genomförda förändringsprojekt 
har haft olika innebörder enligt avsnitt 9.2.1 - 9.2.12 nedan. Temana nedan 
presenteras inte i någon prioriterad eller viktad ordning. 

9.2.1 Affärsplanering 
Affärsplanering är ett tema som i genomförda förändringsprojekt uppmärk-
sammats som ett betydelsefullt tema att rikta uppmärksamheten emot. Affärs-
planering görs ofta ett år i taget och innebär bland annat fastställa SU-
organisationens produkter, tjänster och koncept (produktrepertoar) som sedan 
kan produceras till olika klienter. Affärsplanering kan vid metautveckling invol-
veras genom granskning av genomförd planering och därmed kan densamma till 
viss del också påverkas. Produkter, tjänster och koncept har relationer till 
varandra och tillsammans kan de utgöra ett affärsområde för aktuell SU-verk-
samhet. SU-verksamheter tar i regel fram olika strategier för hur verksamheten 
skall utvecklas och vilka mål som skall eftersträvas. Strategier är ofta mer 
långsiktiga än affärsplanering och sträcker sig några år fram i tiden. Denna typ 
av avsiktsförklaringar bör därför också tillåtas få en styrande påverkan vid 
metautveckling. 

9.2.2 Beslutsfattande 
SU-arbete innebär bland annat att fatta beslut under SU-processen. Besluts-
fattande utgör ofta en viktig förutsättning för det fortsatta SU-arbetet och har 
genom genomförda förändringsprojekt tematiserats vid utveckling av SU-verk-
samheter. I aktuella förändringsprojekt har det visat sig att det relaterat till 
olika SU-processer varit av betydelse att tydliggöra: 

• vilka beslut som fattas och som sedan utgör underlag för fortsatta SU-
insatser, 

• vem som fattar beslut, d v s vilka organisatoriska roller som bör/skall fatta 
beslut, 

• var beslut fattas, d v s i vilka forum som beslut bör/skall fattas, 

• besluts påverkan på SU-process, d v s hur fattade beslut som underlag 
bör/skall påverka det fortsatta SU-arbetet och avslutningsvis 

• incitament som motivation till att acceptera och respektera fattade beslut, 
d v s i förhållande till punkten ovan utveckla förståelse för konsekvenser 
för SU-processen att t ex inte följa fattade beslut 

Genomförda förändringsprojekt visar också att beslutsfattande är en viktig 
aspekt att uppmärksamma i andra teman som t ex projektledning och affärs-
planering. 
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9.2.3 Kunnande 
Kunnande har i genomförda förändringsprojekt visat sig vara en betydelsefull 
resurs vid SU. Denna resurs har därför också tematiserats avseende nyttjande, 
utveckling och förvaltning. Individer kan vara kunniga vad gäller olika saker 
som t ex, teknisk infrastruktur, modeller/metoder/verktyg, projektledning och 
produkter. Kunskap som nyttjas som förutsättning för handling har tidigare i 
denna avhandling refererats till som handlingskunskap. Handlingskunskap och 
erfarenheter har i stor utsträckning hanterats utifrån att transformeras från att 
vara intrasubjektiv till bli mer intersubjektiv, d v s delad av flera individer. I 
genomförda förändringsprojekt accentueras sätt att utveckla, sprida och 
förvalta kunskap och erfarenheter genom att t ex låta individer i SU-verksam-
heten genomgå utbildning. Att uppmuntra och tillämpa lämpliga former för 
information, kommunikation och samverkan samt att det finns lämpliga forum 
för detta ges också en framträdande roll i genomförda förändringsprojekt. Detta 
främjar sedan i sin tur utveckling, spridning och förvaltning av kunskap och 
erfarenheter. I genomförda förändringsprojekt har det också funnits behov av 
att uppmärksamma olika begrepp och verksamhetsspråk vilket också är en form 
av kunnande. Förändringsprojekten visar att det ofta finns olika uppfattningar 
om innebörden av olika begrepp som används i aktuella SU-verksamheter. 
Eftersom använda begrepp också är en del av SU-verksamhetens verksam-
hetsspråk har det funnits behov av att försöka få en likformighet i detsamma. 
Samtliga av dessa aspekter har i genomförda förändringsprojekt visat sig vara 
betydelsefullt vid utveckling av SU-verksamheter. 

9.2.4 Organisation 
Organisation har i samband med utveckling av aktuella SU-verksamheter 
tematiserats på olika sätt. I detta tema finns såväl formella som informella 
aspekter av organisationer. Exempel på organisatoriska aspekter som genom 
genomförda förändringsprojekt framträder i detta tema är, hur man är 
organiserad, geografisk spridning, ledarskap, kultur och arbetsmiljö. 

Det sätt på vilket aktuella SU-verksamheter och de verksamheter de ingått i 
varit organiserade har på olika sätt påverkat genomförda förändringsprojekt. 
SU-verksamheter drivs i såväl projekt som mer beständiga former. Utvecklings-
insatser drivs ofta i projektform och förvaltning och support som mer löpande 
verksamhet. I de fall där det är en betydande geografisk spridning inom och 
mellan SU-verksamheter kan även interorganisatoriska hänsynstaganden vara 
av betydelse. Oavsett hur aktuella SU-verksamheter varit organiserade har detta 
på olika sätt påverkat hur verksamheterna bedrivits och har därmed också 
hanterats i genomförda förändringsprojekt. I aktuella SU-verksamheter har det t 
ex funnits någon form av linjeorganisation uttryckt i form av olika 
organisationsscheman, som sedan bland annat kunnat bemanna olika projekt. 

Under temat organisation har analysen också identifierat organisatoriska 
aspekter som ledarskap, kultur, arbetsmiljö och bonussystem som varit av 
betydelse att hantera. Det är t ex, min erfarenhet från genomförda förändrings-
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projekt att det råder skillnad i hur SU-verksamheten bedrivs beroende på om 
ledarskapet är mer toppstyrt eller om ledarskapet är mer participativt. Normer 
har också stor påverkan på SU-verksamheten. Ett exempel på detta är om det är 
kutym att arbeta i grupper för gemensamma mål eller om det är mer accepterat 
med mer individuella arbetsinsatser. Olika former av bonussystem uppmuntrar 
också till grupporienterade eller individuella arbetsinsatser. Dessa aspekter och 
många andra bidrar också till vad som kan benämnas som arbetsmiljön i SU-
verksamheten.  

9.2.5 Produkter 
Produkter och tjänster har redan presenterats som en del i temat affärs-
planering. Det är dock inte bara inom affärsplanering som dessa är av betydelse 
utan produkter och tjänster berättigas genom analysen också som ett eget tema. 
SU-verksamhetens produkter dess egenskaper framträder också som en del som 
bör tematiseras vid metautveckling eftersom det har påverkan på många delar 
av SU-verksamheten. Den främsta påverkan som produkter och tjänster har haft 
i genomförda förändringsprojekt är att olika typer av produkter och tjänster 
ställer krav på olika varianter av SU-processer, d v s det finns behov av att bete 
sig på olika sätt beroende på vad det är för typ av produkt eller tjänst som 
utvecklas. 

9.2.6 Projektledning 
Projektledning tillsammans med temat SU-process, se avsnitt 9.2.11 nedan, är 
de två mest framträdande temana i temadimension av taxonomin, d v s det är 
frågor relaterat till dessa båda teman som varit föremål för störst uppmärk-
samhet i genomförda förändringsprojekt. Övriga teman har alla, på ett eller 
annat sätt, en relation till dessa båda teman vilket kommer behandlas i avsnitt 
9.3 nedan. 

För projektledning finns olika former av utvecklingshjälpmedel (stöd) att tillgå i 
form av modeller, metoder och verktyg. Dessa hjälpmedel har i aktuella 
förändringsprojekt varit såväl egenutvecklade som inköpta och individer i SU-
verksamheterna har av olika skäl använt dem i olika omfattning. Dessa 
hjälpmedel är ämnade för att ge vägledning vad gäller ledning, styrning och 
koordinering av SU-insatser varför de också uppmärksammats i aktuella 
förändringsprojekt.  Detta har bland annat gjorts genom analys, värdering och 
anpassning av desamma. Det är dock inte bara befintliga hjälpmedel som ägnats 
uppmärksamhet utan även avsaknad av olika hjälpmedel. 

Kunskap och erfarenheter har i avsnitt 9.2.3 tidigare tagits upp som ett eget 
tema (kunnande). En typ av kunskap och erfarenheter som varit av betydelse för 
aktuella SU-verksamheter har haft att göra med projektledning och stöd för 
projektledning. Dessa kunskaper och erfarenheter har bland annat adresserats 
genom att det funnits behov av att vidareföra och dela kunskap och erfaren-
heter. Former för att dela och vidareföra kunskap och erfarenheter har som en 
följd av detta också tematiserats. 
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I samband med projektledning visar analysen av förändringsprojekten också att 
olika typer av mål relaterat till projektledning fått en framträdande position. 
Exempel på dylika mål är kvalitetsmål, tidsmål och resursmål vid olika SU-
insatser. 

Projektledning innebär att genomföra handlingar som syftar till att leda, styra 
och koordinera olika SU-insatser. I samband med detta har aktuella föränd-
ringsprojekt uppmärksammats genom att följande aspekter fått en fram-
trädande position: 

• vilka aktiviteter/förändringshandlingar som genomförs 

• handlingslogik för aktiviteter/förändringshandlingar, 

• förutsättningar för aktiviteter/förändringshandlingar, 

• resultat av aktiviteter/förändringshandlingar, 

• roller som kan/bör/skall utföra aktiviteter/förändringshandlingar, 

• ansvar för aktiviteter/förändringshandlingar och 

• befogenheter i samband med typhandlingar 

Projektledning har också adresserats utifrån beslutsfattande genom att 
projektledning också handlar om att fatta en mängd olika beslut. 

9.2.7 Utvecklingsresurser 
Utvecklingsresurser är en förutsättning för att kunna bedriva såväl SU som 
metautveckling. Den absolut viktigaste resursen för SU i aktuella förändrings-
projekt har varit kunnande varför denna resurs också har blivit ett eget tema. 
Då individer med kompetens är en betydelsefull resurs har också kompetens-
behov och kompetenstillgång uppmärksammats i förändringsprojekten. Det 
finns också andra typer av resurser som har uppmärksammats. Exempel på 
dylika resurser är tid, ekonomiska resurser och resursers tillgänglighet. 
Ekonomiska resurser kan t ex behövas för utbildning, inköp av metoder och 
verktyg samt inhyrning av externa konsulter. Det har också funnits en relation 
mellan kompetens och ekonomiska resurser. Vid brist på en viss kompetens har 
t ex SU-verksamheternas medarbetare som besitter efterfrågad kompetens 
tvingats till olika extrainsatser utöver ordinarie arbetstid eftersom deras 
tillgänglighet är begränsad. Teknisk infrastruktur är också en resurs som 
tematiserats vad gäller dess tillgänglighet, t ex tillgänglighet till olika testmiljöer.  

9.2.8 Samverkan & kommunikation 
Samverkan och kommunikation framträder också som ett eget tema i föränd-
ringsprojekten. Detta har i båda fallen visat sig genom att behov och former för 
samverkan och kommunikation har adresserats på olika sätt och i olika 
sammanhang. Vad som bland annat har hanterats är informationskanaler, 
kommunikationskanaler och olika forum där medarbetare kan mötas för att 
såväl informera som kommunicera. Det har också varit av betydelse att 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 240

uppmärksamma olika former för att informera och kommunicera så att detta 
blir en naturlig del av olika SU-insatser. En annan del av samverkan och 
kommunikation som har lyfts fram är synliggörande och tillgängliggörande av 
information och beslut. 

9.2.9 Sociala faktorer 
Nästa tema som framträder i genomförda förändringsprojekt är sociala 
faktorer. Detta tema har i många avseenden ett innehåll som i de allra flesta fall 
relateras till organisatoriska aspekter. Jag har dock, baserat på genomförda 
förändringsprojekt, valt att i detta skede göra detta till ett eget tema eftersom 
sociala faktorer mellan individer i aktuella förändringsprojekt framträder med 
en så stark påverkan på aktuella SU-verksamheter. Sociala faktorer kan vara lite 
svåra att fånga och hantera men har av detta skäl inte ignorerats utan 
åtminstone tillåtits komma upp på bordet. Sociala faktorer som varit av 
betydelse i aktuella förändringsprojekt har i många fall givits uttryck i mellan-
mänskliga relationer i såväl hierarkisk som processuell ledd. I aktuella föränd-
ringsprojekt framträder också konkurrens mellan medarbetare som en 
betydande faktor som påverkar relationer mellan olika medarbetare. Andra 
faktorer som framträtt i samband med den sociala miljön och som därmed 
också uppmärksammats är öppenhet i dialog, teamkänsla och rivaliteter mellan 
medarbetare. 

9.2.10 Utvecklingshjälpmedel 
Utvecklingshjälpmedel (stöd) har i genomförda förändringsprojekt utgjort en 
viktig del av aktuella SU-verksamheter. Olika hjälpmedel som i samband med 
dessa förändringsprojekt uppmärksammats är kunskap, erfarenhet, modeller, 
metoder, verktyg, checklistor, mallar etc. Dessa hjälpmedel har i genomförda 
förändringsprojekt uppmärksammats genom att vi genomfört olika inven-
teringar, analyser och värderingar i relation till olika SU-insatser. I samband 
med att olika hjälpmedel har hanterats har detta också gjorts utifrån olika 
egenskaper i form av de varit drivande eller begränsande i samband med olika 
SU-insatser (se avsnitt 4.2.4 för beskrivning av drivande och begränsande stöd). 
Det har dock inte bara varit befintliga hjälpmedel som varit värda att tematisera 
utan det har också funnits behov av att göra detta utifrån brister i hjälpmedel 
och avsaknad av olika stöd. 

9.2.11 SU-process 
SU-process utgör det andra, förutom projektledning, större temat baserat på 
analysen av genomförda förändringsprojekt. På samma sätt som för projekt-
ledning har det också för SU varit fråga om olika former av hjälpmedel, t ex 
modeller, metoder och verktyg. Dessa hjälpmedel har i aktuella förändrings-
projekt varit såväl egenutvecklade som inköpta och individer i SU-
verksamheterna har av olika skäl använt dem i olika omfattning. Utvecklings-
hjälpmedel har i genomförda förändringsprojekt syftat till att ge vägledning 
avseende vad som kan/bör/skall utföras i SU-processen. Det har dock inte bara 
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varit befintliga hjälpmedel som ägnats uppmärksamhet utan även avsaknad av 
hjälpmedel i form av vilka hjälpmedel som kan behövas för att genomföra 
aktuell SU-process. 

Kunnande har i aktuella förändringsprojekt tydligt identifierats som en 
betydelsefull ingrediens i SU-processen. Exempel på kunskaper och erfarenheter 
som uppmärksammats relaterat till SU-process är kunskaper och erfarenheter av 
utvecklingshjälpmedel, användning av hjälpmedel, utveckling av hjälpmedel och 
värdering av hjälpmedel. 

SU-processen innebär att genomföra SU-handlingar som syftar till att generera 
olika resultat för en eller flera klienter. I samband med detta har aktuella 
förändringsprojekt givit följande aspekter av SU-processen en framträdande 
position, vilka handlingar som genomförs, handlingslogik för handlingar, förut-
sättningar som för handlingar, resultat av handlingar, roller som kan/bör/skall 
utföra handlingar, ansvar för handlingar och befogenheter i samband med 
handlingar. SU-process, liksom projektledning, har också adresserats utifrån 
beslutsfattande av olika slag. 

I samband med frågor kring SU-processen har också uppdrag framträtt som 
betydelsefullt vid metautveckling. Detta har främst tagit sig uttryck i typer av 
uppdrag, utformning av uppdrag, uppdragsgivare och mottagare av uppdrag i 
SU-processen. 

Olika typer av produkter som tidigare hanterats som ett eget tema i avsnitt 
9.2.5 har också ingått som en betydande del i SU-processen. Olika produkttyper 
med dess olika egenskaper har t ex ställt olika krav på olika varianter och 
anpassningar av SU-processen. 

I genomförda förändringsprojekt har också olika intressenter relaterat till 
framtagning av SU-resultat tematiserats på olika sätt. Beroende på grad av 
involvering av olika intressenter i aktuella SU-processer har detta i olika grad 
också påverkat aktuell SU-insats. 

9.2.12 Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur är också ett tema som uppmärksammats genom 
genomförda förändringsprojekt och därmed att det också fått en plats i tema-
dimensionen av taxonomin. I förändringsprojekten har det varit nödvändigt att 
på olika sätt ta hänsyn till befintlig teknisk infrastruktur. Tekniken har visat sig 
kunna vara såväl möjliggörande som begränsande för vad som är möjligt 
relaterat till SU-processen. Detta gäller såväl beteende som resultat. Exempel på 
teknisk infrastruktur som har påverkat är systemarkitektur, plattform och 
basprogramvara. Teknisk infrastruktur har också spelat en framträdande roll 
genom att den kan vara såväl en del av den produkt som skall utvecklas som en 
förutsättning för att utveckla aktuell produkt. 
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9.3 Relationer mellan olika teman 
I avsnittet ovan har jag vid ett antal tillfällen antytt att det finns olika relationer 
mellan redovisade teman. Detta framgår inte minst av att det föreligger en viss 
innehållsmässig överlappning mellan olika teman och att teman som Kunnande 
kan ingå som en del i fler än ett tema. En sammanfattande beskrivning av 
relationerna mellan olika teman kan göras enligt Figur 9-2 nedan. 
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Figur 9-2: Relationer mellan teman 

Av figuren framgår, som också beskrivits i avsnitt 9.2 ovan, att det framkommit 
två huvudteman, Projektledning och SU-process, till vilka övriga teman har en 
framträdande relation till. 

SU-process har i aktuella förändringsprojekt syftat till att producera Produkter 
till klienter och där dessa produkter skall uppfylla kravställda egenskaper. SU-
process behöver planeras, styras, koordineras och följas upp vilket främst 
utförts genom Projektledning. Under SU-process har olika Utvecklingshjälp-
medel nyttjats för att underlätta SU-arbetet och med målsättningen att säker-
ställa kvaliteten hos producerade Produkter. Dessa Utvecklingshjälpmedel har 
därmed också betraktats som en utvecklingsresurs för SU-verksamheten. I SU-
process och under Projektledning har olika Utvecklingsresurser använts och 
förbrukats vilka har varit såväl materiella som personrelaterade. Olika former 
av Teknisk infrastruktur används också i SU-process. Det har t ex rört sig om 
plattform som aktuell SU-produkt skall testas på. Produkter skall även kunna 
fungera tillsammans med olika former av Teknisk infrastruktur. Teknisk infra-
struktur relaterat till aktuella SU-insatser har dessutom varit såväl redan 
befintlig teknik som ny teknik. Teknisk infrastruktur har även ingått i nya 
Produkter i form av t ex hårdvara. Kunnande är ett framträdande tema relaterat 
till SU-process. Kunnande har i aktuella förändringsprojekt betraktas som en 
Utvecklingsresurs i och med att individer besitter kompetens. Kunskap och 
erfarenheter har också varit artikulerad i olika former av dokumentation. 
Kunskap och erfarenheter, externaliserad eller kopplad till individer, har 
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därmed också betraktats som ett Utvecklingshjälpmedel för såväl Projekt-
ledning som SU-process. Beslutsfattande har tematiserats som en betydande del 
under SU. Såväl Projektledning som SU-process innebär att beslut fattas och där 
dessa beslut utgjort viktiga underlag för det fortsatta SU-arbetet. Organisation 
och Sociala faktorer har haft en ömsesidig påverkan på varandra. Organisation 
har gett upphov till ett antal Sociala faktorer samtidigt som Sociala faktorer har 
påverkat Organisation. Sociala faktorer har också påverkat individers benägen-
het till Samverkan & kommunikation och där Organisation har skapat olika 
förutsättningar för detsamma. Organisation, Sociala faktorer samt Samverkan 
& kommunikation har sedan möjliggjort och begränsat förutsättningarna för 
såväl Projektledning som SU-process. Projektledning och SU-process har i sin 
tur ställt krav på Organisation, Sociala faktorer samt Samverkan & 
kommunikation vilket har gett upphov till förändring av desamma. I och med 
att Organisation, Sociala faktorer samt Samverkan & kommunikation påverkat 
såväl Projektledning som SU-process föreligger samma påverkan på Besluts-
fattande som har en tydlig relation till dessa båda teman. Affärsplanering har 
sedan angivit de typer av Produkter som aktuell SU-verksamhet haft för avsikt 
att producera. Affärsplanering, på samma sätt som Projektledning och SU-
process, har också påverkats av Organisation, Sociala faktorer samt Samverkan 
& kommunikation. Beslutsfattande samt Kunnande har sedan också påverkat 
Affärsplanering på samma sätt som de påverkat Projektledning och SU-process. 

I samband med utveckling av aktuella SU-verksamheter och uppmärksammande 
av dessa teman är det inte bara temana som sådana som har uppmärksammats. 
Det har också varit betydelsefullt att i så stor utsträckning som möjligt 
uppmärksamma relationer mellan teman eftersom de påverkat varandra på 
olika sätt. 

9.4 Teorigrundning av temadimensionen 
I avsnitt 9.2 och 9.3 ovan har olika teman och deras relationer avseende SU-
verksamheter och metautveckling beskrivits. Dessa teman är genererade utifrån 
vad som på ett framträdande sätt hanterats i respektive förändringsprojekt. 
Dessa teman och deras relation skulle därmed kunna beskrivas som vad som 
karaktäriserar en SU-verksamhet. I avsnitt 4.2 och 4.3 har tidigare andra 
beskrivningar av vad som karaktäriserar IS, SU och SPI presenterats. Dessutom 
har i kapitel 3 en syn på verksamheter presenterats. En intressant frågeställning 
är nu hur ovan redovisade teman förhåller sig till dessa beskrivningar? 

9.4.1 Temadimensionen och beskrivningar av verksamhet 
I avsnitt 3.2 har tidigare en verksamhetsgenerisk modell för att beskriva 
verksamheter presenterats (se också Figur 3-1). Eftersom jag i detta kapitel 
tidigare sagt att genererade teman beskriver vad som karaktäriserar SU-
verksamheter bör dessa teman också kunna positioneras i den verksamhets-
generiska modellen. 
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9.4.1.1 Temat affärsplanering 
Temat affärsplanering är ett exempel på förutsättningsskapande aktiviteter som 
inte är tydlig i den verksamhetsgeneriska modellen (se tidigare kritik i avsnitt 
4.2.2 då SU beskrivs som en verksamhet). Lind (2001) har identifierat tre 
viktiga förutsättningsprocesser som inte direkt täcks av kategorierna i den 
generiska verksamhetsmodellen, utveckling av relationer med fullföljare, expo-
nering och kontaktskapande samt generell produktutveckling. Affärsplanering 
och andra former av strategisk planering skulle därmed vara ytterligare en 
förutsättningsprocess som är otydlig i den verksamhetsgeneriska modellen. 

Detta till trots finns det genom temat affärsplanering en relation till en av 
kategorierna i den verksamhetsgeneriska modellen i form av uppdrag. Argu-
menten för denna positionering finns i att SU-verksamheten får ett rolluppdrag 
och att man sedan inom ramen för detta rolluppdrag, genom affärsplanering, 
tar fram en produktrepertoar som SU-verksamheten skall kunna realisera. 

9.4.1.2 Temat beslutsfattande 
Beslutsprocesser ingår som en del i två av kategorierna i den verksamhets-
generiska modellen, ”Handlingar utförda av…” och kategorin underlag. I den 
första kategorin ingår beslutsprocesser eftersom beslut är en form av handling 
som utförs i SU-arbetet. I den andra kategorin ingår sedan beslutsfattande 
genom att besluten i sig utgör förutsättningar (underlag) för det fortsatta SU-
arbetet. 

9.4.1.3 Temat kunnande 
Temat kunnande kan positioneras i två av kategorierna i den verksamhets-
generiska modellen, generell och procedurell kunskap samt i kategorin ”Hand-
lingar utförda av…”. Kunnande kan positioneras i den första kategorin genom 
att generell kunskap om SU-området på olika sätt adresserats samt att kunskap 
om specifika instrument (stöd) har tematiserats. I den andra kategorin hamnar 
sedan kunnande i form av individuell och kollektiv förmåga att genomföra SU-
handlingar. 

9.4.1.4 Temat organisation 
Detta tema låter sig inte direkt positioneras i den verksamhetsgeneriska 
modellen. Dock har organisation i genomförda förändringsprojekt varit en 
betydelsefull förutsättning som framförallt påverkat kategorin ”Handlingar 
utförda av…”. 

9.4.1.5 Temat produkter 
Temat produkter har sin motsvarighet i den verksamhetsgeneriska modellen i 
kategorin resultat i och med att temat produkter är faktiska och tänkta resultat 
ifrån en SU-process. Temat produkter finns också i kategorin uppdrag genom 
SU-organisationens produktrepertoar. 
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9.4.1.6 Temat projektledning 
Temat projektledning innebär främst att utföra handlingar för att leda, styra 
och koordinera SU-insatser. Denna innebörd av projektledning positionerar 
detta tema i kategorin ”Handlingar utförda av…” av den verksamhetsgeneriska 
modellen. 

9.4.1.7 Temat utvecklingsresurser 
Detta tema kan positioneras i tre av kategorierna av den verksamhetsgeneriska 
modellen, underlag, finansiellt kapital och ”Handlingar utförda av…”. I 
kategorin underlag genom att individer kan betraktas som resurser och att deras 
verksamhetskunskap kan utgöra underlag för olika handlingar i en SU-process. 
I kategorin finansiellt kapital genom att pengar är en form av resurs. 
Avslutningsvis kan också resurser positioneras i kategorin ”Handlingar utförda 
av…” genom individuell och kollektiv förmåga att utföra SU-handlingar. 

9.4.1.8 Temat samverkan & kommunikation 
Temat Samverkan & kommunikation kan positioneras i kategorin ”Handlingar 
utförda av…” av den verksamhetsgeneriska modellen. Det främsta skälet till 
detta är att samverkan och kommunikation innebär att utföra handlingar och 
att dessa handlingar ofta utgör en betydande del av en SU-process. 

9.4.1.9 Temat sociala faktorer 
Detta tema låter sig heller inte positioneras i den verksamhetsgeneriska 
modellen. Dock har sociala faktorer, liksom temat organisation, i genomförda 
förändringsprojekt varit en betydelsefull förutsättning som framförallt påverkat 
kategorin ”Handlingar utförda av…”. 

9.4.1.10 Temat utvecklingshjälpmedel 
Temat utvecklingshjälpmedel kan positioneras i tre av kategorierna av den 
verksamhetsgeneriska modellen, instrument, normer och kategorin ”Handlingar 
utförda av…”. Temat utvecklingshjälpmedel kan positioneras i kategorin 
instrument genom att utvecklingshjälpmedel (t ex modeller, metoder och 
verktyg) är en form av instrument som kan utgöra ett stöd (drivande-
/begränsande) vid utförande av olika SU-handlingar. Utvecklingshjälpmedel kan 
också positioneras i kategorin normer i och med att dessa i form av modeller, 
metoder och verktyg också ger en norm för önskvärt beteende i en SU-process 
(se avsnitt 4.2.4 för ytterligare beskrivning). Utvecklingshjälpmedel kan sedan 
avslutningsvis positioneras i kategorin ”Handlingar utförda av…” genom att 
individers kunskaper och erfarenheter (kunnande) utgör ett stöd i form av 
förmåga i handling. 

9.4.1.11 Temat SU-process 
Temat SU-process innebär främst att genomföra handlingar som syftar till att 
generera olika resultat för en eller flera klienter. Denna innebörd av SU-process 
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positionerar detta tema i kategorin ”Handlingar utförda av…” av den verksam-
hetsgeneriska modellen. 

9.4.1.12 Temat teknisk infrastruktur 
Detta tema kan sedan avslutningsvis positioneras i två av kategorierna av den 
verksamhetsgeneriska modellen, ”Handlingar utförda av…” och kategorin 
instrument. I kategorin ”Handlingar utförda av…” genom att teknisk infra-
struktur kan utgöra en form av materiell förmåga för handling. I kategorin 
instrument i och med att teknisk infrastruktur kan utgöra ett viktigt instrument 
som hjälpmedel (drivande/begränsande) för handling. 

9.4.1.13 Resultat av positionering av teman 
Av de tolv redovisade temana låter sig tre av dessa inte positioneras enligt den 
verksamhetsgeneriska modellen. Dessa teman är affärsplanering, organisation 
och sociala faktorer. Vad gäller affärsplanering är detta en förutsättnings-
skapande aktivitet och där Lind (2001) tidigare har identifierat denna otydlighet 
i den verksamhetsgeneriska modellen. Organisation och sociala faktorer är 
sedan något som under ”Handlingar utförda av…” finns med i bakgrunden och 
som påverkar (drivande/begränsande) genomförandet av aktuella handlingar. 

Utifrån detta finns det en utvecklingspotential i den verksamhetsgeneriska 
modellen i form av: 

• Förutsättningsprocesser: 

• utveckling av relationer med fullföljare, exponering och kontakt-
skapande och generell produktutveckling (ibid) 

• affärsplanering 

• Organisation och sociala faktorer 

I temadimensionen av taxonomin har temana projektledning och SU-process 
identifierats som de mest framträdande temana som har olika relationer till 
övriga teman. Dessa övriga teman är möjliga att gruppera i en mer koncep-
tualiserad sammanställning enligt Figur 9-3 nedan. I den generiska 
verksamhetsmodellen beskrivs verksamhetens samlade förmåga som bestående 
av kunnande, beskrivningar och instrument vilka behöver samverka med 
varandra på ett konstruktivt sätt. Verksamhetens förmåga är därför såväl en 
viktig förutsättning för handling som förmåga i handling. I temadimensionen 
skulle detta utgöras av temana utvecklingsresurser, utvecklingshjälpmedel, 
teknisk infrastruktur samt kunnande till höger i Figur 9-3 nedan. Temat 
samverkan & kommunikation och temat beslutsfattande kan sedan betraktas 
som en del av (delprocesser) projektledning och SU-process. I mitten av denna 
konceptualiserande sammanställning beskrivs sedan vad som kan betraktas som 
en temabaserad process där affärsplanering är en förutsättning för projekt-
ledning och SU-process och där projektledning och SU-process resulterar i de 
produkter som produceras. Samtliga teman utförs sedan enligt Figur 9-3 nedan 
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inom en organisationskontext (temana organisation och sociala faktorer) som 
påverkar och påverkas av utförande av olika SU-handlingar, d v s organ-
isationskontext möjliggör/begränsar bedrivande av SU-verksamheten. I linje 
med tidigare förslag till utveckling av den verksamhetsgeneriska modellen är 
affärsplanering en förutsättningsprocess. I kategorin genomförandeprocess 
(Handlingar utförda av…) återfinns de teman och grupperingar av teman som 
är handlingsinriktade och temat produkter tillhör kategorin resultat. Till höger 
av Figur 9-3 nedan återfinns temana utvecklingsresurser, utvecklingshjälpmedel, 
teknisk infrastruktur och kunnande i två kategorier av den verksamhets-
generiska modellen. Den första kategorin i den verksamhetsgeneriska modellen 
som dessa teman tillhör är förutsättningar för handling. Den andra kategorin är 
sedan vad som tidigare beskrivits som verksamhetens förmåga och dess 
nyttjande i handling (genomförandeprocess). Detta innebär att temana utveck-
lingsresurser, utvecklingshjälpmedel, teknisk infrastruktur och kunnande kan 
utgöra såväl förutsättning för handling som förmåga i handling enligt Figur 9-3 
nedan. De två sista temana, organisation och sociala faktorer är sedan teman 
som påverkar och påverkas av det som beskrivs i den verksamhetsgeneriska 
modellen men som inte direkt finner sin motsvarighet i densamma. I Figur 9-3 
nedan återfinns därför dessa teman som en ram runt övriga teman. 
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Figur 9-3: Konceptualisering av temadimension 

I genomförandeprocessen beskrivs nu temana Samverkan & kommunikation 
och Beslutsfattande som delar av såväl SU-process som projektledning. I detta 
sammanhang kan argument resas för att Samverkan & kommunikation och 
Beslutsfattande också borde vara betydelsefulla delar även för affärsplanering. 
Jag har dock i denna konceptualisering valt att inte ge uttryck för detta. Det 
främsta skälet till detta är att genomförda förändringsprojekt inte hanterat 
affärsplanering i den omfattning att det finns belägg för detta. 
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Vid SU och utveckling av SU-verksamheter ägnas förhållandevis stor 
uppmärksamhet mot vad som utförs (SU-handlingar) eftersom det är en logik av 
handlingar som producerar olika resultat och delresultat som i slutändan 
formar den produkt som skall levereras. Detta har också fått genomslag i 
temadimensionen av taxonomin där det, baserat på identifierade teman och 
tidigare gjord relatering av teman till den verksamhetsgeneriska modellen är 
möjligt att dessutom identifiera en processinriktning. Ryggraden i denna 
processorientering utgörs av temana affärsplanering, projektledning, SU-process 
och produkter enligt Figur 9-4 nedan. Affärsplanering är i detta sammanhang 
en förutsättningsprocess som skapar förutsättningar och sätter ramarna för 
kommande aktiviteter i processen. SU-process och projektledning motsvarar 
sedan främst de handlingar som utförs i praktiken som sådan (genomför-
andeprocess) för att producera avsedd produkt (resultat). I samband med SU-
process och projektledning framhålls också teman som samverkan & 
kommunikation och beslutsfattande som särskilt betydelsefulla att uppmärk-
samma och hantera. 
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Figur 9-4: Processorientering av temadimensionen 

9.4.2 Temadimensionen och beskrivningar av IS 
Två beskrivningar för IS-området som tidigare presenterats i avsnitt 4.1.2 är ett 
systematiskt ramverk för IS-området av Bacon och Fitzgerald (2001) och en 
pragmatisk modell av IS-området Checkland och Holwell (1998). Av dessa två 
beskrivningar av IS-området kommer jag för relatering av temadimensionen i 
taxonomin endast använda mig av den förstnämnda, ett systematiskt ramverk 
för IS-området. Det främsta skälet till detta är att detta ramverk är beskrivet på 
en sådan detaljnivå att det för taxonomins temadimension har en heltäckande 
repertoar av aspekter att uppmärksamma vid metautveckling. Dessutom är det 
möjligt att beskriva Checkland och Holwells (1998) modell inom ramen för det 
som beskrivs i Bacon och Fitzgeralds (2001) ramverk. Bacon och Fitzgeralds 
(ibid) ramverk utgörs av fem huvudkategorier (teman) som i sin tur består av ett 
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antal subkategorier (subteman) enligt Figur 9-5 (se avsnitt 4.1.2 för ytterligare 
beskrivning av ramverk). 
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Figur 9-5: Kategorier i systematiskt ramverk för IS-området, tolkad och 

modifierad efter Bacon och Fitzgeralds (2001) 

Kategorierna i detta ramverk har också olika relationer till varandra i form av 
med sikte på, är målet för, möjliggör, tillhandahåller och automatiserar (se 
avsnitt 4.1.2). Vid en relatering av tidigare genererade teman till detta 
systematiska ramverks kategorier kan resultatet presenteras enligt Figur 9-6 
nedan. 
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Figur 9-6: Relatering av teman till systematiskt ramverk för IS-området 

Samtliga genererade teman är möjliga att relatera till kategorierna i ramverket. 
Det förekommer dock en viss överlappning i relateringen genom att tre teman 
(Kunnande, Affärsplanering och Utvecklingsresurser) kan relateras till två av 
ramverkets kategorier (Information för kunskapshantering, kundtillfredställelse 
& affärsgörande samt Människor & organisation). 

Temana Kunnande, Affärsplanering, Utvecklingsresurser och Utvecklings-
hjälpmedel kan relateras till kategorin Information för kunskapshantering, 
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kundtillfredställelse & affärsgörande genom att ett antal av subkategorierna i 
denna kategori har hanterats i dessa teman. De subkategorier som i ramverket 
hanterats baserat på hur de olika teman tidigare beskrivits i avsnitt 9.2 är: 

• Karaktäristik för data, information & kunskap: Till denna subkategori 
kan temana Kunnande och Utvecklingsresurser relateras. Detta är möjligt 
genom att temat Kunnande till stor del hanterat just karaktäristik hos, 
kunskap och erfarenheter. Medvetenhet om denna karaktäristik har också 
varit av betydelse för att kunna hantera information, kunskap och 
erfarenheter som en resurs enligt temat Utvecklingsresurser. 

• Användning av information i organisationer: Till denna subkategori kan 
temana Kunnande, Affärsplanering och Utvecklingsresurser relateras. 
Temat Kunnande har relaterats till denna subkategori i och med att detta 
tema till stor del uppmärksammat just organisatorisk användning av 
kunskap och erfarenheter. Uttryck för denna affärsmässiga användning 
kan också vara enligt temat Affärsplanering. Denna organisatoriska 
användning ger också uttryck för att kunskap och erfarenheter bör 
betraktas som en resurs enligt temat Utvecklingsresurser. 

• Informations relevans, värde & kostnad: Till denna subkategori kan 
temana Affärsplanering och Utvecklingsresurser relateras. Temat Affärs-
planering har relaterats till denna subkategori eftersom relevans och värde 
av information och kunskap på olika sätt hanterats under och relaterat till 
affärsplanering. Information, kunskap och erfarenheter som betraktats 
som relevant och värdefull utgör därmed också en resurs. 

• Knowledge Management & organisatoriskt lärande: Till denna sub-
kategori kan temat Kunnande relateras. Temat Kunnande har på olika sätt 
hanterats i termer av knowledge management eftersom detta är en viktig 
faktor i organisatoriskt lärande. 

• IS-forskning, teori och ramverk: Till denna subkategori kan temana 
Kunnande och Utvecklingshjälpmedel relateras. Kunnande (externa 
utredare) har på olika sätt berört aktuell IS-forskning, teorier och ramverk 
i aktuella förändringsprojekt. Temat Utvecklingsstöd har därmed också 
hanterats genom att IS-forskning, teorier och ramverk kan utgöra stöd för 
såväl SU-verksamheter som för utveckling av SU-verksamheter. 

Temana Organisation, Sociala faktorer, Kunnande, Affärsplanering och Utveck-
lingsresurser kan relateras till kategorin Människor & organisation genom att 
ett antal av subkategorierna i denna kategori har hanterats i dessa teman. De 
subkategorier som i ramverket hanterats baserat på hur de olika teman tidigare 
beskrivits i avsnitt 9.2 kan sammanfattas enligt punkterna nedan. 

• Anpassning till affärsstrategi: Till denna subkategori kan temana 
Organisation, Affärsplanering och Kunnande relateras 

• Processförbättring: Till denna subkategori kan temana Organisation och 
Kunnande relateras 
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• Verksamhetsutveckling: Till denna subkategori kan temana Organisation, 
Sociala faktorer och Kunnande relateras 

• Management av förändring: Till denna subkategori kan temana 
Organisation, Sociala faktorer och Kunnande relateras  

• Beteende: Till denna subkategori kan temana Organisation och Sociala 
faktorer relateras 

• Träning & HR: Till denna subkategori (främst HR) kan temat Kunnande 
relateras 

• Etiska & sociala faktorer: Till denna subkategori kan temana Organis-
ation och Sociala faktorer relateras 

Temana Beslutsfattande, Produkter, Projektledning, Samverkan & kommunik-
ation, Utvecklingshjälpmedel och SU-process kan relateras till kategorin IS-
utveckling, införskaffning & support genom att ett antal av subkategorierna i 
denna kategori har hanterats i dessa teman. De subkategorier som i ramverket 
hanterats är sammanfattningsvis: 

• Systemutveckling: Till denna subkategori kan temana SU-process, 
Beslutsfattande, Produkter, Samverkan & kommunikation och Utveck-
lingshjälpmedel relateras 

• Vidmakthållande: Till denna subkategori kan temana Produkter och SU-
process relateras 

• Användning & Support: Till denna subkategori kan temana Produkter, 
Utvecklingshjälpmedel och SU-process relateras 

• Införskaffning av system & implementation: Till denna subkategori kan 
temana Beslutsfattande, Produkter och Samverkan & kommunikation 
relateras 

• Metodologi: Till denna subkategori kan temana Utvecklingshjälpmedel 
och SU-process relateras 

• Project Management: Till denna subkategori kan temana Projektledning, 
Beslutsfattande, Samverkan & kommunikation, Utvecklingshjälpmedel 
och SU-process relateras 

Temat Teknisk infrastruktur kan sedan avslutningsvis relateras till kategorin 
Informations & kommunikationsteknologi genom ett antal av subkategorierna i 
denna kategori. De subkategorier som hanterats är sammanfattningsvis: 

• Mjukvara: Till denna subkategori kan temat Teknisk infrastruktur 
relateras 

• Databas/warehouse: Till denna subkategori kan temat Teknisk infra-
struktur relateras 

De relationer som redovisats ovan är de som varit mest framträdande. Det är 
dock möjligt att argumentera för fler relationer även om dessa inte är lika 
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framträdande och därför ej redovisats. Av de ovan redovisade relationerna kan 
också konstateras att en kategori (Organisations & nätverkshantering) inte 
relaterats över huvud taget och att kategorin (Informations & kommunikations-
teknologi) endast framträder i begränsad omfattning. Detta är ett resultat som 
väl speglar genomförda förändringsprojekt och det som varit i fokus i dessa 
projekt. Förändringsprojekten har inte haft för avsikt att hantera det som ingår 
i dessa kategorier. Dock har det i vissa fall indirekt blivit nödvändigt att beakta 
aspekter som ingår i en av dessa kategorier (Informations & kommunikations-
teknologi) eftersom det finns en ömsesidig påverkan mellan förändrings-
projektens fokus och denna kategori. 

9.4.3 Temadimensionen och beskrivningar av SU 
Vid en relatering av temadimensionen till beskrivningar av SU blir mappningen 
inte lika tydlig som för IS enligt avsnittet ovan. En rimlig förklaring till detta är 
att många beskrivningar av SU har ett smalare fokus (främst SU-process) 
jämfört med beskrivningar av IS-området. Beskrivningar av SU utgör i många 
fall en del av det som beskrivs för IS-området. Ovan genererade teman är 
genererade utifrån perspektivet utveckling av SU-verksamhet och blir därmed 
lite vidare än bara SU. Beskrivningar av vad som karaktäriserar en SU-
verksamhet blir därmed snävare i fokus om utgångspunkt tas i SU jämfört med 
IS-området. Exempel på dylika SU-beskrivningar är systemlivscykeln och ”en 
modell över SU-processen” av Butler och Fitzgerald (1997) (se avsnitt 4.2 för 
ytterligare beskrivning). Denna senare beskrivningen består t ex av fyra 
kategorier och deras påverkansrelationer till varandra enligt Figur 9-7 nedan. 

SU-process

OrganisationExtern 
omgivning

Strukturerade
stöd  

Figur 9-7: Kategorier i ”en modell över SU-processen”, tolkad och modifierad 
efter Butler och Fitzgeralds (1997) 

Av de tolv tidigare genererade teman är det endast åtta av dessa som på ett 
naturligt sätt kan relateras till kategorierna i Figur 9-7 ovan, Extern omgivning, 
Organisation, Strukturerade stöd och SU-process enligt punkterna nedan. 

• Temat Beslutsfattande har sin tillhörighet i kategorin SU-process genom 
att denna kategori uppmärksammar olika SU-aktiviteter i vilka olika 
beslut som fattas. Exempel på aktiviteter som uppmärksammas i denna 
kategori är uppskattning, planering, koordinering och uppföljning. 

• Temat Organisation finner sedan vissa motsvarigheter i kategorin med 
samma namn. I denna kategori återfinns olika organisatoriska aspekter 
som på olika sätt påverkar SU-processen. Exempel på detta är lednings-
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funktioners engagemang och deras hantering av organisatoriska aspekter 
relaterat till SU-processen. 

• Temat Produkter finner mer indirekt sin motsvarighet i kategorin SU-
process. Denna indirekta motsvarighet utgörs av att olika resultat och del-
resultat uppmärksammas även om dessa inte direkt talas om i termer av 
produkter. 

• Temat Projektledning kan relateras till såväl SU-process som Organ-
isation. I dessa två kategorier adresseras frågor som på olika sätt har med 
projektledning att göra. 

• Temat Resurser kan relateras till kategorierna SU-process och 
Organisation eftersom det i dessa kategorier accentueras saker som 
allokering av erforderlig tid och betydelsen av att ha en ledning som 
förstår och hanterar olika resursbehov. 

• Temat SU-process som är ett av de två centrala teman är även en central 
kategori i denna modell. Den främsta likheten mellan detta tema och 
modellens kategori är uppmärksammandet av behovet att styra, koor-
dinera och följa upp olika saker relaterat till SU-processen. 

• Temat Utvecklingshjälpmedel har sin direkta motsvarighet i denna modell 
genom kategorin Strukturerade stöd. Denna motsvarighet utgörs av att 
denna kategori främst uppmärksammar tillgänglighet och hantering av 
strukturerade utvecklingsmetoder med tillhörande CASE-verktyg och 
miljöer. 

• Temat Teknisk infrastruktur kan i denna modell relateras kategorin SU-
process. Denna positionering är möjlig genom att kategorin bland annat 
adresserar hantering av projektspecifika tekniska aspekter. 

De fyra kvarvarande teman, Affärsplanering, Kunnande, Sociala faktorer och 
Samverkan & kommunikation, är dock lite svårare att relatera till denna 
modell. Relationen kan accentueras indirekt genom de redan relaterade teman. 
Affärsplanering eftersom det är en del av den totala verksamheten och som 
sedan på olika sätt påverkar SU-processen. Kunnande, Sociala faktorer och 
Samverkan & kommunikation är viktiga komponenter som på olika sätt 
påverkar temat SU-process och bör därför också ha en relation till kategorin 
SU-process i modellen även om detta inte har lyfts fram i modellen. 

9.4.4 Temadimensionen och SPI 
Temadimensionen kan också relateras till redan befintliga beskrivningar över 
vad uppmärksamhet bör riktas mot vid utveckling av SU-verksamheter. Ett 
exempel på en sådan beskrivning är perspektiv för SPI enligt Matthiassen m fl 
(2002). I denna beskrivning återfinns tre kategorier i form av Process, 
Kompetens och Kontext (se avsnitt 4.3 för ytterligare beskrivning). Tidigare 
genererade teman kan relateras till dessa kategorier enligt punkterna nedan. 
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• Temat Affärsplanering kan relateras till kategorin kontext genom att 
genomförd affärsplanering tillhör det som ofta ligger utanför själva SU-
processen i SU-verksamheten men har ändå eller bör ha en påverkan på 
densamma. 

• Temat Beslutsfattande ingår i kategorin process genom det som görs i SU-
processen också innefattar beslut av olika slag. 

• Temat Kunnande uppmärksammas främst genom kategorin kompetens. I 
denna kategori behandlas såväl individuellt lärande, kollektivt lärande som 
hur kunskap och erfarenheter kan vidareföras och vara till nytta i SU-
processen. 

• Temat Organisation kan hänföras till kategorin kontext genom att 
organisatoriska förutsättningar på olika sätt sätter villkor för SU-
processen. 

• Temat Produkter hanteras delvis i kategorin process. Detta görs genom att 
olika resultat, delresultat och deras relationer ingår som en del i denna 
kategori. 

• Temat Projektledning hanteras också inom kategorin process genom att 
planering, genomförande och uppföljning av SU-processen ingår som delar 
i denna kategori. Temat Projektledning kan också relateras till kategorin 
kompetens eftersom denna typ av kompetens framträder som en viktig 
komponent vid genomförande av SU-projekt. 

• Temat Utvecklingsresurser är närmast att relatera till kategorin kontext. 
Det främsta skälet till detta är att resurser på olika sätt sätter villkor för 
SU-processen 

• Temat Utvecklingshjälpmedel hanteras i kategorin process genom att 
denna kategori på olika sätt uppmärksammar modeller, metoder och 
verktyg. 

• Temat Samverkan & kommunikation kan först och främst relateras till 
kategorin process eftersom ett karaktäristiskt drag i en SU-process är just 
samverkan och kommunikation. Samverkan och kommunikation kan 
också relateras till kompetens eftersom samverkan och kommunikation är 
en förutsättning för såväl individuell som kollektiv kompetens. 

• Temat Sociala faktorer kan främst relateras till kategorin kontext. D v s i 
detta fall de sociala förutsättningar som sätter olika villkor för SU-
processen. 

• Temat SU-process har sin motsvarighet i kategorin process. Dels genom 
uppmärksammandet av vad som görs, hur detta görs, varför detta görs, 
vem som gör, i vilken ordning detta görs, stöd för det som görs etc. 
Dessutom uttrycks också i denna kategori dess relation till innehållet i de 
två övriga kategorierna, kompetens och kontext. 
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• Temat Teknisk infrastruktur finner främst sin tillhörighet till kategorin 
process där teknik på olika sätt måste visas hänsyn i SU-processen. 

Punkterna ovan visar att samtliga genererade teman är möjliga att relatera till 
de tre kategorierna i perspektiv för SPI och att de därmed också finner sin 
relevans för metautveckling. Dock kan konstateras att temana i temadimen-
sionen ger ett betydligt finmaskigare nät för vad uppmärksamhet bör riktas mot 
vid metautveckling. 

Riktlinjer om vad uppmärksamhet bör riktas mot finns också i olika 
förändringskoncept (metoder) för SPI. I dessa SPI-koncept är det inte ovanligt 
att dessa föreskriver ett arbetssätt som inriktar sig mot något som benämns som 
mognadsnivåer. Exempel på dylika förändringskoncept är CMM, Bootstrap och 
SPICE, se avsnitt 4.3.3 för beskrivning av dessa SPI-koncept. Mognadsnivåer 
utgörs av olika tillstånd som karaktäriseras av olika egenskaper hos SU-
verksamheten, d v s vad man riktar uppmärksamhet mot för att t ex identifiera 
en SU-verksamhets mognadsnivå. Tidigare genererade teman kan relateras till 
dessa mognadsnivåer enligt punkterna nedan.  

• Temat Affärsplanering kan i dessa SPI-koncept relateras till såväl en 
mellannivå som en högre nivå. Vad gäller Bootstrap uppmärksammas på 
nivå 3 bland annat ett tillstånd där SU-processen på olika sätt skall bidra 
till olika affärsmål. På nivå 5 skall sedan kontinuerliga förbättringar i SU-
verksamheten bidra till olika affärsmål. I CMM, på nivå 4, adresseras 
affärsmål genom att policies, mål och procedurer skall vara integrerade 
med varandra. I SPICE, på nivå 5, skall sedan SU-verksamhetens effek-
tivitetsmål ha en tydlig relation till olika verksamhetsmål.  

• Temat Beslutsfattande har ingen direkt relation till någon mognadsnivå. 
Dock innebär nivå 3 i dessa förändringskoncept att SU-processen är 
definierad och etablerad vilket i sin tur också borde innebära att olika 
beslut har tydliggjorts. 

• Temat Kunnande uppmärksammas särskilt på nivå 2 i CMM. På denna 
nivå skall nödvändiga former för spridning av kunskap och erfarenheter 
vara etablerade. En konsekvens av att inte sprida kunskap och erfarenheter 
är att man kan bli individberoende vilket också, enligt CMM och SPICE, 
karaktäriserar en SU-verksamhet på nivå 2. 

• Temat Organisation finner inte någon motsvarighet till vad som 
uppmärksammas i mognadsnivåerna i ovan presenterade SPI-koncept. 

• Temat Produkter hanteras indirekt på nivå 2 i Bootstrap och SPICE. Detta 
görs genom att förväntade resultat och delresultat skall vara möjliga att 
identifiera. På nivå 3 i SPICE skall dessutom delresultat stämma med 
specificerade standards och krav. I CMM, på nivå 4, uppmärksammas 
dessutom insamling av olika mätetal för uppföljning och kontroll av 
produktkvalitet. 
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• Temat Projektledning uppmärksammas på nivå 2 indirekt i CMM och 
SPICE genom att grundläggande managementprocesser är etablerade och 
att det sker planering och kontroll av SU-processen. Management av SU-
processen adresseras också på nivå 5 i såväl CMM som Bootstrap genom 
att detta medvetet hanteras under ständiga förbättringar. 

• Temat Utvecklingsresurser kan indirekt relateras till innehållet i mognads-
nivåerna genom att olika kriterier för management och kontroll på olika 
sätt skall vara uppfyllda.   

• Temat Utvecklingshjälpmedel uppmärksammas explicit på nivå 2 i CMM 
genom att det på denna nivå skall finnas formella stöd för SU etablerade. 

• Temat Samverkan & kommunikation uppmärksammas på nivå 2 i CMM 
genom att samverkan och kommunikation är en nödvändig form för 
spridning av kunskap. 

• Temat Sociala faktorer finner inte någon motsvarighet till vad som 
uppmärksammas i mognadsnivåerna i ovan presenterade SPI-koncept.  

• Temat SU-process uppmärksammas på olika sätt i samtliga SPI-koncept 
och på alla nivåer. I SPI-koncepten är det SU-processen som står i centrum 
och sedan är det olika egenskaper relaterat till SU-processen som beskrivs 
genom de olika mognadsnivåerna. 

• Temat Teknisk infrastruktur finner inte heller någon motsvarighet till vad 
som uppmärksammas i mognadsnivåerna i ovan presenterade SPI-koncept. 

Av de tidigare genererade tolv teman är det tre av dessa (Organisation, Sociala 
faktorer och Teknisk infrastruktur) som inte finner sin motsvarighet i dessa SPI-
koncepts mognadsnivåer. Det främsta skälet till detta anser jag vara 
presenterade SPI-koncepts snävare fokus på SU-processen. Beskrivningar av ofta 
har ett fokus mot SU-process och vad som hanteras i och i omedelbar 
anslutning till densamma. I detta sammanhang bör nämnas att det för CMM 
finns en variant (People-CMM) (Curtis m fl, 2001) som till viss del hanterar 
denna typ av teman även om det inte är i direkta SPI-sammanhang. 

9.4.5 Resultat från teorigrundning av temadimensionen 
Den ovan genomförda relateringen av temadimensionen till beskrivningar av 
verksamhet, IS, SU och SPI visar att genererade teman är relevanta att uppmärk-
samma vid utveckling av SU-verksamheter. Genererade teman representerar 
därmed också karaktäristik för SU-verksamheter. 

Vid en jämförelse mellan ovan redovisade teman och det systematiska 
ramverket för IS-området enligt Bacon och Fitzgeralds (2001) är det i många 
avseenden fråga om jämförelse av resultat där utgångspunkten skiljer sig i form 
av olika perspektiv. Bacon och Fitzgeralds (ibid) ramverk är utvecklat utifrån 
perspektivet att beskriva IS-området medan temana i temadimensionen är ett 
resultat av vad som bör hanteras vid utveckling av SU-verksamheter. Utveckling 
av SU-verksamheter innebär att hantera olika egenskaper i respektive SU-verk-
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samhet och där dessa egenskaper på olika sätt återfinns i beskrivningar av IS-
området. Jag har ovan visat att genererade teman kan relateras till kategorierna 
i det systematiska ramverket för IS-området och de skulle därmed också vara 
relevanta teman vid metautveckling. Den kategori med tillhörande subkate-
gorier som i det systematiska ramverket inte uppmärksammas genom gene-
rerade teman är, som jag ser det, ett resultat av vad uppmärksamhet riktas mot 
vid utveckling av SU-verksamheter. Vid metautveckling är det förmodligen inte 
av initialt eller primärt intresse vad aktuell SU-verksamhet har för nätverk eller 
vilka andra tekniska lösningar de har i sin verksamhet. Däremot kan detta 
indirekt bli intressant vid metautveckling och kategorierna Informations & 
kommunikationsteknologi och Organisations- & närverkshantering kan där-
med uppmärksammas som en följd av det som primärt uppmärksammats. 
Relaterat till kategorierna i det systematiska ramverket uppmärksammar 
genererade teman i första hand kategorier som: 

• Information för kunskapshantering, kundtillfredställelse & affärsgörande, 

• IS-utveckling, införskaffning & support och 

• Människor & organisation 

Det kan sedan som en följd av det primära utvecklingsarbetet även bli aktuellt 
och att uppmärksamma, för SU-verksamheten, mer dagligt operativa kategorier 
som: 

• Informations & kommunikationsteknologi och 

• Organisations- & nätverkshantering 

Även om dessa kategorier inte är primärt i förgrunden skulle de ändå kunna 
relateras till befintliga teman i temadimensionen. Kategorin Informations & 
kommunikationsteknologi kan relateras till temat Teknisk infrastruktur och 
kategorin Organisations- & nätverkshantering till temat Organisation. 

Vid relatering av genererade teman till beskrivningar av SU visar denna att alla 
teman inte är möjliga att direkt relatera till dessa beskrivningar. De teman som 
hamnar lite vid sidan om är Affärsplanering, Kunnande, Sociala faktorer och 
Samverkan & kommunikation. Vad gäller två av dessa teman, Affärsplanering 
och Sociala faktorer, hamnar dessa utanför som en följd av att SU ofta har 
fokus på SU-process och vad som hanteras i och i omedelbar anslutning till 
densamma. Detta innebär att andra delar av SU-verksamheten som Affärs-
planering och Sociala faktorer inte direkt uppmärksammas i dessa beskriv-
ningar. De andra två temana, Kunnande och Samverkan & kommunikation, 
kan dock indirekt relateras till beskrivningar av SU. Detta är möjligt genom att 
såväl Kunnande som Samverkan & kommunikation i vissa fall accentueras i SU-
beskrivningar.  

Vid relatering av genererade teman till beskrivningar av SPI och SPI-koncept 
visar detta att alla teman är möjliga att relatera till SPI men att det är tre teman 
(Organisation, Sociala faktorer och Teknisk infrastruktur) som inte finner sin 
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direkta motsvarighet i SPI-koncepten. De teman som inte direkt låter sig 
relateras till SPI-koncepten är en konsekvens av presenterade SPI-koncepts 
snävare fokus på SU-processen. Relaterat till ovan presenterade perspektiv för 
SPI (Matthiassen m fl, 2002) skulle detta innebära att dessa SPI-koncept 
tydligare behöver uppmärksamma aspekter inom kategorin kontext där teman 
som Organisation, Sociala faktorer och Teknisk infrastruktur mycket väl skulle 
kunna passa in. 

Avslutningsvis anser jag att genomförd teorigrundning och argumentation visar 
att genererade teman är relevanta att uppmärksamma vid utveckling av SU-
verksamheter. Dessutom ger temana i temadimensionen ett mer finmaskigt nät 
av teman att rikta uppmärksamheten mot jämfört med andra koncep-
tualiseringar inom SPI-området. 
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10 Empirisk prövning och vidareutveckling av taxonomin 
I detta kapitel presenteras den prövning som genomförts av taxonomin. Det 
främsta syftet med denna prövning är att validera taxonomin baserat på empiri 
från de förändringsprojekt som tidigare inte använts som underlag för att 
generera taxonomin i kapitel 7, 8 och 9. Resultatet av denna prövning kommer 
därför också vara underlag och incitament för vidareutveckling av taxonomin 
baserat på hur den presenterats i kapitel 7, 8 och 9. 

10.1 Empiri för prövning av taxonomin 
Den empiri som ligger till grund för prövningen av taxonomins tre 
dimensionerna är empiri från två av fyra genomförda förändringsprojekt (läke-
medelsföretaget och myndigheten) (se kapitel 5 för ytterligare beskrivning av 
dessa SU-verksamheter och genomförda förändringsprojekt). Dessa båda 
förändringsprojekt är de som tidigare inte nyttjats för generering (se avsnitt 6.1 
som ger argument för val av förändringsprojekt för generering och prövning). 
Strukturen för detta kapitel kan beskrivas enligt Figur 10-1 nedan. 

Läkemedels-
företaget & 

Myndigheten

Hierarki-
dimension

Process-
dimension

Tema-
dimension

Empirisk prövning
av taxonomi

Prövnings-
resultat

Förändring 
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Empiriskt
grundad
taxonomi

ev.

 
Figur 10-1: Empirisk prövning av taxonomi 

Under den empiriska prövningen av taxonomin prövas först hierarki-
dimensionen och processdimensionen mot läkemedelsföretaget och myndigheten 
(se avsnitt 10.2 nedan). Prövningen av temadimensionen redovisas sedan i 
avsnitt 10.3. Resultaten från prövningen ligger sedan till grund för eventuella 
förändringar i de tre dimensionerna (se avsnitt 10.4 nedan). Prövningen av 
taxonomin innebär prövning av taxonomin som fenomen på redan genomförda 
förändringsprojekt och inte ”skarp” tillämpning av densamma (se avsnitt 2.6.1 
som beskriver taxonomin som ett resultat av välgrundad kunskapsutveckling).  

10.2 Prövning av hierarkidimension och processdimen-
sion i taxonomin 

I detta avsnitt kommer först hierarkidimensionen med dess indelning av 
förändringshandlingar att prövas. Detta kommer att göras genom att 
identifierade förändringshandlingar i respektive fallstudie beskrivs utifrån den 
repertoar av förändringshandlingar som finns i hierarkidimensionen. Efter 
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hierarkidimensionen sker en prövning av processdimensionen, förståelseinrikt-
ning, värderingsinriktning och designinriktning, genom att förändringshand-
lingar inriktningar också beskrivs. 

Från förändringsprojekten på läkemedelsföretaget och myndigheten har ett 
antal genomförda förändringshandlingar och huvudsaklig ordning mellan 
förändringshandlingar identifierats i enlighet med vad som tidigare beskrivits i 
kapitel 5 och 6. Identifiering av förändringshandlingar på läkemedelsföretaget 
och myndigheten har inför denna prövning följt samma principer som för 
konsultföretaget och programvaruföretaget tidigare (se avsnitt 6.2). Dessa 
principer innebär att identifiera och gruppera förändringshandlingar i form av 
överordnade (nivå 1) och underordnade (nivå 2) förändringshandlingar. Denna 
identifiering har från läkemedelsföretaget och myndigheten givit vid handen ett 
antal överordnade och underordnade förändringshandlingar enligt Tabell 10-1 
nedan. 

Tabell 10-1: Identifierade förändringshandlingar i fallstudier 

Överordnade 
handlingar 

Underordnade 
handlingar 

Läkemedelsföretaget 13 51 

Myndigheten 49 171 

Underlag för att identifiera dessa förändringshandlingar har varit detsamma 
som för konsultföretaget och programvaruföretaget tidigare (se punkterna i 
början av avsnitt 6.2). Frågan är nu om dessa identifierade förändringshand-
lingar kan beskrivas med stöd av hierarkidimensionen och processdimensionen i 
taxonomin. Av Tabell 10-1 ovan kan utläsas en markant skillnad i antalet 
förändringshandlingar i de båda fallstudierna. Detta har dock en ganska 
naturlig förklaring. Vid en jämförelse mellan förändringsprojekten var föränd-
ringsprojektet på myndigheten betydligt mer omfattande och sträckte sig över 
en längre tidsperiod med olika delprojekt i olika etapper. Förändringsprojektet 
på myndigheten innebar också mer omfattande arbetsinsatser både för 
myndigheten och för extern utredare eftersom det innefattade såväl diagnos, 
utformning av förändringsåtgärder som införande av förändringsåtgärder. 

10.2.1 Läkemedelsföretaget 
Förändringsprojektet på läkemedelsföretaget kan på en nivå av överordnade 
förändringshandlingar (nivå 1) sammanfattas enligt Figur 10-2 nedan (se även 
kapitel 5 för beskrivning av förändringsprojekt på läkemedelsföretaget). I detta 
sammanhang bör också sägas att de beskrivningar av förändringshandlingar 
som finns i Figur 10-2 nedan inte är översatta enligt den systematik som 
taxonomin representerar. Beskrivningarna i Figur 10-2 nedan är därför 
återgivna så som de namngivits och behandlats i detta aktuella förändrings-
projekt. 
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Figur 10-2: Sammanfattning av förändringsprojekt 

Förändringshandlingarna som beskrivs i Figur 10-2 ovan är sammanfattningar 
av flera förändringshandlingar i aktuellt förändringsprojekt. Förändrings-
handlingar på såväl överordnad som underordnad nivå utgör sedan underlag 
för att pröva föreliggande taxonomi. Ett delsyfte med denna prövning är också 
att se om taxonomin kan utgöra ett stöd för att beskriva och därmed tydliggöra 
olika egenskaper hos aktuellt förändringsprojekt i enlighet med delsyfte två för 
denna avhandling ”kategorisera och beskriva utveckling av SU-verksamheter” 
(se avsnitt 1.3.1). 

10.2.1.1 Den första överordnade förändringshandlingen 
Den första förändringshandlingen, ”Inledande diskussioner om samarbets-
projekt”, enligt Figur 10-2 ovan innebar till stora delar att läkemedelsföretaget 
presenterade olika delar av sin SU-verksamhet och organisation. På samma sätt 
presenterades VITS som forskningsorganisation, FA/SIMM som förändrings-
koncept samt VITS förhållningssätt till förändringsarbete. Denna inledande 
diskussion innebar också att försöka identifiera åtaganden för båda parter, 
problemområden i nuvarande SU-verksamhet och behovet av att genomföra en 
verksamhetsdiagnos. I kapitel 5 och Figur 10-2 ovan har tidigare aktuellt 
förändringsprojekt presenterats så som de beskrivits och hanterats i respektive 
fall. Om nu dessa beskrivningar av förändringsprojektet sammanfattas och 
beskrivs med stöd av taxonomin för metautveckling blir det enligt Tabell 10-2 
nedan (se även avsnitt 6.6 för beskrivning av principerna för prövning). Överst i 
tabellen finns den sammanfattning av flera förändringshandlingar (nivå 1) som 
beskrivits i Figur 10-2 ovan. I den vänstra kolumnen beskrivs sedan ingående 
förändringshandlingar så som de beskrivits och hanterats i aktuellt förändrings-
projekt. I den högra kolumnen beskrivs sedan samma förändringshandling 
baserat på föreliggande taxonomi. 
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Tabell 10-2: Beskrivning av ”inledande diskussioner om samarbetsprojekt” med 
stöd av taxonomin 

Inledande diskussioner om samarbetsprojekt (nivå 1) 

Identifierade förändringshandlingar Översatta förändringshandlingar 

Projektdiskussioner med 
läkemedelsföretaget om 
möjligheter till samarbetsprojekt

 
 
 

Identifiera (handlingsnivå) 
samarbetsprojekt vilket är ett ordnande 
(handlingstyp) av aktuell 
förändringssituation för att utveckla 
förståelse (inriktning) för densamma 
och där även olika värderingar 
(inriktning) görs 

Teknisk beskrivning av 
verksamheten på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Presentera (handlingsnivå), vilket är en 
informerande handling (handlingstyp), 
läkemedelsföretaget tekniskt för att 
utveckla förståelse (inriktning) 

Organisatorisk beskrivning av 
verksamheten på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Presentera (handlingsnivå), vilket är en 
informerande handling (handlingstyp), 
läkemedelsföretaget organisatoriskt för 
att utveckla förståelse (inriktning) 

Beskrivning av VITS som 
forskningsorganisation 

 
 
 

Presentera VITS som 
forskningsorganisation för att utveckla 
förståelse 

Beskrivning av 
förändringskonceptet FA/SIMM 

 
 
 

Presentera förändringskonceptet 
FA/SIMM för att utveckla förståelse 

Diskussioner om åtaganden och 
engagemang för 
läkemedelsföretaget & extern 
utredare 

 
 
 

Identifiera åtaganden i aktuell 
förändringssituation vilket är ett 
ordnande av densamma för att utveckla 
förståelse och där även olika 
värderingar görs 

Diskussioner om saker som 
uppfattas som problematiska på 
läkemedelsföretaget vad gäller 
SU 

 
 
 

Identifiera problem vilket är ett 
ordnande av aktuell 
förändringssituation för att utveckla 
förståelse för densamma och där även 
olika värderingar görs 

Identifiering av behovet att göra 
en verksamhetsdiagnos på 
läkemedelsföretaget avseende 
SU-processerna 

 
 
 

Identifiera behov av 
verksamhetsdiagnos vilket är ett 
ordnande för att utveckla förståelse för 
aktuell förändringssituation och där 
även olika värderingar görs 

Utifrån handlingstyperna (handlingskaraktäristika) i hierarkidimensionen 
innebar dessa inledande diskussioner till stor del att informera (Informerande 
handlingar) varandra om olika förutsättningar samt att ordna (Ordnande 
handlingar) dessa förutsättningar på olika sätt enligt Tabell 10-2 ovan. Detta 
gjordes främst för att båda parter skulle utveckla förståelse för aktuell 
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förändringssituation, d v s en framhävd förståelseinriktning enligt process-
dimensionen av taxonomin. För att uppnå denna utvecklade förståelse genom-
fördes ett antal underordnade förändringshandlingar enligt Tabell 10-2 ovan. 
Låt oss därför nu titta på den första av dessa specifika förändringshandlingar 
lite mer detaljerat med taxonomin som bas. 

Första underordnade förändringshandling 

”Projektdiskussioner med läkemedelsföretaget om möjligheter till samarbets-
projekt” 

Dessa projektdiskussioner var, som beskrivits ovan, främst inriktade mot att 
identifiera (handlingsnivå) olika möjligheter till gemensamt förändringsprojekt. 
Läkemedelsföretaget hade sedan tidigare en uppfattning av att de hade behov av 
en kritisk granskning av deras nuvarande SU-verksamhet vilket också utgjorde 
grunden för denna identifiering. Att identifiera olika möjligheter till samarbets-
projekt innebar ett ordnande (handlingstyp) av olika presenterade förut-
sättningar som underlag för möjliga samarbetsprojekt. Detta var för båda parter 
ett sätt att utveckla förståelse för aktuell förändringssituation. Den framhävda 
inriktningen är att utveckla förståelse (förgrund) enligt processdimensionen. 
Dock gjordes samtidigt mer eller mindre medvetna värderingar (bakgrund) 
enligt processdimensionen. Detta innebär bland annat att det finns en 
processuell flerfunktionalitet för identifiera avseende förståelseinriktning och 
värderingsinriktning. Grundfunktionen (handlingskaraktäristika) för denna 
förändringshandling är transformerande men resultaten (möjligheter till sam-
arbetsprojekt) har också en tydligt koordinerande roll. Genom denna identi-
fiering utvecklades intersubjektiv förståelse hos deltagande aktörer och därmed 
förändringar i den intersubjektiva verklighetsdimensionen (handlingskarak-
täristika) samt i symboldimensionen (handlingskaraktäristika) genom att olika 
textuella dokument producerades (flerfunktionell påverkan). Ordnings-
relationen för att identifiera är att denna förändringshandling delvis pågått 
parallellt med olika presentationer (informerande handling) och där presen-
tationerna utgör ett viktigt underlag för att göra denna identifiering (ordnande 
handling) (se t ex Figur 8-5 i kapitel 8). 

Prövningen av taxonomin i avsnittet ovan visar att taxonomin kan användas 
som stöd för att beskriva denna specifika förändringssituation och dess 
egenskaper. Den främsta styrkan med taxonomin är att den, förutom förmåga 
att beskriva, också tydliggör aktuell förändringssituation genom att accentuera 
vad som görs, varför detta görs, hur det påverkar nuvarande situation samt 
påverkan på framtida förändringshandlingar. Detta utgör också en nödvändig 
förutsättning för att bedriva ett fortsatt lyckat förändringsarbete. 

• Vad som görs: Identifiera möjliga förändringsprojekt 

• Varför detta görs: Utveckla förståelse för aktuell förändringssituation och 
identifiera möjligheter till samarbetsprojekt 
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• Påverkan på nuvarande situation: Utveckling av intersubjektiv förståelse 
för aktuell förändringssituation och dokumentation, d v s förändring i 
intersubjektiv verklighetsdimension och symboldimension 

• Påverkan på framtida förändringshandlingar: Resultatet av identifiering 
har en koordinerande (grundfunktion i handlingskaraktäristika) roll för 
fortsättningen av förändringsprojektet 

I Tabell 10-2 ovan finns ytterligare underordnade förändringshandlingar som i 
den högra kolumnen är klassificerade som identifierande. Samtliga av dessa 
förändringshandlingar har också en framhävd förståelseinriktning där olika 
värderingar görs i bakgrunden. I och med dessa likartade egenskaper hanteras 
dessa gemensamt i avsnittet nedan. 

Övriga ordnande förändringshandlingar 

Att identifiera (handlingsnivå) olika åtaganden, engagemang, problematiska 
aspekter och behovet av att göra en verksamhetsdiagnos innebar ett ordnande 
(handlingstyp) av olika presenterade förutsättningar som underlag för att 
komma fram till ett gemensamt samarbetsprojekt. Genom detta ordnande 
utvecklade båda parter en förståelse för aktuell förändringssituation. Den fram-
hävda intentionen var i samtliga av dessa fall således att utveckla förståelse 
(förgrund) enligt processdimensionen. Dock gjordes även här mer eller mindre 
medvetna värderingar i bakgrunden (t ex tillräcklig förståelse?) vilket innebär 
att det finns en processuell flerfunktionalitet för identifiera avseende förståelse-
inriktning och värderingsinriktning. Grundfunktionen är transformerande men 
resultaten av olika identifieringar har en tydlig koordinerande roll enligt 
punkterna nedan. 

• koordinerande genom att identifierade åtaganden och engagemang styr 
vilka parter som förväntas göra vad i samarbetsprojektet som helhet, t ex 
läkemedelsföretagets avsättning av personella resurser som på olika sätt 
deltar i aktuellt samarbetsprojekt, 

• koordinerande genom att identifierade problematiska aspekter utgör 
underlag för vad uppmärksamheten bör riktas mot under samarbets-
projektet samt 

• koordinerande genom att identifierat behov av att genomföra en 
verksamhetsdiagnos utgör argument för att fortsätta förändringsarbetet 

I den sista punkten finns också ett implicit avgörande (handlingstyp) att 
verksamhetsdiagnos skall genomföras. Detta avgörande var dock inte tydligt i 
aktuellt samarbetsprojekt eftersom läkemedelsföretaget från början var tämligen 
övertygade om behovet av att genomföra verksamhetsdiagnos. 

Genom ovan beskrivna identifieringar sker främst förändringar i den inter-
subjektiva verklighetsdimensionen hos deltagande aktörer och till viss del i 
symboldimensionen genom att vissa textuella dokument producerades. Ord-
ningsrelationen för dessa identifieringar är liksom tidigare att de delvis pågått 
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parallellt med olika presentationer (informerande handling) men där presen-
tationerna är ett viktigt underlag för att göra dessa identifieringar (ordnande 
handling). 

Även i dessa fall kan taxonomin, förutom att beskriva, också tydliggöra aktuell 
förändringssituation genom att accentuera vad som görs, varför detta görs, hur 
det påverkar nuvarande situation samt påverkan på framtida förändrings-
handlingar. Dock kan poängteras att beroende på vad som identifieras har det 
olika starkt koordinerande påverkan på framtida förändringshandlingar. Att 
identifiera behovet av en verksamhetsdiagnos kan t ex innehålla ett implicit 
avgörande om att fortsätta samarbetet medan andra identifieringar inte har lika 
starkt koordinerande roll. 

Nästa underordnade förändringshandling 

”Teknisk beskrivning av verksamheten på läkemedelsföretaget” 

Är den andra presenterande förändringshandlingen enligt Tabell 10-2 ovan. 
Projektdiskussionerna har, för att kunna identifiera möjligheter till 
samarbetsprojekt, också inneburit att båda parter, genom olika presentationer 
(handlingsnivå), informerat (handlingstyp) varandra om olika saker. I detta fall 
har läkemedelsföretaget presenterat sin tekniska verksamhet som bland annat 
innebar olika formella krav som ställs på verksamheter som utvecklar 
läkemedel. Den framhävda inriktningen med dessa presentationer var att 
utveckla vår, externa utredares, förståelse för läkemedelsföretagets verksamhet 
enligt processdimensionen i taxonomin. Grundfunktionen (handlingskarak-
täristika) för den tekniska presentationen är därför koordinerande för det fort-
satta förändringsarbetet. Den utvecklade förståelse som vi som externa aktörer 
utvecklade för läkemedelsföretagets verksamhet påverkade andra förändrings-
handlingar i aktuell situation, t ex olika ordnande handlingar som presenterats 
tidigare. Genom denna presentation skedde förändringar i den intersubjektiva 
verklighetsdimensionen hos deltagande aktörer genom att den intersubjektiva 
delen för båda parter utvidgades vad gäller läkemedelsföretagets verksamhet. 
Ordningsrelationen för denna presentation är att den delvis pågått parallellt 
med olika identifieringar (ordnande handling) men där identifieringarna till stor 
del baserar sig på gjorda presentationer (informerande handling). 

Prövningen av taxonomin relaterat till denna underordnade förändrings-
handling visar att taxonomin kan användas som stöd för att beskriva denna 
specifika förändringssituation och dess egenskaper. Även i detta fall kan 
taxonomin tydliggöra aktuell förändringssituation genom att explicitgöra vad 
som görs, varför detta görs, hur det påverkar nuvarande situation samt 
påverkan på framtida förändringshandlingar. Detta utgör också en nödvändig 
förutsättning för att bedriva ett fortsatt lyckat förändringsarbete. 

• Vad som görs: Presentera läkemedelsföretaget tekniskt 
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• Varför detta görs: Utveckla intersubjektiv förståelse för läkemedels-
företaget tekniskt mellan egna aktörer och oss som externa utredare och 
därmed skapa förutsättningar för samarbetsprojekt 

• Påverkan på nuvarande situation: Förändring i intersubjektiv verklighets-
dimension genom utvecklad förståelse för läkemedelsföretagets verksamhet 

• Påverkan på framtida förändringshandlingar: Den tekniska presentationen 
har en koordinerande (grundfunktion) roll för fortsättningen av 
förändringsprojektet 

I Tabell 10-2 ovan finns även i detta fall ytterligare beskrivningar som i den 
högra kolumnen är klassificerade som informerande, t ex presentera. Samtliga 
av dessa förändringshandlingar har också en framhävd förståelseinriktning. I 
och med dessa likartade egenskaper hanteras även dessa gemensamt i avsnittet 
nedan. 

Övriga informerande förändringshandlingar 

Att presentera (handlingsnivå) organisation, VITS som forskningsorganisation 
och FA/SIMM som förändringskoncept innebar ett informerande (handlingstyp) 
av olika förutsättningar. Genom detta informerande utvecklade båda parter 
förståelse för aktuell förändringssituation. Den framhävda inriktningen är i 
samtliga av dessa fall således att utveckla förståelse (förgrund) enligt process-
dimensionen. Grundfunktionen för dessa presentationer har en tydligt koor-
dinerande roll enligt punkterna nedan. 

• presentation av organisation, genom att detta utgör underlag för olika 
möjligheter och begränsningar för samarbetsprojektet, 

• presentation av VITS som forskningsorganisation genom att detta 
beskriver VITS förhållningssätt till förändringsarbete samt 

• presentation av FA/SIMM genom att detta beskriver vad som 
kan/bör/skall göras samt vad man riktar uppmärksamheten mot 

Ovan beskrivna presentationer har gett en utvecklad intersubjektiv förståelse för 
aktuell förändringssituation och därmed förändringar i den intersubjektiva 
verklighetsdimensionen för deltagande aktörer. Ordningsrelationen för dessa 
presentationer är liksom tidigare att de delvis pågått parallellt med olika 
identifieringar (ordnande handling) men där identifieringarna till stor del 
baserar sig på gjorda presentationer (informerande handling). 

Liksom för presentation av tekniska aspekter kan taxonomin även i dessa fall, 
förutom att beskriva, också tydliggöra aktuell förändringssituation genom att 
accentuera vad som görs, varför detta görs, hur det påverkar nuvarande 
situation samt påverkan på framtida förändringshandlingar. 

10.2.1.2 Nästa överordnade förändringshandling 
Utformning av samarbetsprojekt, nästa överordnad förändringshandling enligt 
Figur 10-2 ovan, innebar till stora delar att identifiera formerna för aktuellt 
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samarbetsprojekt. Detta innebär också att identifiera aktuellt samarbetsprojekts 
relation till redan befintliga förändringsaktiviteter vid läkemedelsföretaget. 
Förutom att planera olika aktiviteter och deras relationer innebar det också att 
fastställa tidsramar, identifiera resursbehov, identifiera olika berörda grupper 
samt att definiera olika grupper relaterat till aktuellt samarbetsprojekt. Om 
underordnade förändringshandlingar i utformning av samarbetsprojekt beskrivs 
med stöd av taxonomin blir det enligt Tabell 10-3 nedan. Principerna för denna 
beskrivning är desamma som i Tabell 10-2 i avsnitt 10.2.1.1 ovan. 

Tabell 10-3: Beskrivning av ”utformning av samarbetsprojekt” med stöd av 
taxonomin 

Utformning av samarbetsprojekt (nivå 1) 

Identifierade förändringshandlingar Översatta förändringshandlingar 

Identifiering av 
samarbetsprojekt och dess 
relation till övriga 
förändringsaktiviteter som sker 
på läkemedelsföretaget 

 
 
 

Identifiera (handlingsnivå) 
samarbetsprojekt och relationer vilket är 
ett ordnande (handlingstyp) för att 
utveckla förståelse (inriktning) och där 
även olika värderingar (inriktning) görs 

Bestämning av tidsramar för 
verksamhetsdiagnos på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Fastställa (handlingsnivå) tidsramar för 
verksamhetsdiagnos vilket är avgörande 
(handlingstyp) för att designa (inriktning) 
och där även olika värderingar 
(inriktning) görs 

Identifiering av resurser för 
verksamhetsdiagnos på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Identifiera resurser för 
verksamhetsdiagnos vilket är ett 
ordnande för att utveckla förståelse och 
där även olika värderingar görs 

Utformning av ordning för olika 
aktiviteter inom 
verksamhetsdiagnos på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Identifiera aktiviteter och ordning för 
dessa inom aktuell verksamhetsdiagnos 
vilket är gestaltande för att designa och 
där även olika värderingar görs 

Identifiering av olika grupper 
som involveras i 
samarbetsprojektet, 
projektgrupp, referensgrupp och 
storgrupp 

 
 
 

Identifiera involverade grupper vilket är 
ett ordnande för att utveckla förståelse 
och där även olika värderingar görs 

Sammansättning av olika 
grupper, projektgrupp, 
referensgrupp och storgrupp 

 
 
 

Definiera involverade grupper vilket är 
gestaltande för att designa men där också 
olika värderingar görs 

Identifiering av förväntade 
resultat av verksamhetsdiagnos 
på läkemedelsföretaget 

 
 
 

Identifiera förväntade resultat vilket är 
såväl ett ordnande för att utveckla 
förståelse som gestaltande för att designa 
och där även olika värderingar görs 

Skapa konsensus om upplägget 
för verksamhetsdiagnos på 
läkemedelsföretaget 

 
 
 

Ena om projektupplägg vilket är 
validerande genom olika värderingar av 
projektupplägg görs 
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Utifrån handlingstyperna (handlingskaraktäristika) i hierarkidimensionen 
innebar utformning av samarbetsprojekt att ordna och gestalta kommande 
verksamhetsdiagnos (ordnande och gestaltande handlingar), d v s någon form 
av reflekterande projektplanering. Under detta arbete fanns ett antal saker som 
på olika sätt måste avgöras (handlingstyp) och valideras (handlingstyp) enligt 
Tabell 10-3 ovan. Dessa förändringshandlingar utfördes främst för att designa 
aktuell verksamhetsdiagnos, d v s med en framhävd designinriktning i termer av 
processdimensionen i taxonomin. Dock fanns samtidigt ett behov av att 
utveckla djupare förståelse för vissa förutsättningar relaterat till aktuellt 
förändringsprojekt, d v s en framhävd förståelseinriktning. För att kunna 
designa krävdes också olika värderingar såväl i förgrund som i bakgrund, d v s 
enligt processdimensionen i taxonomin en värderingsinriktning. För att designa 
kommande verksamhetsdiagnos genomfördes således ett antal underordnade 
förändringshandlingar enligt Tabell 10-3 ovan. Låt oss nu därför även i detta 
fall titta på den första av dessa underordnade förändringshandlingar lite mer 
detaljerat utifrån föreliggande taxonomi. 

Första underordnade förändringshandling 

”Identifiering av samarbetsprojekt och dess relation till övriga förändrings-
aktiviteter som sker på läkemedelsföretaget” 

En del av utformning av samarbetsprojekt var som beskrivits ovan inriktat mot 
att identifiera (handlingsnivå) lämpligt samarbetsprojekt. Att identifiera 
lämpligt samarbetsprojekt innebar ett ytterligare ordnande (handlingstyp) av 
olika tidigare presenterade och ordnade förutsättningar. Under detta ordnande 
framträdde en värderingsinriktning (processdimension) tydligare framför 
förståelseinriktning (processdimension) eftersom ”lämpligt samarbetsprojekt” 
blir styrande utifrån tidigare underlag och utvecklad förståelse. Detta innebär 
därför att det finns en processuell flerfunktionalitet för identifiera avseende 
förståelseinriktning och värderingsinriktning. Grundfunktionen (handlings-
karaktäristika) är transformerande men resultaten (lämpligt samarbetsprojekt) 
har en tydlig koordinerande roll för det fortsatta förändringsarbetet. Genom att 
identifiera lämpligt samarbetsprojekt sker genom utvecklad och delad kunskap 
förändringar i den intersubjektiva verklighetsdimensionen hos deltagande 
aktörer samt i symboldimensionen genom att olika textuella dokument 
producerades. Ordningsrelationen för att identifiera lämpligt samarbetsprojekt 
är att detta sker efter tidigare genomförda handlingstyper, informerande och 
ordnande. 

Även i detta fall kan taxonomin användas som stöd för att beskriva och 
tydliggöra aktuell förändringssituation i termer av vad som görs, varför detta 
görs, hur det påverkar nuvarande situation samt påverkan på framtida 
förändringshandlingar. Dock framkommer det något betydande i process-
dimensionen. Det är nämligen en skillnad på att som i avsnitt 10.2.1.1 ovan 
identifiera möjliga samarbetsprojekt och nu lämpliga samarbetsprojekt. I det 
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senare fallet (lämpliga) träder värderingsinriktningen i processdimensionen fram 
tydligare även om den framhävda intentionen fortfarande är förståelse. 

I Tabell 10-3 ovan finns ytterligare underordnade förändringshandlingar som i 
den högra kolumnen är klassificerade som att identifiera. Två av dessa 
förändringshandlingar är förutom ordnande också gestaltande och har därmed 
en designinriktning förutom förståelseinriktning och i bakgrunden en 
värderingsinriktning. I och med dessa delvis likartade egenskaper hanteras dessa 
gemensamt i avsnittet nedan. 

Övriga ordnande förändringshandlingar 

Att identifiera (handlingsnivå) olika resurser, aktivitetsordning, olika grupper 
och förväntade resultat innebar ett ordnande (handlingstyp) och gestaltade 
(handlingstyp) av olika förutsättningar för att utforma ett gemensamt 
samarbetsprojekt. Den framhävda intentionen är att designa ett samarbets-
projekt enligt processdimensionen men där samtidig förståelse utvecklas och där 
det i bakgrunden görs olika typer av värderingar. Detta innebär att det finns en 
processuell flerfunktionalitet hos förändringshandlingen identifiera avseende 
förståelseinriktning, värderingsinriktning och designinriktning. Grundfunk-
tionen är transformerande men resultaten i form av projektplan etc. har en 
tydlig koordinerande roll för det fortsatta förändringsarbetet. Genom ovan 
beskrivna identifieringar sker, genom utvecklad och delad kunskap, främst 
förändringar i den intersubjektiva verklighetsdimensionen hos deltagande 
aktörer och till viss del i symboldimensionen genom att olika textuella doku-
ment producerades, t ex projektplan (flerfunktionell påverkan). Ordningsrela-
tionen för att identifiera lämpligt samarbetsprojekt är att detta sker efter 
tidigare informerande och ordnande. 

Även i dessa fall kan taxonomin, användas som stöd för att beskriva och 
tydliggöra aktuell förändringssituation. Genom att använda taxonomin kan vad 
som görs, varför detta görs, hur det påverkar nuvarande situation samt 
påverkan på framtida förändringshandlingar accentueras. Dock kan poängteras 
att i och med att den framhävda intentionen är att designa ett samarbetsprojekt 
kommer mer eller mindre explicita värderingar att göras och beslut fattas. Även 
om dessa avgöranden (handlingstyp) inte i alla avseenden är explicitgjorda i 
denna fallstudie innebär det att olika prioriteringar (handlingsnivå) och 
fastställanden (handlingsnivå) gjorts, t ex att prioritera och att fastställa 
projektplan. I tabellen ovan finns t ex fastställa (handlingsnivå) tidsramar som 
ett exempel. Detta är ett avgörande (handlingstyp) som har en framhävd design-
inriktning (processdimension) men där olika värderingar (processdimension) 
görs i bakgrunden. 

Nästa underordnade förändringshandling 

”Sammansättning av olika grupper, projektgrupp, referensgrupp och stor-
grupp” 
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En annan del av utformning av samarbetsprojekt var att definiera (handlings-
nivå) olika grupper relaterat till samarbetsprojektet, projektgrupp, referens-
grupp och storgrupp. Att definiera dessa grupper innebar ett avgörande (hand-
lingstyp) och gestaltande (handlingstyp) av aktörskonstellationer som ansågs 
behöva ingå i samarbetsprojektet. Att definiera ingående grupper har en tydlig 
designinriktning (processdimension) och värderingsinriktning (processdimen-
sion) eftersom lämpliga grupper för samarbetsprojektet sätts samman. Projekt-
gruppen var den grupp som var ansvariga för att leda och driva aktuellt 
samarbetsprojekt. Referensgruppen bestod av ett antal aktörer som represen-
terade ett tvärsnitt av SU-verksamheten. Storgruppen var sedan alla som 
arbetade inom SU-verksamheten på läkemedelsföretaget. 

Här är det av betydelse att notera att förändringshandlingen definiera (hand-
lingsnivå) i taxonomin inte tidigare klassificerats som gestaltande handling 
(handlingstyp) med designinriktning (processdimension) utan endast som 
avgörande handling (handlingstyp) med värderingsinriktning (process-
dimension). Det finns därför argument för att ta hänsyn till detta i taxonomin. 
Det finns därför också en processuell flerfunktionalitet för att definiera 
avseende designinriktning och värderingsinriktning som tidigare inte uppmärk-
sammats. 

Grundfunktionen (handlingskaraktäristika) för att definiera är transformerande 
men resultatet (definierade grupper) har en tydlig koordinerande roll genom 
deras agerande i aktuellt förändringsprojekt. Genom att definiera dessa grupper 
sker genom kunskap om dessa grupper förändringar i den intersubjektiva 
verklighetsdimensionen hos deltagande aktörer samt i symboldimensionen 
genom att detta dokumenterades. Ordningsrelationen för att definiera olika 
grupper är att detta sker efter tidigare genomfört informerande och ordnande. 

I detta fall fungerar inte taxonomin fullt ut för att beskriva och tydliggöra 
aktuell förändringssituation. Att definiera har, som vistats ovan, också en 
designinriktning (processdimension) i och med att definiera projektgrupper inta 
bara innebär att avgöra vilka grupper utan också ett gestaltande av dessa 
grupper avseende deras utformning. 

Sista underordnade förändringshandling 

”Skapa koncensus om projektupplägg på läkemedelsföretaget” 

Den sista delen av utformning av samarbetsprojekt var att ena (handlingsnivå) 
aktörerna i projektgruppen om upplägget för aktuellt samarbetsprojekt. Att ena 
dessa aktörer innebar en validering (handlingstyp) av aktörerna i projekt-
gruppen om olika förutsättningar för aktuellt samarbetsprojekt. Att ena 
aktörerna i projektgruppen har en tydlig värderingsinriktning (processdimen-
sion) eftersom man bringar samstämmighet mellan uppfattningar om aktuellt 
samarbetsprojekt. Grundfunktionen för att ena är främst koordinerande 
eftersom aktörerna i projektgruppen är överens om hur projektet skall genom-
föras. Genom att ena aktörerna i projektgruppen sker förändringar i den inter-
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subjektiva verklighetsdimensionen genom överenskommelse om projekt-
genomförande. Ordningsrelationen för att ena aktörerna i projektgruppen är att 
detta sker efter eller under ordnande och gestaltande handlingar. 

Även i detta fall kan taxonomin, förutom att beskriva, också tydliggöra aktuell 
förändringssituation genom att accentuera vad som görs, varför detta görs, hur 
det påverkar nuvarande situation samt påverkan på framtida förändrings-
handlingar. 

10.2.1.3 Övriga förändringshandlingar hos läkemedelsföretaget 
I avsnitt 10.2.1.1 och 10.2.1.2 ovan har den empiriska prövningen av 
taxonomin redovisats baserat på de första två överordnade (nivå 1) med 
ingående underordnade (nivå 2) förändringshandlingar från läkemedels-
företaget. Utformning och omfattning av presentationen av prövningen i avsnitt 
10.2.1.1 och 10.2.1.2 ovan syftar till att visa på innehåll, tillvägagångssätt vid 
prövning och omfattningen av den empiri som avhandlingen baserar sig på. 
Under fortsatt prövning av taxonomin kommer dock endast intressanta resultat 
av prövningen redovisas även om tillvägagångssättet genomgående varit 
detsamma för såväl läkemedelsföretaget som myndigheten. För läkemedels-
företaget handlar detta om ytterligare 11 överordnade (nivå 1) och 35 
underordnade (nivå 2) förändringshandlingar. 

För de återstående förändringshandlingarna från läkemedelsföretaget kan 
taxonomin genomgående användas för att beskriva och tydliggöra aktuell 
förändringssituation genom att accentuera vad som görs, varför detta görs, hur 
det påverkar nuvarande situation samt påverkan på framtida förändrings-
handlingar. Vid prövningen av taxonomin på empirin från läkemedelsföretaget 
har det genomförts olika förändringshandlingar i aktuellt samarbetsprojekt som 
kan klassificeras utifrån hierarkidimensionen och processdimensionen i tax-
onomin. I Tabell 10-1 ovan beskrivs antalet förändringshandlingar på två 
nivåer vilket sedan översatts till handlingstyp (handlingskaraktäristika) och 
handlingsnivå i hierarkidimensionen av taxonomin. 

Handlingstyper i hierarkidimensionen av taxonomin 

Antalet överordnade förändringshandlingar som beskrivits enligt taxonomin är 
totalt 13 stycken som sedan utgörs av 51 underordnade förändringshandlingar. 
Dessa förändringshandlingar, antal och vilken handlingstyp de tillhör beskrivs i 
Tabell 10-4 nedan. 
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Tabell 10-4: Förändringshandlingars handlingstyp 

Förändringshandlingar på 
handlingsnivå 

Antal 
Tillhör 
handlingstyp 

Definiera 1 Avgörande & Gestaltande 
Ena 2 Validerande 
Fastställa 1 Avgörande 
Formalisera 1 Gestaltande 
Identifiera 23 Ordnande & Gestaltande  
Presentera 7 Informerande 
Prioritera 2 Avgörande 
Relatera 4 Ordnande & Gestaltande 
Sammanställa 3 Ordnande 
Systematisera 1 Gestaltande 
Verifiera/falsifiera 6 Validerande 

Totalt 51  

Detta ger totalt 51 förändringshandlingar av olika handlingstyper (handlings-
karaktäristika) ingående i 13 överordnade förändringshandlingar. Ibland dessa 
förändringshandlingar finns vissa överlappningar av handlingstyper inom 
överordnade förändringshandlingar. En överordnad förändringshandling som 
”Inledande diskussioner om samarbetsprojekt” enligt Tabell 10-2 ovan utgörs 
av ett antal underordnade förändringshandlingar som på handlingsnivån 
handlar om att identifiera och presentera, se Tabell 10-2 ovan. Dessa föränd-
ringshandlingar (handlingsnivå) tillhör sedan två olika handlingstyper (hand-
lingskaraktäristika) av hierarkidimensionen, nämligen ordnande och infor-
merande handlingar. Den överordnade förändringshandlingen som utgörs av 
ingående förändringshandlingar (handlingsnivå) är därför såväl ordnande som 
informerande. 

Av Tabell 10-4 ovan kan utläsas att det i förändringsprojektet på läkemedels-
företaget förelåg en övervikt av ordnande och gestaltande förändrings-
handlingar. Detta kan förklaras med att ett diagnostiserande utredningsarbete 
till stora delar består av att ordna olika saker, dels utredningsarbetet som 
sådant men också olika resultat som utredningen genererar. Validering har 
också en något förhöjd notering i och med att olika saker successivt prövas. 
Detta gäller också utredningsarbetet som sådant och olika resultat som utred-
ningen genererar. Även om utredningsarbetet på läkemedelföretaget varit av 
diagnostisk karaktär innebär det dock inte att det inte funnits behov av att 
designa olika saker genom gestaltande förändringshandlingar, t ex utformning 
av projektplan. Därav att även gestaltande handlingar får en hög notering. 
Avgörande förändringshandlingars lägre notering beror på att många avgöran-
den sker i bakgrunden av ordnande förändringshandlingar enligt vad som utförs 
i förgrund och bakgrund i processdimensionen. Det är därför i själva verket ett 
mindre antal explicita avgöranden i förgrunden. Informerande handlingar har 
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en notering i nivå med validering vilket är en naturlig följd av att det i ett 
utredningsarbete finns behov av att informera om olika saker. 

Handlingsnivå i hierarkidimension av taxonomin 

Antalet förändringshandlingar relaterat till handlingsnivån i taxonomin är som 
underordnade förändringshandlingar totalt 51 stycken. Vid relatering till 
handlingstyper är 4 av dessa förändringshandlingar avgörande, 30 är gestal-
tande, 7 är informerande, 30 är ordnande och 8 är validerande enligt Tabell 
10-4 ovan. 

Som kan ses i Tabell 10-4 ovan finns det en överlappning avseende relatering av 
förändringshandlingar på handlingsnivån till handlingstyper. Detta gäller 
förändringshandlingarna, definiera, identifiera och relatera. Av dessa föränd-
ringshandlingar är definiera såväl avgörande som gestaltande och övriga 
förändringshandlingar är såväl ordnande som gestaltande. Vad gäller definiera 
var denna förändringshandling tidigare endast klassificerad som avgörande. I 
och med prövning av taxonomin på empirin från läkemedelsföretaget har det 
framkommit att definiera även kan vara gestaltande. Vad gäller identifiera och 
relatera görs dessa antingen för att skapa planmässighet (ordnande) eller för att 
ge form (gestaltande) beroende på inriktning enligt processdimensionen i 
taxonomin. Av 51 förändringshandlingar på handlingsnivån är 27 av dessa 
ordnande och gestaltande. Det framträder också vid prövningen att det finns en 
skillnad i ordningsrelationen mellan ordnande och gestaltande. Det finns i detta 
fall en övervikt av ordnande förändringshandlingar i tidigare skeden av utred-
ningsarbetet och en övervikt av gestaltande förändringshandlingar i senare 
skeden av förändringsarbetet. Denna slutsats stöds också av tidigare analyser av 
konsultföretaget och programvaruföretaget så som taxonomin presenterats i 
kapitel 7 och 8. Denna fördelning av förändringshandlingar kommer att 
utvecklas ytterligare i avsnittet nedan som behandlar processdimensionen av 
taxonomin. 

Processdimension av taxonomin 

I processdimensionen av taxonomin framhävs en indelning av förändrings-
handlingar med förståelseinriktning, värderingsinriktning och designinriktning. 
Vid en klassificering av tidigare redovisade förändringshandlingar på handlings-
nivån, se Tabell 10-4 ovan, enligt processdimensionens indelning blir resultatet 
enligt Tabell 10-5 nedan. 

Tabell 10-5: Förändringshandlingars inriktning enligt processdimension 

Förståelse Värdering Design 
Förgrund 34 6 21 
Bakgrund - 40 - 

Totalt 34 46 21 

Tabell 10-5 visar förutom antalet förändringshandlingar inom respektive 
inriktning också fördelningen mellan förändringshandlingar som hamnar i 
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förgrunden (framhävd inriktning) och förändringshandlingar som hamnar i 
bakgrunden enligt processdimensionen av taxonomin. 

Vid en strikt läsning av tabellen visar den att huvuddelen av genomförda 
förändringshandlingarna har gjorts med en värderingsinriktning (46). Dock är 
det i detta samanhang viktigt att poängtera att 40 av dessa värderingsinriktade 
förändringshandlingar har skett i bakgrunden av förståelseinriktade och design-
inriktade förändringshandlingar. Detta innebär att framhävd inriktning varit att 
utveckla förståelse eller att designa men att vi i aktuellt samarbetsprojekt 
samtidigt gjort mer eller mindre medvetna värderingar av olika saker relaterat 
till utvecklad förståelse eller design. Dessa värderingar har då utgjort förut-
sättning för fortsatt förståelseutveckling och fortsatt design. Det finns således 
även i detta fall en processuell flerfunktionalitet hos förändringshandlingar 
avseende deras inriktning enligt processdimensionen i taxonomin. Som ett 
resultat av dessa bakgrundshandlingar visar tabellen snarare att de flesta 
förändringshandlingar varit antingen förståelseinriktade eller designinriktade. 
Detta stöds också av slutsatserna från läkemedelsföretaget ovan där ordnande 
och gestaltande förändringshandlingar är i majoritet. Ordnande förändrings-
handlingar utförs främst för att utveckla förståelse och gestaltande förändrings-
handlingar utförs främst för att designa. Dock innebär såväl ordnande som 
gestaltande förändringshandlingar att olika värderingar utförs i bakgrunden. 

Det finns också i Tabell 10-5 ovan 6 förändringshandlingar med en framhävd 
värderingsinriktning (förgrund). Dessa avgörande förändringshandlingar 
hamnar i förgrunden när det handlar om explicitgjorda avgöranden som att 
definiera något (t ex grupper), att fastställa något (t ex projektplan) eller att 
prioritera något (t ex handlingsalternativ). 

I Tabell 10-5 ovan finns också två fält utan noteringar. Detta gäller förståelse-
inriktning i bakgrunden och designinriktning i bakgrunden. Vad gäller 
förståelseinriktning i bakgrunden kan detta till viss del ifrågasättas eftersom det 
är rimligt att anta att det alltid pågår någon form av förståelseutveckling oavsett 
vad som görs. Det är dock svårt att explicitgöra denna förståelseutveckling 
eftersom den till viss del är tyst. Förståelseutveckling är snarare en konsekvens 
eller resultat av värderingar som sker i bakgrunden. Vid analys av fallstudierna 
visar sig också detta genom att empirin mer eller mindre helt saknar indikatorer 
om förståelseutveckling i bakgrunden. Jag ser dock detta som en möjlighet till 
fortsatt forskning och därmed också vidareutveckling av föreliggande taxonomi. 
Vad gäller designinriktning i bakgrunden är det inte så konstigt att detta inte får 
någon notering. Att designa innebär oftast en medvetenhet att ge form åt något 
varför detta snarare träder i förgrunden än i bakgrunden. 

Grundfunktion hos förändringshandlingar 

Grundfunktionen (handlingskaraktäristika) hos förändringshandlingar innebär 
huruvida de främst är transformerande eller om resultatet av förändrings-
handlingarna främst har en koordinerande roll (se avsnitt 3.2.2 och 7.2  för 
ytterligare beskrivning). Av genomförda förändringshandlingar på handlings-



Empirisk prövning och vidareutveckling av taxonomin 

 275

nivån har 51 förekomster av dessa en tydligt koordinerande roll och 9 före-
komster har en mer tranformerande karaktär. 

Tabell 10-6: Förändringshandlingars grundfunktion 

Förändringshandlingar på 
handlingsnivån 

Trans-
formerande 

Koor-
dinerande 

Definiera (1), Ena (2), Fastställa (1), Formalisera (1), 
Identifiera (23), Presentera (7), Prioritera (2), 
Relatera (4), Sammanställa (3), Systematisera (1) & 
Verifiera/falsifiera (6) 

 X 

Sammanställa (3) & Verifiera/falsifiera (6) X X 

Generellt kan konstateras att samtliga av de förändringshandlingar som utförts 
så har deras resultat en koordinerande roll för det fortsatta förändringsarbetet. 
Dock finns det tre förändringshandlingar där den koordinerande rollen inte är 
så framträdande utan det handlar mer om en transformation av resultat som 
sedan inte så starkt påverkar det fortsatta förändringsarbetet. Dessa föränd-
ringshandlingar är, sammanställa, verifiera och falsifiera.  

Påverkan i olika verklighetsdimensioner 

Påverkan i olika verklighetsdimensioner innebär de spår eller effekter som olika 
förändringshandlingar lämnar efter sig (se avsnitt 3.4.2 för utförligare 
beskrivning). Vid prövningen av taxonomin på läkemedelsföretaget har olika 
förändringshandlingar kategoriserats beroende på deras påverkan i olika verk-
lighetsdimensionen enligt Tabell 10-7 nedan. 

Tabell 10-7: Förändringshandlingars påverkan i olika verklighetsdimensioner 

Verklighetsdimension 
Förändringshandlingar på 

handlingsnivå 

Intrasubjektiv (8) 
Sammanställa (3), Verifiera/falsifiera (3) & 
Identifiera (2) 

Intersubjektiv (47) 
Identifiera (18), Presentera (7), Fastställa (1), 
Definiera (1), Ena (2), Relatera (4), Prioritera (2), 
Systematisera (1) & Formalisera (1) 

Symbol (35) 
Identifiera (19), Definiera (1), Presentera (7), 
Relatera (4), Samanställa (3) & Systematisera (1) 

Av Tabell 10-7 ovan framgår att förändringsarbetet till stor del orsakat 
förändringar i såväl den intersubjektiva som symboldimensionen. Att det skett 
många förändringar i den intersubjektiva verklighetsdimensionen har sin 
främsta förklaring i att många förändringshandlingar har utförts i kollektiva 
sammanhang, i detta fall projektgrupp, referensgrupp och storgrupp. Detta 
faktum att det förekommit många förändringar som påverkat den inter-
subjektiva verklighetsdimensionen är dessutom något som kan anses vara 
önskvärt eftersom de resultat som individer producerar i de flesta fall skall 
fungera i ett större sammanhang som t ex en komponent som skall vara en del 
av ett IS. Det är därför av vikt att medarbetare inte bara har förståelse för sin 
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omedelbara närhet och vad som försiggår där utan att det också finns en 
förståelse för helheten både avseende SU-produkt och SU-process. 

Det finns också enligt Tabell 10-7 ovan en lika stor andel påverkan i symbol-
dimensionen. Det har nämligen i aktuellt samarbetsprojekt successivt dokumen-
terats olika saker relaterat till utförandet av olika förändringshandlingar. 

I Tabell 10-7 ovan beskrivs också en mindre andel förändringshandlingar som 
påverkat den intrasubjektiva verklighetsdimensionen. Påverkan i denna verklig-
hetsdimension beror på att vissa förändringshandlingar har utförs i enskilda 
sammanhang. T ex har vissa producerade resultat validerats (handlingstyp) 
individuellt. Dock är det viktigt att påpeka att även om det skett lokal påverkan 
hos individer så har resultatet av detta utgjort viktigt underlag för det fortsatta 
förändringsarbetet och därmed också förutsättning för framtida påverkan i den 
intersubjektiva verklighetsdimensionen. 

Avslutande notering avseende prövning av taxonomi på läkemedelsföretaget 

Vid prövningen av taxonomin på empiri från läkemedelsföretaget kan något till 
viss del märkligt noteras. Då samarbetsprojektet på läkemedelsföretaget har 
beskrivits enligt taxonomin framkommer det inga förändringshandlingar av 
insamlande karaktär. Baserat på detta skulle man kunna påstå att det inte 
förkommit några insamlande observationer över huvud taget. Så är dock inte 
fallet. Detta är snarare ett resultat av formen på den empiri som utgör underlag 
för denna prövning, d v s loggböcker, mötesanteckningar etc. som inte explicit 
beskriver någon insamling av information. Det är dock full möjligt att 
argumentera för att det skett insamling av information i olika former. Ett 
exempel på detta är då läkemedelsföretaget presenterade sin verksamhet, såväl 
tekniskt som organisatoriskt, för oss som externa utredare. Vi gjorde då ett 
antal olika observationer (handlingsnivå) som utvecklade vår förståelse för 
läkemedelsföretagets SU-verksamhet. Att insamlande förändringshandlingar inte 
förekommer explicit i empirin från läkemedelsföretaget finner också sin för-
klaring i att det är ett fåtal förändringshandlingar som utförts i enskilda 
sammanhang. Eftersom majoriteten av förändringshandlingarna utförts i kollek-
tiva sammanhang, t ex genomförda modelleringar, har också det ömsesidiga 
lärandet skett kollektivt och därmed inte explicitgjorts i termer av insamlande 
(handlingstyp) förändringshandlingar. 

10.2.2 Myndigheten 
I detta avsnitt kommer prövningen av föreliggande taxonomi redovisas på 
samma sätt som för läkemedelsföretaget i avsnitt 10.2.1.3 ovan. Detta innebär 
att endast olika resultat kommer redovisas och inte hur dessa resultat 
genererats. 

10.2.2.1 Förändringshandlingar hos myndigheten 
För myndigheten utgör underlaget för prövningen 49 överordnade (nivå 1) och 
171 underordnade (nivå 2) förändringshandlingar. För förändringsprojektet på 
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myndigheten har taxonomin till stora delar kunnat användas som stöd för att 
beskriva och tydliggöra aktuell förändringssituation genom att accentuera vad 
som görs, varför detta görs, hur det påverkar nuvarande situation samt 
påverkan på framtida förändringshandlingar. Dock har vissa brister i 
taxonomin också uppmärksammats vid prövningen på myndigheten. Det 
främsta skälet till detta är att förändringsprojektet på myndigheten gick längre 
än att bara utföra verksamhetsdiagnos. I detta projekt utformades och infördes 
också ett antal olika förändringsåtgärder (se också kapitel 5 för ytterligare 
beskrivning av detta förändringsprojekt). Konsekvenser av detta för taxonomi 
kommer att behandlas i avsnitten nedan. 

Handlingstyper i hierarkidimension av taxonomin 

Antalet överordnade förändringshandlingar på myndigheten är totalt 49 
stycken. Dessa överordnade förändringshandlingar utgörs sedan av 171 under-
ordnade förändringshandlingar enligt Tabell 10-8 nedan. 

Tabell 10-8: Förändringshandlingars handlingstyp 

Förändringshandlingar på 
handlingsnivå 

Antal 
Tillhör 

handlingstyp 
Definiera 10 Avgörande & Gestaltande 
Fastställa 16 Avgörande 
Formalisera 3 Gestaltande 
Identifiera 67 Ordnande & Gestaltande  
Inventera 8 Ordnande 
Karaktärisera 5 Ordnande 
Observera 4 Insamlande 
Presentera 24 Informerande 
Prioritera 3 Avgörande 
Relatera 8 Ordnande & Gestaltande 
Sammanställa 7 Ordnande 
Systematisera 7 Gestaltande 
Verifiera/falsifiera 9 Validerande 
Totalt 171  

Detta ger totalt 256 förändringshandlingar av olika handlingstyper som utgör 
de 49 överordnade förändringshandlingarna i Tabell 10-1 ovan. Även i detta 
fall finns överlappningar inom överordnade förändringshandlingar som nu 
beskrivits enligt föreliggande taxonomin. En förändringshandling (handlings-
nivå) kan t ex vara såväl ordnande som gestaltande (jämför 171 förändrings-
handlingar med 256 handlingstyper). 

Av Tabell 10-8 ovan kan man utläsa att det föreligger en tyngdpunkt på 
ordnande och gestaltande. Detta stämmer även i detta fall överens med att ett 
diagnostiserande utredningsarbete till stora delar består av att ordna olika 
saker, dels utredningsarbetet som sådant och olika resultat som utredningen 
genererar. 
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Vad gäller valideringar är dessa andelsmässigt betydligt färre. I detta fall har det 
istället skett fler värderingar i bakgrunden enligt processdimensionen vilket 
också väl speglar projektet på myndigheten. Det var färre formella samman-
komster där olika saker värderades utan detta skedde successivt och mer 
informellt. Som en konsekvens av detta har också avgörande förändrings-
handlingar en lägre notering (andel). Informerande handlingar har också en 
lägre notering vilket får anses vara en naturlig följd av ett diagnostiserande 
utredningsarbete till större grad är inriktat mot att ordna än att informera. 
Dock är insamlande förändringshandlingar tydliggjorda på myndigheten. Detta 
beror på att det mesta av det material som förändringsarbetet på myndigheten 
baserade sig på var inhämtat via omfattande intervjuer av olika verksamhets-
aktörer. 

Handlingsnivå i hierarkidimension av taxonomin 

Antalet förändringshandlingar relaterat till handlingsnivån i taxonomin är som 
underordnade förändringshandlingar totalt 171 stycken. Vid relatering till 
handlingstyper (handlingskaraktäristika) är 29 av dessa förändringshandlingar 
avgörande, 95 är gestaltande, 24 är informerande, 4 är insamlande, 95 är 
ordnande och 9 är validerande enligt Tabell 10-8 ovan. 

Som kan ses i Tabell 10-8 ovan finns det en överlappning avseende relatering av 
förändringshandlingar på handlingsnivån till handlingstyper (handlings-
karaktäristika). Detta gäller förändringshandlingarna, definiera, identifiera och 
relatera. Av dessa överlappningar är även i detta fall förändringshandlingen 
definiera såväl avgörande som gestaltande och övriga förändringshandlingar är 
såväl ordnande som gestaltande. Vad gäller identifiera och relatera görs dessa 
antingen för att skapa planmässighet (ordnande) eller för att ge form (gestal-
tande) beroende på inriktning enligt processdimensionen. Av 171 förändrings-
handlingar på handlingsnivån tillhör 75 av dessa såväl ordnande som gestal-
tande förändringshandlingar (handlingstyp) i hierarkidimensionen.  

Vid prövning av taxonomin på myndigheten framträder en tydlig brist i 
taxonomins hierarkidimension. Det främsta skälet till detta är att förändrings-
arbetet på myndigheten också innefattat design och införande av förändrings-
åtgärder. Det förekommer i fallet på myndigheten vissa designinriktade 
förändringshandlingar som inte utan visst motstånd låter sig beskrivas med 
nuvarande repertoar av förändringshandlingar i hierarkidimensionen, d v s 
handlingsnivå och handlingstyp. Ett exempel på en sådan förändringshandling 
är ”anpassning av metodkomponenter” där dessa sedan skall passa i myndig-
hetens nya SU-modell. Förutom detta exempel finns det en rad av olika 
anpassningar eller förändringar som utförts på myndigheten såsom anpassning 
av, syn på SU, syn på metoder, aktörsroller etc. vilka samtliga har en tydlig 
designinriktning. Det är dock möjligt att beskriva dessa förändringshandlingar 
med stöd av taxonomin genom att det i någon mening kan sägas handla om att 
systematisera något, d v s att ge en systematisk form till något. Dock säger 
denna förändringshandling inte mycket om det verkliga ingreppet som görs i 
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form av förändring av någots egenskaper. Det finns således behov av att utöka 
gestaltande handlingar (handlingstyp) med förändringshandlingen anpassa på 
handlingsnivån. Ett likartat problem föreligger med olika införanden som gjorts 
inom ramen för förändringsprojektet på myndigheten. Detta gäller främst olika 
förändringsåtgärder som på olika sätt införts i SU-verksamheten på myndig-
heten. Införanden kan dock, lite lättare än anpassa, beskrivas med stöd av 
föreliggande taxonomi. Införanden av förändringsåtgärder innebär främst att 
formalisera (handlingsnivå), d v s att ge någon form av legitimitet. För att 
lyckas med detta bör de också ha någon systematisk form som fungerar i aktuell 
SU-verksamhet och det bör presenteras på ett lämpligt sätt, d v s systematisera 
och presentera är betydelsefulla delar vid införande av förändringsåtgärder. 

Det framträder också vid denna prövning att det föreligger en skillnad i 
ordningsrelationen mellan ordnande och gestaltande förändringshandlingar. 
Liksom hos läkemedelsföretaget är det en övervikt av ordnande förändrings-
handlingar i tidigare skeden av utredningsarbetet och en övervikt av gestaltande 
förändringshandlingar i senare skeden av förändringsarbetet. För förändrings-
arbetet på myndigheten är detta än tydligare än för läkemedelsföretaget efter-
som förändringsarbetet på myndigheten även innefattat design och införande av 
förändringsåtgärder. 

Processdimension av taxonomin 

I processdimensionen av taxonomin framhävs en indelning av förändrings-
handlingar med förståelseinriktning, värderingsinriktning och designinriktning. 
Vid en klassificering av tidigare redovisade förändringshandlingar, se Tabell 
10-8 ovan, enligt processdimensionens indelning blir resultatet enligt Tabell 
10-9 nedan. 

Tabell 10-9: Förändringshandlingars inriktning enligt processdimension 

Förståelse Värdering Design 
Förgrund 122 22 59 
Bakgrund - 138 - 

Totalt 122 160 59 

Tabell 10-9 ovan visar antalet förändringshandlingar och fördelningen mellan 
förändringshandlingar som hamnar i förgrunden (framhävd intention) och 
förändringshandlingar som hamnar i bakgrunden i processdimensionen av 
taxonomin. 

Även i detta fall har en stor del av värderingarna skett i bakgrunden av 
förståelseinriktade och designinriktade förändringshandlingar som utförts i 
förgrunden. Detta innebär att den framhävda intentionen varit att utveckla 
förståelse eller att designa men att det samtidigt gjorts mer eller mindre med-
vetna värderingar relaterat till utvecklad förståelse eller design. Dessa 
värderingar har sedan utgjort förutsättning för fortsatt förståelseutveckling och 
fortsatt design. Det finns således även i detta fall en processuell flerfunk-
tionalitet hos förändringshandlingar avseende deras inriktning enligt process-
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dimensionen av taxonomin. Som ett resultat av dessa bakgrundshandlingar 
visar tabellen snarare att de flesta förändringshandlingar varit antingen 
förståelseinriktade eller designinriktade. Detta stöds också av slutsatserna från 
10.2.1 ovan där ordnande och gestaltande förändringshandlingar är i majoritet. 
I Tabell 10-9 ovan finns också 22 förändringshandlingar med en framhävd 
värderingsinriktning (förgrund). Dessa avgörande förändringshandlingar ham-
nar i förgrunden när det handlar om explicita avgöranden som att definiera 
något, att fastställa något eller att prioritera något. 

I Tabell 10-9 ovan finns också två fält utan noteringar, förståelseinriktning i 
bakgrunden och designinriktning i bakgrunden. Förklaringen till detta är den-
samma som för läkemedelsföretaget, d v s att förståelse som utvecklas i bak-
grunden snarare är en konsekvens eller resultat av värderingar som sker i 
bakgrunden 

Grundfunktionen hos förändringshandlingar 

Grundfunktionen (handlingskaraktäristika) hos förändringshandlingar innebär 
huruvida de främst är transformerande eller om resultatet av förändringshand-
lingarna främst har en koordinerande roll. Av genomförda förändringshand-
lingar (handlingsnivå) har 167 förekomster av dessa en tydligt koordinerande 
roll och 20 förekomster har en mer tranformerande karaktär. 

Tabell 10-10: Förändringshandlingars grundfunktion 

Förändringshandlingar på 
handlingsnivån 

Trans-
formerande 

Koor-
dinerande 

Identifiera (67), Presentera (24), Fastställa (16), 
Definiera (10), Verifiera/falsifiera (9), Prioritera 
(3), Relatera (8), Sammanställa (7), Systematisera 
(7), Formalisera (3), Inventera (8), Karaktärisera 
(5) 

 X 

Sammanställa (7), Verifiera/falsifiera (9), 
Identifiera (4) 

X X 

Generellt kan konstateras att samtliga av de förändringshandlingar som utförts 
så har deras resultat en koordinerande roll för det fortsatta förändringsarbetet. 
Dock finns det tre förändringshandlingar där den koordinerande rollen i vissa 
fall inte är så framträdande utan det handlar mer om en transformation där 
resultatet inte har en så stark påverkan på det fortsatta förändringsarbetet. 
Dessa förändringshandlingar är, identifiera, sammanställa och verifiera/-
falsifiera. 

Förändring i olika verklighetsdimensioner 

Vid prövningen av taxonomin på myndigheten har olika förändringshandlingar 
kategoriserats beroende på hur de gjort avtryck i olika verklighetsdimensionen 
(handlingskaraktäristika) enligt Tabell 10-11 nedan. 
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Tabell 10-11: Förändringshandlingars påverkan i olika verklighetsdimensioner 

Verklighetsdimension 
Förändringshandlingar på 

handlingsnivån 

Intrasubjektiv (21) 
Sammanställa (4), Verifiera/falsifiera (9), Identifiera 
(6) & Inventera (2) 

Intersubjektiv (158) 

Identifiera (62), Presentera (24), Fastställa (16), 
Definiera (10), Relatera (6), Prioritera (3), 
Systematisera (7), Formalisera (3), Sammanställa (3), 
Verifiera/falsifiera (9), Observera (4), Inventera (6) & 
Karaktärisera (5) 

Symbol (143) 

Identifiera (66), Definiera (10), Relatera (9), 
Sammanställa (7), Systematisera (7), Observera (4), 
Fastställa (16), Verifiera/falsifiera (9), Inventera (8), 
Karaktärisera (5) & Prioritera (2) 

Av Tabell 10-11 ovan framgår att förändringsarbetet till stor del orsakat 
förändringar i såväl en intersubjektiv dimension som en symboldimension. 
Mängden förändringar i den intersubjektiva verklighetsdimensionen beror på 
att många förändringshandlingar har utförts i kollektiva sammanhang, t ex 
projektgrupp, referensgrupp 1, referensgrupp 2 och styrgrupp. Förändringar i 
den intersubjektiva verklighetsdimensionen är också i detta fall något som kan 
betraktas som önskvärt eftersom de resultat som individer producerar i de flesta 
fall skall fungera i ett större sammanhang som t ex komponenter i ett IS. Det är 
därför av vikt att medarbetare inte bara har förståelse för sin omedelbara närhet 
och vad som försiggår där utan att det finns en gemensam förståelse för 
helheten både vad gäller SU-produkt och SU-process. 

Tabell 10-11 ovan visar också en nästan lika stor andel påverkan i 
symboldimensionen. Detta beror främst på att det kontinuerligt och successivt 
dokumenterats olika saker relaterat till utförandet av olika förändrings-
handlingar. 

I Tabell 10-11 ovan beskrivs slutligen en mindre andel förändringshandlingar 
som påverkat den intrasubjektiva verklighetsdimensionen vilket även i detta fall 
beror på att vissa förändringshandlingar har utförs i enskilda sammanhang. 
Dock är det även här viktigt att påpeka att även om det skett lokal påverkan 
hos individer så har detta utgjort viktigt underlag för det fortsatta förändrings-
arbetet och därmed också förutsättning för framtida påverkan i den inter-
subjektiva verklighetsdimensionen. 

Vid en jämförelse mellan läkemedelsföretaget och myndigheten avseende 
påverkan i olika verklighetsdimensioner skiljer sig dessa något vad gäller olika 
förändringshandlingars (handlingsnivå) påverkan i olika verklighetsdimen-
sioner. Detta har dock inga större implikationer för taxonomin utan det är 
snarare ett resultat av ett tydligt situationsberoende. I förändringsprojektet på 
myndigheten har t ex vissa saker utförts i kollektiva sammanhang vilket då 
också haft påverkan i den intersubjektiva verklighetsdimensionen. I andra fall 
har det funnits behov att utföra förändringshandlingar enskilt vilket då först 
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och främst påverkat den intrasubjektiva verklighetsdimensionen men som också 
utgör underlag för kommande förändringar i den intersubjektiva verklighets-
dimensionen. Förändringar i symboldimensionen kan vara ett resultat av ett 
upplevt behov av att dokumentera något. 

10.2.3 Sammanfattning av erfarenheter från prövning av hierarki-
dimension och processdimension 

I avsnitt 10.2.1 och 10.2.2 ovan har två dimensioner av taxonomin prövats, 
hierarkidimensionen och processdimensionen. Under denna rubrik kommer nu, 
som jag ser det, de viktigaste iakttagelserna från denna prövning sammanfattas. 

Vid prövningen av taxonomin har det visat sig att beroende på vad som han-
teras i samband med att olika förändringshandlingar utförs så kommer olika 
inriktningar i processdimensionen av taxonomin att accentueras. Det är t ex 
skillnad på att identifiera ”möjliga” pilotprojekt och att identifiera ”lämpliga” 
pilotprojekt. I det senare fallet (lämpliga) träder värderingsinriktningen i 
processdimensionen fram tydligare även om den framhävda intentionen 
fortfarande är förståelse. Då förändringshandlingar har processuellt flerfunk-
tionella egenskaper är det inte förändringshandlingen i sig, t ex identifiera, som 
bestämmer inriktning utan det är snarare framhävd intention, t ex förståelse, 
och karaktären hos resultatet av förändringshandlingen, t ex lämplig. Detta 
gäller för såväl avgörande, gestaltande som ordnande handlingar (handlingstyp) 
med tillhörande förändringshandlingar på handlingsnivån. 

Det har också visat sig att en förändringshandling (handlingsnivå) bör tillhöra 
ytterligare en handlingstyp. Detta gäller förändringshandlingen definiera. 
Definiera (handlingsnivå) var tidigare endast klassificerad som en avgörande 
handling (handlingstyp). I och prövningen visar det sig att definiera också kan 
vara gestaltande (handlingstyp). Detta innebär också att definiera förutom 
värderingsinriktning också kan ha en designinriktning enligt processdimen-
sionen i taxonomin. Att definiera projektgrupper innebär t ex inte bara att 
avgöra vilka grupper det skall vara utan också ett gestaltande av dessa grupper 
avseende konstellationer av medlemmar. Det finns därför också en processuell 
flerfunktionalitet hos definiera avseende designinriktning och värderingsinrikt-
ning. 

Vid sammanställningar av olika inriktningar enligt processdimensionen visade 
det sig att förståelseinriktning inte uppträder i bakgrunden. Förståelseutveckling 
i bakgrunden är snarare en konsekvens eller resultat av olika värderingar som 
sker i bakgrunden. Det är därför rimligt att anta att det, oavsett vilka 
förändringshandlingar som utförs samt vilken framhävd inriktning de har enligt 
processdimensionen, alltid pågår någon form av förståelseutveckling i bak-
grunden. Detta har dock inte tematiserats i genomförda förändringsprojekt och 
därmed ej heller i föreliggande taxonomi. 

Vidare kan vid prövningen på läkemedelsföretaget konstateras att det inte 
framträdde några insamlande handlingar (handlingstyp). Detta är dock inte en 
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konsekvens av taxonomins utformning utan snarare ett resultat av empirins 
utformning och karaktären på aktuellt förändringsprojekt. I förändrings-
projektet på läkemedelsföretaget utfördes inga explicita insamlande föränd-
ringshandlingar utan de insamlingar som gjordes utfördes i samband med andra 
förändringshandlingar, t ex olika modelleringssituationer. 

Vid prövningen på myndigheten förekom vissa designinriktade förändrings-
handlingar som inte utan visst motstånd lät sig beskrivas med taxonomins 
hierarkidimension, d v s handlingstyper (handlingskaraktäristika) och föränd-
ringshandlingar (handlingsnivå). Detta skulle kunna vara ett incitament för en 
komplettering av taxonomin avseende en gestaltande förändringshandling, 
nämligen anpassa. Ett likartat problem framträdde för olika införanden som 
gjorts inom ramen för förändringsprojektet på myndigheten. Dessa är dock 
möjliga att beskriva med nuvarande utformning av taxonomin genom 
förändringshandlingarna formalisera, systematisera och presentera. Detta är 
därför inte heller ett starkt incitament för en komplettering av taxonomin. 

10.3 Prövning av temadimensionen i taxonomin 
Vid prövning av temadimensionen kommer liksom för hierarkidimensionen och 
processdimensionen myndigheten och läkemedelsföretaget användas. Pröv-
ningen av temadimensionen av taxonomin syftar främst till att testa tidigare 
presenterade teman (Affärsplanering, Beslutsfattande, Kunnande, Organisation, 
Produkter, Projektledning, Utvecklingsresurser, Samverkan & kommunikation, 
Sociala faktorer, Utvecklingshjälpmedel, SU-process och Teknisk infrastruktur) 
genom att redovisa vad som uppmärksammats i respektive förändringsprojekt. 
Detta innebär också att om det kan förekomma aspekter i aktuella föränd-
ringsprojekt som temadimensionens nuvarande utformning inte hanteras. Detta 
kommer då att utgöra underlag för eventuell vidareutveckling av temadimen-
sionen (se Figur 6-14 i avsnitt 6.6 för beskrivning av principerna för prövning 
av temadimensionen). 

10.3.1 Teman på läkemedelsföretaget 
Under förändringsprojektet på läkemedelsföretaget har uppmärksamhet riktats 
mot ett antal olika aspekter i SU-verksamheten vilka redovisas avsnitten nedan. 

10.3.1.1 Vad som täcks av befintliga teman 
Temat Affärsplanering 

På läkemedelsföretaget har IT-strategi ägnats en hel del uppmärksamhet. 
Diskussionerna har i detta fall främst berört behovet av en tydlig och förankrad 
IT/SU-strategi som underlag för profilering av SU-verksamheten gentemot 
övriga verksamheter inom koncernen. IT-strategins relation till och påverkan av 
de åtta olika uppdragstyperna som utgör SU-verksamheten var också föremål 
för hantering. Ett viktigt syfte med aktuell IT-strategi var att utgöra ett 
instrument för bättre styrning och ledning av SU-verksamheten. I detta fall är 
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därför inte affärsplanering den bästa formuleringen för de strategiska 
planeringsinsatser som görs vid läkemedelsföretaget. 

Temat beslutsfattande 

På läkemedelsföretaget har behovet av tydliga beslutspunkter i och mellan de 
åtta olika uppdragsprocesserna givits en framträdande roll. Detta har inte varit 
minst betydelsefullt genom att uppdragsprocesserna inte är fristående ifrån 
varandra utan att de också har tydliga relationer till varandra (se Figur 5-20 i 
avsnitt 5.3.2). Beslutsfattande har också uppmärksammats genom hantering av 
vem som skall vara ansvarig för beslut, vilka befogenheter som krävs för att 
fatta beslut samt hur beslut skall få genomslagskraft i SU-verksamheten så att 
de följs. 

Temat kunnande 

Kunskap och erfarenheter har på läkemedelsföretaget tematiserats på två 
framträdande sätt. I det första fallet fanns det på läkemedelsföretaget ett uttalat 
behov av ett helhetsgrepp om erfarenhetsutbyte och informationsspridning i SU-
verksamheten. I det andra fallet hade läkemedelsföretaget ett stort behov att 
bygga upp kompetens hos den egna personalen. Vid tillfället för detta föränd-
ringsprojekt utgjordes stor del av personalstyrkan av inhyrda konsulter där det 
fanns en uppenbar risk för dränering av kunskaper och erfarenheter från SU-
verksamheten i samband med att SU-projekt avslutas. Som en följd av detta 
hanterades bland annat en personalrekryteringsstrategi för att på så sätt bevara 
uppbyggd kunskap och erfarenhet. 

Temat organisation 

Som en följd av den begränsade tid som fanns till förfogande för detta 
förändringsprojekt fanns det också begränsningar i vad som var möjligt att rikta 
uppmärksamhet mot. Organisation och de aspekter som beskrivits inom detta 
tema är ett exempel på en sådan begränsning. Detta till trots skedde en viss 
tematisering av detta tema genom att former för ökad delaktighet vid tilldelning 
och fördelning av projekt/arbetsuppgifter studerades. 

Temat produkter 

Produkter och tjänster ägnades en hel del uppmärksamhet på läkemedels-
företaget genom att identifierade produkt- och tjänstetyper är resultat av de åtta 
uppdragsprocesser som SU-verksamheten hade. 

Temat projektledning 

Som en följd av att SU-verksamheten hade åtta olika uppdragsprocesser ägnades 
en hel del uppmärksamhet mot hur de bättre skulle kunna styra och leda SU-
verksamheten baserat på dessa uppdragsprocesser. Bland annat fanns det 
uppenbara behov av att införa en projektstyrningsmodell och projekt-
organisation för IT-projekt på läkemedelsföretaget. Det fanns också ett behov 
av synkronisering mellan projektplanering och budgetprocessen varför också 
detta blev föremål för viss uppmärksamhet.  
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Temat utvecklingsresurser 

På läkemedelsföretaget kunde också konstateras att de inte hade full kontroll på 
sina resurser. Vad som tematiserades i detta sammanhang var behovet av att 
kunna uppskatta kostnader för samtliga resurser i projekt, samtliga resurser 
innebär både interna och externa resurser. 

Temat samverkan & kommunikation 

I och med att SU-verksamheten på läkemedelsföretaget utgjordes av åtta olika 
uppdragsprocesser blev samverkan och kommunikation inom och mellan dessa 
uppdragsprocesser också tematiserat. Vad som hanterades i detta sammanhang 
var:  

• Det finns ett behov av att kommunicera innebörden av SU-verksamheten 
till IT-ledningsgrupp. Former för detta måste utvecklas och bli en naturlig 
del av SU-arbetet. 

• Helhetsgrepp om erfarenhetsutbyte och informationsspridning kräver 
former för samverkan och kommunikation varför också detta blev föremål 
för uppmärksamhet 

• Lämpliga samarbetsformer och ansvarsområden inom IT-avdelningen för 
att underlätta samverkan och kommunikation 

Temat sociala faktorer 

Sociala faktorer har inte explicit tematiserats i detta förändringsprojekt även om 
vissa utredningsresultat visar att det förmodligen finns alla anledning att gräva 
lite djupare i detta tema. Problemanalysen indikerar t ex att det finns med-
arbetare som inte trivs i SU-verksamheten. Orsakerna till detta är dock inte 
utredda i aktuellt förändringsprojekt men de ger en indikation om att det kan 
finnas orsaker som kan hänföras till detta tema. 

Temat utvecklingshjälpmedel 

På läkemedelsföretaget fanns ett uttalat behov av ökad gemensam metod-
användning och kontinuerlig metodutveckling. Vad som också var föremål för 
behandling var nödvändigheten att SU-verksamheten kunde utgöra ett stöd för 
utbildning och rådgivning relaterat till olika metoder och verktyg. 

Temat SU-process 

I detta förändringsprojekt har den mesta uppmärksamheten riktats mot befint-
liga uppdragsprocesser och deras relationer till varandra. Som en följd av detta 
är också SU-process som tema något som genomsyrar hela detta förändrings-
projekt. I samband med SU-process har också dess påverkan på och påverkan 
av projektledning tematiserats. 

10.3.1.2 Teman som inte uppmärksammas på läkemedelsföretaget 
De teman som inte direkt uppmärksammats i aktuellt förändringsprojekt är 
sociala faktorer och teknisk infrastruktur. Avseende sociala faktorer visar det 
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sig dock att detta möjligen kunde bli framträdande vid ett längre och mer 
omfattande förändringsprojekt. För temat teknisk infrastruktur finns inga 
sådana indikatorer men i ljuset av att föreliggande förändringsprojekts begrän-
sade omfattning finns det inget som talar för att denna typ av aspekter inte 
kunde ha blivit föremål för tematisering. 

10.3.1.3 Vad som uppmärksammats på läkemedelsföretaget men som 
inte täcks av befintliga teman 

I förändringsprojektet på läkemedelsföretaget framträder inte några aspekter 
som varit föremål för mer explicit hantering och som inte återfinns i tidigare 
genererade teman. 

10.3.2 Teman på myndigheten 
Under förändringsprojektet på myndigheten har uppmärksamhet riktats mot ett 
antal olika aspekter i SU-verksamheten. De aspekter som redovisas under denna 
prövning har på ett framträdande sätt varit föremål för behandling i aktuellt 
förändringsprojekt. I avsnitt 10.3.2.1 nedan beskrivs dessa aspekter utifrån 
befintliga teman och i avsnitt 10.3.2.3 beskrivs sedan vilka framträdande 
aspekter som inte täcks av befintliga teman. 

10.3.2.1 Vad som täcks av befintliga teman 
Temat affärsplanering 

På myndigheten har vi i aktuellt förändringsprojekt haft en hel del diskussioner 
om existerande IT-strategi. Diskussionerna har i detta fall främst berört IT-
strategin och dess påverkan på den SU-modell som är det primära resultatet i 
detta förändringsprojekt. Ett krav som ställdes på SU-modellen var också att 
den skulle underlätta för en mer långsiktig strategisk planering. I samband med 
IT-strategi har också avsaknad av SU-strategi och gemensamma mål för SU-
verksamheten varit föremål för behandling. Dessa aspekter av aktuell SU-
verksamhet skulle mycket väl kunna placeras inom det tema som benämns 
Affärsplanering i temadimensionen. Dock är benämningen av detta tema tvek-
sam efter genomförd prövning. Myndigheten bedriver nämligen ingen affärs-
drivande verksamhet på samma sätt som programvaruföretaget och konsult-
företaget som utgjort underlag för genereringen av temana. 

Temat beslutsfattande 

I förändringsprojektet på myndigheten har ansvar och roller varit föremål för 
tämligen omfattande behandling. I samband med ansvar och roller har som en 
naturlig följd också beslut och beslutsfattande på olika sätt varit på agendan. 
Det har bland annat handlat om vem som har ansvar och beslutanderätt för 
saker som förändringar i SU-produkter, relationer mellan olika IS, IT-miljö och 
informationsflöde. Relaterat till SU-projekt har t ex 1) behov av tydliga besluts-
punkter/faser i SU-processen, 2) innebörd av beslutspunkter/faser och 3) att SU-
modellen successivt skall kunna generera beslutsunderlag som även är underlag 
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för fortsatt SU-arbete hanterats. Även vad gäller SU-projekt har behovet av 
tydliga avstämningspunkter hanterats.  

Temat kunnande 

Förändringsprojektet på myndigheten har i flera avseenden hanterat var, hur 
och i vilken form olika kunskaper och erfarenheter kan delas. Som en följd av 
detta har också frågor som hur detta kan göras tillgängligt och använt 
hanterats. Det kan t ex röra sig om lokalt utvecklade klassbibliotek som skall 
kunna nyttjas av flera i SU-verksamheten. I samband med detta har också 
relevansen av kunskap och erfarenheter behandlats. Vi har i aktuellt föränd-
ringsprojekt kontinuerligt gjort olika värderingar av olika typer av kunskap och 
erfarenheter. Ett exempel på detta är vilken information som olika typer av 
användare behöver för att tillämpa den nya SU-modellen i olika typer av 
situationer. 

På myndigheten var också metodkunnandet överlag lågt. Detta gällde såväl 
metoder som fenomen som existerande metoder. En del i förändringsprojektet 
var därför att hitta former för att öka det allmänna metodkunnandet och där 
utbildning var en lösning.  

Baserat på vad som beskrivits ovan ställdes också ett antal explicita krav på den 
nya SU-modell som vi utvecklade. Ett av dessa krav var att SU-modellen skulle 
stödja utbyte av erfarenheter och vidareförande av kunskap. Ett annat krav var 
att SU-modellen och användningen av densamma skulle ge ökad förståelse för 
såväl SU-verksamhet som utredd verksamhet. Som sista krav kan sedan nämnas 
att SU-modellen skulle vara ett stöd för att få in nya medarbetare i verksam-
heten, d v s SU-modellen skulle ge en lättförståelig bild av den SU-verksamhet 
som bedrevs på myndigheten. 

Temat organisation 

På myndigheten bedrivs SU under tidsmässigt strikta förhållanden. Det finns 
ofta fastställda datum då utvecklade IS måste vara fungerande i aktuell 
verksamhet och där dessa datum inte är förhandlingsbara eftersom det finns 
lagstiftning som styr detta. Detta har föranlett att aktuellt förändringsprojekt 
funnit det nödvändigt att hantera organisatoriska aspekter som arbetsmiljö och 
ledarskap för att skapa förutsättningar för att hantera denna typ av SU-
förhållanden. Kultur har också adresserats på myndigheten genom att det fanns 
ett, mer eller mindre uttalat, inneboende motstånd hos olika individer att dela 
med sig av kunskap och erfarenheter. Detta handlar inte bara om SU-process 
utan övriga delar av SU-verksamheten måste också beaktas för att skapa förut-
sättningar för aktuellt SU-arbete, t ex belöningssystem, ledarskap och miljö. 
Detta var också fallet på myndigheten för att kunna möta dessa strikta och i de 
flesta fall tidspressade SU-projekt. 
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Temat produkter 

För att kunna ställa rätt krav på den nya SU-modellen på myndigheten var en 
del av förändringsprojektet att identifiera och karaktärisera de produkter och 
tjänster som producerades inom SU-verksamheten. 

Temat projektledning 

Projektledning har på olika sätt hanterats i förändringsprojektet på myndig-
heten. Det som varit mest framträdande i detta avseende är relationen mellan 
den nya SU-modellen och den projektmodell som tillämpades. Befintlig projekt-
modell ställde ett antal krav på den nya (kommande) SU-modellen som vi på 
olika sätt var tvungna att hantera. Samtidigt fanns en öppenhet och vilja hos 
SU-verksamheten att om så behövdes anpassa projektmodellen beroende på 
krav ifrån den nya SU-modellen. SU-modellen skulle utformas på ett sådant sätt 
att den lyfte fram SU-projektet och att detta bland annat skulle möjliggöra för 
individer att göra relevanta prioriteringar mellan arbetsuppgifter i SU-processen. 
Projektledning och projektstyrning har successivt fått en mer framträdande roll 
allt eftersom den nya SU-modellen växte fram. 

En annan del som hanterats under detta tema är olika former för textuella 
projektbeskrivningar för att de skall kunna utgöra goda beslutsunderlag och 
därmed också kanna generera välunderbyggda projektbeslut. 

I samband med projektledning har också olika verksamhetsbegrepp som 
användes av SU-verksamheten och andra delar av myndigheten uppmärk-
sammats. Dessa har på olika sätt bearbetats för att ge en innebörd och 
definition som skall vara gällande för verksamheten. 

Temat utvecklingsresurser 

SU-verksamhetens resurser har i vissa avseenden också givits en framträdande 
roll genom att resurser inte användes effektivt och att man därmed hade 
onödigt höga kostnader. Resurser har även tematiserats genom brister i 
tillräckliga hjälpmedel för att göra resurs- och tidsuppskattningar. Resurser 
hanterades också genom att få ledande funktioner i SU-verksamheten att förstå 
behovet av förstudier i SU-projekt och att därmed avsätta tillräckliga resurser 
för desamma. 

Temat samverkan & kommunikation 

På myndigheten har samverkan och kommunikation hanterats i flera avseenden. 
Detta har främst accentuerats utifrån två perspektiv, 1) samverkan och 
kommunikation inom SU-verksamheten och 2) samverkan och kommunikation 
mellan SU-verksamhet och deras klienter.  

I och med att det i SU-verksamheten var oklarheter relaterat till roller, ansvar 
och befogenheter var det också oklart med vem man borde samverka och 
kommunicera i olika frågor. Inom SU-verksamheten fanns också brister i former 
för samverkan och kommunikation som förutsättning för att vidareföra och 
dela kunskap och erfarenheter. Dessa aspekter har bland annat varit ett mål att 
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hantera den nya SU-modellen där SU-modellen skall vara ett medel för 
samverkan och kommunikation. Den nya SU-modellen var också menad för att 
underlätta samverkan och kommunikation mellan SU-verksamheten och dess 
klienter. 

Inom SU-verksamheten accentuerades i aktuellt förändringsprojekt successivt ett 
behov av ett forum där medarbetare kunde träffas för att diskutera, delge 
varandra och dokumentera olika erfarenheter och kunskap relaterat till använd-
ningen av den nya SU-modellen. Som en följd av detta bildades ett metodforum 
som fick en betydande roll för samverkan och kommunikation avseende 
uppföljning och vidareutveckling av den nya SU-modellen. 

Temat sociala faktorer 

I förändringsprojektet på myndigheten blev inte sociala aspekter av SU-
verksamheten tillräckligt framträdande för att exklusivt tematiseras. Det skulle 
kanske vara möjligt att argumentera för att vissa aspekter av SU-verksamheten 
som nu är beskrivet under temat organisation också är en form av sociala 
faktorer. Exempel på detta är ett visst motstånd hos olika individer att dela med 
sig av kunskap och erfarenheter som i sig kunde skapa sociala problem. Detta 
har dock inte tematiserats i aktuellt förändringsprojekt. 

Temat utvecklingshjälpmedel 

I och med att huvuddelen av förändringsarbetet på myndigheten kretsat runt att 
utveckla och införa en ny SU-modell har också stöd för SU i olika former varit 
högt upp på agendan under detta förändringsprojekt. Detta innebär att 
modeller, metoder, verktyg, checklistor och mallar för olika SU-moment på 
olika sätt har hanterats. 

Temat SU-process 

Som en följd av avsnittet ovan där ny SU-modell accentuerats har SU-process 
och varianter av SU-process givits mycken uppmärksamhet på myndigheten. 
SU-process har också hanterats utifrån att förstå dåvarande sätt att bedriva SU, 
värdera dåvarande sätt att bedriva SU, designa förbättrat sätt att bedriva SU 
och införa förbättrat sätt att bedriva SU. Det övergripande syftet med 
föreliggande förändringsprojekt var att ta fram en mer strukturerad och 
användbar SU-modell för deras SU-verksamhet. Detta har realiserats genom en 
systematiserad och formaliserad SU-modell på olika nivåer i form av 
projektstyrning, SU-process och olika stöd i form av metoder och verktyg som 
kan nyttjas under olika arbetsmoment i SU-processen. 

I samband med SU-process har också olika verksamhetsbegrepp som användes 
av SU-verksamheten och andra delar av myndigheten uppmärksammats. Dessa 
har på olika sätt bearbetats för att ge en innebörd och definition som skall vara 
gällande för verksamheten. 
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Temat teknisk infrastruktur 

I förändringsprojektet på myndigheten har teknisk infrastruktur adresserats 
genom att detta indirekt påverkar möjliga arbetssätt i SU-processen. Det har t 
ex rört sig om vad tekniken tillåter vad gäller delade och samtida användning av 
lagringsareor, verktyg etc. Detta har hanterats som en förutsättning att dela 
såväl projektspecifika kunskaper och erfarenheter som kunskap och erfaren-
heter som bör vara gemensamma för hela eller delar av SU-verksamheten. Detta 
har också hanterats utifrån den tekniska miljö som var gällande under detta 
förändringsprojekt och en önskad framtida miljö, d v s genomfört 
förändringsprojekt har också varit underlag för att delvis ställa krav på den 
framtida miljön. 

10.3.2.2 Teman som inte uppmärksammas på myndigheten 
På myndigheten finns ett tema (sociala faktorer) som inte fått någon direkt 
uppmärksamhet. Det tema kan dock indirekt sägas ha uppmärksammats genom 
temat organisation men det har inte tagit sig i uttryck på ett sådant sätt som 
beskrivs i temat sociala faktorer. Konsekvenser av detta för temadimensionen 
kommer att diskuteras i avsnitt 10.3.3. 

10.3.2.3 Vad som uppmärksammats på myndigheten men som inte 
täcks av befintliga teman 

I förändringsprojektet på myndigheten finns en aspekt av SU-verksamheten som 
fått mycken uppmärksamhet men som inte täcks av ovan redovisade teman. 
Denna aspekt är dokumentation. Dokumentation har bland annat hanterats vad 
gäller: 

• Former för dokumentation, d v s hur kan/bör/skall olika saker dokumen-
teras 

• Innehåll i dokumentation och varianter av innehåll beroende på olika 
situationer 

• Ansvar för dokumentation i termer av vem som ansvarar för att den 
utförs, vem som skall utföra och vem som har ansvar för uppdateringar 

• Dokumentation som en naturlig del av SU-processen 

• Tillräckliga resurser för dokumentation måste avsättas 

• Dokumentation för tillgängliggörande, delande och vidareförande av 
kunskap och erfarenheter 

• Dokumentation för spårbarhet och kvalitetssäkring 

I avsnitt 10.3.3 nedan kommer detta och dess konsekvenser på tidigare 
genererade teman att diskuteras. 
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10.3.3 Sammanfattning av erfarenheter från prövning av 
temadimensionen i taxonomin 

Prövningen av temadimensionen av taxonomin har främst syftat till att testa 
temadimensionen av taxonomin för att se om denna kan adressera det som varit 
av betydelse och därmed på ett framträdande sätt har hanterats i respektive 
förändringsprojekt. 

Prövningen av temadimensionen visar att det ofta finns behov av att inte inta ett 
begränsat fokus som t ex SU-process utan det finns ett behov av att hantera ett 
större sammanhang vid utveckling av SU-verksamheter. I denna avhandling 
utgörs detta utvidgade sammanhang av temana, affärsplanering, besluts-
fattande, kunnande, organisation, produkter, projektledning, utvecklings-
resurser, samverkan & kommunikation, sociala faktorer, utvecklingshjälpmedel 
och teknisk infrastruktur. 

Vid prövningen av temadimensionen i taxonomin finns det en framträdande 
aspekt (dokumentation) ifrån förändringsprojektet på myndigheten som nu 
befintliga teman inte ger uttryck för. På myndigheten, och till viss del också på 
läkemedelsföretaget, är temat affärsplanering tveksam vad gäller dess 
namngivning. Det främsta skälet till detta är att dess båda verksamheter inte gör 
affärer utan att uppdragen kommer från den egna verksamheten. Temat 
produkter är i många avseenden en för smal kategorisering i och med att en 
framträdande del av verksamheten också innefattar tjänster. 

I övrigt visar prövningen av temadimensionen att det i de olika förändrings-
projekten inte finns aspekter som inte går att beskriva med stöd temadimen-
sionen i taxonomin. Temadimensionen kan därför utgöra ett stöd för att rikta 
uppmärksamheten mot olika aspekter vid genomförande av förändrings-
handlingarna enligt hierarkidimensionen av taxonomin. Det kan dock vara av 
vikt att analysera och värdera teman i början av ett förändringsprojekt för att 
ge en inledande guide för vad man skall rikta uppmärksamheten mot. Samtidigt 
är det viktigt att inte låta dessa fördefinierade teman vara begränsande för 
andra fokus under förändringsprojektet allt eftersom ny kunskap och nya behov 
utvecklas. 

10.4 Vidareutveckling av taxonomin baserat på genom-
förd prövning 

Den prövning av taxonomin som genomförts i detta kapitel visar att taxonomin 
uppfyller de två första delsyftena som tidigare beskrivits i avsnitt 1.3.1. 

• att ta fram en taxonomi som kan användas för att förstå utveckling av SU-
verksamheter 

Denna förståelse kan utvecklas genom att taxonomin ger stöd för att: 

• kategorisera och beskriva utveckling av SU-verksamheter 
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Dock har genomförd prövning också visat att det finns möjligheter till 
vidareutveckling av föreliggande taxonomi. 

10.4.1 Vidareutveckling av hierarkidimensionen och process-
dimensionen 

Vid prövningen av hierarkidimensionen och processdimensionen visade det sig 
att processuell flerfunktionalitet hos förändringshandlingar inte styrs av 
förändringshandlingen i sig. Prövningen visar att inriktningen för förändrings-
handlingar snarare avgörs av framhävd intention, t ex förståelse, och karak-
tären hos resultatet av förändringshandlingen, t ex möjligt projekt v.s. lämpligt 
projekt. Detta gäller för såväl avgörande, gestaltande som ordnande handlingar 
(handlingstyp) med tillhörande förändringshandlingar på handlingsnivån. Vid 
prövningen av hierarkidimensionen och processdimensionen visade det sig 
också att förändringshandlingen definiera (handlingsnivå) förutom att vara 
förståelseinriktad även kan vara designinriktad enligt processdimensionen. 
Definiera (handlingsnivå) var före denna prövning endast klassificerad som en 
avgörande handling (handlingstyp). I och med genomförd prövning har det visat 
sig att definiera också kan vara gestaltande (handlingstyp). Detta innebär också 
att definiera förutom värderingsinriktning också kan ha en designinriktning 
enligt processdimensionen i taxonomin enligt Figur 10-3 nedan. 

Vid prövningen framkom också vissa designinriktade förändringshandlingar 
som inte utan visst motstånd lät sig beskrivas med nuvarande repertoar av 
förändringshandlingar i taxonomins hierarkidimension, d v s handlingstyp 
(handlingskaraktäristika) och förändringshandlingar på handlingsnivån. Detta 
föranleder nu en komplettering av taxonomin avseende en gestaltande föränd-
ringshandling, anpassa (handlingsnivå) enligt Figur 10-3 nedan. 
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Figur 10-3: Vidareutveckling av taxonomin för metautveckling 
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10.4.2 Vidareutveckling av temadimensionen 
Vid prövningen av temadimensionen har fyra möjligheter till vidareutveckling 
blivit tydliga: 

• Komplettering med temat dokumentation 

• Integration av temana organisation och sociala faktorer 

• Annan benämning av temat affärsplanering 

• Utvidgning av temat produkter 

Vad gäller temat dokumentation kommer föreliggande taxonomi inte utvidgas 
med detta tema. De främsta skälen till detta ställningstagande är: 

• Detta tema är endast framträdande i en av de fyra genomförda föränd-
ringsprojekten 

• Dokumentation är/kan vara en aspekt av samtliga övriga teman och det är 
mer beroende på situationsspecifika avgöranden om dokumentation är 
viktigt eller inte 

Den andra möjligheten till vidareutveckling av temadimensionen kommer 
däremot att genomföras. Detta innebär att temat organisation integreras med 
temat sociala faktorer och formar temat Organisationskontext enligt Figur 10-4 
nedan. De främsta skälen till detta ställningstagande kan sammanfattas enligt 
punkterna nedan. 

• Sociala faktorer är endast framträdande på konsultföretaget 

• Det har tidigare visat att det föreligger överlappningar avseende innehållet 
i temana organisation och sociala faktorer 

Baserat på vad som tidigare redovisats omformuleras temat affärsplanering till 
Strategisk planering. Avslutningsvis utvidgas temat produkter till att också inne-
fatta tjänster, Produkter & tjänster. 
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Figur 10-4: Vidareutveckling av temadimensionen 

 





 

 

DEL V: SLUTSATSER OCH REFLEKTION 
I denna sista del av avhandlingen har jag för avsikt 
att ”knyta ihop säcken” och reflektera över genomfört 
arbete. Detta görs genom att i kapitel 11 behandla 
olika normativa implikationer av taxonomin för meta-
utveckling. I kapitel 12 sammanfattas sedan de viktig-
aste kunskapsbidragen och en reflektion över genom-
fört arbete. Kapitel 13 utgörs sedan avslutningsvis av 
en sammanfattning av avhandlingen på engelska. 
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11 Hur förstå och förändra SU-verksamheter 
Kapitel 11 syftar till att presentera olika råd för tillämpning av föreliggande 
taxonomi för metautveckling. Dessa råd för tillämpning skall sedan utgöra en 
grund för att uppfylla det tredje delsyftet i kapitel 1, - att tillhandahålla en 
taxonomi som kan utgöra ett vägledande stöd vid utveckling av SU-verk-
samheter. Detta kommer att operationaliseras genom att hantera följande: 

• Presentation av angreppssätt och arbetssätt där taxonomin som del sätts in 
i en helhet 

• Användning av taxonomin tillsammans med angreppssätt och arbetssätt i 
fyra tänkta användningssituationer: 

• Planering av metautveckling 

• Självreflektion under pågående metautveckling 

• Reflekterande värdering av genomförd metautveckling 

• Utveckling av koncept för metautveckling 

11.1 En kort resumé 
I kapitel 7, 8 och 9 har tidigare innehåll och struktur hos taxonomin presen-
terats. I kapitel 10 har sedan taxonomin genomgått empirisk prövning vilket 
föranlett vissa förändringar av densamma, vilka också redovisats i föregående 
kapitel. Taxonomin för metautveckling är på en konceptuell nivå indelad i tre 
dimensioner, en hierarkidimension, en processdimension och en temadimension. 
Hierarkidimensionen utgörs av två nivåer av förändringshandlingar, aktivitets-
nivå och handlingsnivå. I hierarkidimensionen beskrivs också olika egenskaper 
för förändringshandlingar i form av handlingskaraktäristika. Dessa egenskaper 
är flerfunktionalitet, grundfunktion, handlingstyp och verklighetsdimension. 
Processdimensionen utgörs sedan av olika inriktningar för förändringshand-
lingar, förståelseinriktning, värderingsinriktning och designinriktning. I process-
dimensionen finns också ordningsrelationer och rekommendationer avseende 
ordningsrelationer. Avslutningsvis utgörs temadimensionen av taxonomin av 
elva teman (beslutsfattande, kunnande, organisationskontext, produkter & 
tjänster, projektledning, samverkan & kommunikation, strategisk planering, 
utvecklingsresurser, utvecklingshjälpmedel, SU-process och teknisk infrastruk-
tur) med olika relationer till varandra. Dessa teman anger viktiga aspekter att 
rikta uppmärksamheten mot vid utveckling av SU-verksamheter. 

Avsnitten nedan syftar nu främst till att vara vägledande avseende tillämpning 
av taxonomin. Taxonomin med dess tre dimensioner gör dock inte anspråk på 
att vara något förändringskoncept eller metod för förändringsarbete. 
Taxonomins systematik av förändringshandlingar är snarare ett perspektiv som 
kan anläggas på förändringsarbete och förändringskoncept för att utveckla 
förståelse för förändringsarbete i SU-verksamheter. Genom att anlägga detta 
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perspektiv (tillämpning av taxonomin) kan taxonomin också utgöra ett 
vägledande stöd vid utveckling av SU-verksamheter. 

11.2 Angreppssätt vid utveckling av SU-verksamheter 
Utredningsarbete i samband med verksamhetsutveckling bör genomföras genom 
växling mellan detaljer och helheter för att skapa en kongruent bild av 
verksamheten (Lind, 2001). Utveckling av SU-verksamheter är en form av 
utredningsarbete där en kongruent bild av SU-verksamheten tas fram genom att 
värdera densamma, ta fram förändringsåtgärder och införa aktuella förändring-
såtgärder. För att tillgodose detta finns det i förhållande till denna avhandlings 
taxonomi ett behov av att ge förslag till ett angreppssätt som kan tillämpas. 

11.2.1 Utgångspunkter för taxonomins angreppssätt 
Det angreppssätt som kommer presenteras baserar sig på Linds (2001) teori om 
oöverblickbara verksamhetssystem (TOV) som tagits fram för processbestäm-
ning vid verksamhetsanalys. TOV finner sina grundbultar i Langefors (1973) 
teori om oöverblickbara system (TOS) och hur man bör gå tillväga för att ta 
fram kongruenta och relevanta systembeskrivningar. 

I TOV görs en indelning i fem nivåer där den högsta nivån (nivå 5) är en 
praktiknivå i form av verksamheten i sin helhet. En verksamhet utgörs sedan på 
nästa nivå (nivå 4) av olika processtyper (förutsättningsprocess, försörjnings-
process och leveransprocess). På nästa nivå (nivå 3) delas dessa processtyper in i 
olika variantprocesser där skillnader mellan olika varianter inom respektive 
processtyp tydliggörs. Inom varje variantprocess finns sedan olika delprocesser 
som består av flödesmässigt grupperade handlingar (nivå 2). På lägsta nivån 
(nivå 1) återfinns sedan avslutningsvis social handling som minsta analysenhet. 

Varför är det då meningsfullt att ta utgångspunkt i TOV för att formulera ett 
angreppssätt för tillämpning av taxonomin för metautveckling? Som jag ser det 
kan det angreppssätt som jag förespråkar för taxonomin delvis ses som en 
specialisering och vidareutveckling av vissa nivåer i TOV för en speciell typ av 
verksamheter, nämligen SU-verksamheter. På översta praktiknivån (nivå 5) tar 
sig detta i uttryck genom att i stället för att tala om verksamhet i allmänhet så 
är det praktiken utveckling av SU-verksamhet som är i fokus. Därefter följer 
sedan tre nivåer i TOV (nivå 4-2) som hamnar i bakgrunden i denna avhandling 
men som ändå har en berättigad plats i angreppssättet för att kunna sätta in 
tillämpningen av taxonomin i ett meningsfullt sammanhang. Skälen till att detta 
hamnar i bakgrunden kan sammanfattas enligt punkterna nedan.  

• Jag har i detta avhandlingsprojekt inte explicit behandlat eller tagit 
ställning till avgränsning och indelning av olika processtyper avseende 
metautveckling (nivå 4 i TOV). Detta innebär att jag heller inte explicit 
behandlat eller tagit ställning till olika förändringsstrategier i form av 
processbestämning för utveckling av SU-verksamheter. 
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• Jag har heller inte explicit behandlat eller tagit ställning till avgränsning 
och indelning av olika variantprocesser för att bedriva metautveckling 
(nivå 3 i TOV). 

• Vad som också träder i bakgrunden i denna avhandling, åtminstone som 
en konsekvens av variantprocesser enligt TOV, är avgränsning och 
indelning av delprocesser (nivå 2 i TOV). 

Detta lämnar oss kvar med nivå 1 och delvis nivå 2 i TOV. Vad taxonomin för 
metautveckling främst accentuerar är en systematik för metautvecklande 
handlingar som befinner sig på nivå 1 och 2 i TOV. Detta görs genom att 
taxonomin klargör aspekter som handlingsgrupp och social handling (se Figur 
11-1 i avsnitt 11.2.2 nedan). 

• Handlingsgrupp i form av förändringshandlingar på aktivitetsnivån i 
hierarkidimensionen 

• Social handling i form av förändringshandlingar på handlingsnivån i 
hierarkidimensionen och dessa förändringshandlingars egenskaper (hand-
lingskaraktäristika) 

Denna systematik för metautvecklande handlingar befinner sig på såväl nivå 1 
som nivå 2 i TOV. Det viktiga är dock att nivå 2 i TOV inte adresseras utifrån 
processbestämning enligt TOV utan att det är en konsekvens av ordnings-
relationer (processdimension) mellan olika förändringshandlingar i hierarki-
dimensionen av taxonomin. 

11.2.2 Angreppssätt för tillämpning av taxonomin 
Det angreppssätt som presenteras i detta avsnitt syftar främst till att visa på hur 
taxonomin kan sättas in i ett större utredningssammanhang. Angreppssättet kan 
i visualiserad form presenteras enligt Figur 11-1 nedan. 

Förståelse-
inriktning

Värderings-
inriktning

Design-
inriktning

Nivå 4:
Praktik
(5 i TOV)

Nivå 3:
Process
(2-4 i TOV)

Nivå 2:
Handlingsgrupp
(2 i TOV)

Nivå 1:
Social handling
(1 i TOV)

TEMADIMENSION

HIERARKIDIMENSION

PROCESS-
DIMENSION

Aktivitetsnivå
Delpraktik

- Beslutsfattande
- Kunnande
- Organisationskontext
- Produkter & tjänster
- Projektledning
- Samverkan & kommunikation
- Strategiskplanering
- SU-process
- Teknisk infrastruktur
- Utvecklingshjälpmedel
- Utvecklingsresurser

Handlingsnivå
Förändrings-
handlingar

Utvecklingsprocesser

Utveckling av SU-verksamheter

Handlingskaraktäristika
- Flerfunktionalitet
- Grundfunktion
- Handlingstyp
- Verklighetsdimension

 
Figur 11-1: Angreppssätt för tillämpning av taxonomin 
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I Figur 11-1 ovan beskrivs förutom aktuellt angreppssätt också dess relation till 
TOV med sina 5 nivåer.  

Den praktik som är fokus i detta arbete är utveckling av SU-verksamhet (meta-
utveckling) enligt nivå 4 i Figur 11-1 ovan. Denna praktik utgörs av olika 
processtyper, som utgörs av variantprocesser och som avslutningsvis utgörs av 
delprocesser vilket i stort lämnas som en ”black box” i denna avhandling (nivå 
3 i Figur 11-1 ovan). De handlingar som utförs på nivå 3 behöver dock förstås, 
specificeras och värderas vilket leder ner till nästa nivå i föreliggande angrepps-
sätt (nivå 2). 

På nivå 2 (handlingsgrupp) enligt Figur 11-1 ovan ges möjlighet till 
klassificering av förändringshandlingar i olika nivåer i hierarkidimension. 
Förändringshandlingar på nivå 2 i angreppssätt kan betraktas som delpraktiker 
(aktiviteter) vilka t ex kan utgöras av verksamhetsdiagnos, verksamhetsanalys, 
problemanalys, metodanalys etc. Aktiviteter på nivå 2 kan sedan specificeras 
genom de förändringshandlingar (handlingsnivå) som konstituerar aktuell 
aktivitet. 

Förändringshandlingar (handlingsnivå) och handlingstyper (handlings-
karaktäristika) på nivå 1 enligt Figur 11-1 ovan (taxonomins handlings-
repertoar) kan också specificeras genom att reda ut olika inriktningar (process-
dimension) i form av förståelseinriktning, värderingsinriktning och design-
inriktning. I processdimensionen finns också beskrivning av handlingslogik 
mellan förändringshandlingar. Förutom att förändringshandlingar kan ha olika 
inriktningar kan de också fokusera olika aspekter i aktuell SU-verksamhet 
(teman i temadimensionen) t ex ”att relatera (handlingsnivå) SU-handling till 
ansvar för utförande för att utveckla förståelse (förståelseinriktning) för aktuell 
SU-process (tema)”. I temadimensionen återfinns därför i taxonomin aspekter i 
form av teman som är av betydelse att hantera vid utveckling av SU-
verksamheter. 

Förändringshandlingar kan också hanteras vad gäller ytterligare egenskaper 
enligt handlingskaraktäristika. Förutom handlingstyp, som beskrivits i avsnittet 
ovan, kan också flerfunktionalitet, grundfunktion och påverkan i olika verklig-
hetsdimensioner hanteras. Avseende flerfunktionalitet kan t ex olika samtida 
utvecklingsaspekter redas ut, d v s även om det framhävs att förändringshand-
lingen utförs för att utveckla förståelse för något så görs i bakgrunden samtidigt 
olika värderingar relaterat till denna förståelseutveckling (processuell flerfunk-
tionalitet). På samma sätt kan flerfunktionella aspekter då förändringshand-
lingar utförs i kollektiva sammanhang hanteras (temporal flerfunktionalitet). 
Avseende grundfunktion kan förändringshandlingars transformerande och 
koordinerande roll hanteras. Är en förändringshandling endast transformerande 
eller kommer resultatet av förändringshandlingen också ha en koordinerande 
roll under det fortsatta förändringsarbetet, d v s kommer, kan eller förväntas 
förändringsaktörer ta hänsyn till dessa resultat. Avseende påverkan i olika 
verklighetsdimensioner kan förändringshandlingars påverkan (resultat av 
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förändringshandling) på det fortsatta förändringsarbetet redas ut (flerfunk-
tionell påverkan). 

I avsnitten ovan har aktuellt angreppssätt främst presenterats utifrån att utgå 
ifrån förändringshandlingar i hierarkidimensionen. Dessa förändringshandlingar 
ligger sedan till grund för att hantera såväl processdimension som temadimen-
sion. I Figur 11-1 ovan finns också dubbelriktade relationer mellan hierarki-
dimension, processdimension och temadimension. Detta innebär att det på nivå 
1 också är möjligt att utgå ifrån teman i temadimensionen. Utgångspunkten blir 
då, vilka aspekter (teman) i SU-verksamheten som kan/bör/skall uppmärk-
sammas och hanteras. Dessa teman kan sedan ligga till grund för att bestämma 
vilka inriktningar i processdimensionen som kan/bör/skall vara i förgrunden, t 
ex utveckling av förståelse avseende beslutsfattande (tema). Detta kan sedan 
ligga till grund för att identifiera vilka förändringshandlingar i hierarki-
dimensionen som kan/bör/skall utföras. 

En poäng i detta sammanhang är att presenterat angreppssätt inte bara föres-
kriver en nedbrytande kompositionell ansats (top-down). Det finns i stället 
möjlighet och behov av att växla mellan olika abstraktionsnivåer (helheter och 
delar) eftersom dessa också är förutsättningsskapande för varandra. Aktiviteter 
på en högre nivå utgörs av förändringshandlingar på en lägre nivå samtidigt 
som förändringshandlingar på en lägre nivå är en specialisering av aktiviteter på 
en högre nivå. Att utgå ifrån förändringshandlingar på handlingsnivån innebär 
att föreskrivet angreppssätt också har induktiva inslag (bottom-up). Detta är 
precis i enlighet med den växling mellan helhet och delar som förespråkas i 
TOV. Detaljerad kunskap om metautvecklande handlingar i samband med 
metautveckling nås sedan genom förståelse för kontextuellt relaterade hand-
lingar, deras förutsättningar, resultat och vad de riktar uppmärksamhet mot 
(bottom-all). Bottom-all kan tillämpas på såväl nivå 1 som nivå 2 i föreliggande 
angreppssätt. Jag förordar därför ett kombinerat kompositionellt, kontextuellt 
och induktivt angreppssätt för nivå 1 – 2 i presenterat angreppssätt där det sker 
en kontinuerlig växling mellan helhet och delar. Denna rekommendation 
stämmer också väl överens med Linds (2001) rekommendationer för process-
bestämning enligt TOV.  

11.3 Arbetssätt vid utveckling av SU-verksamheter 
Metautveckling är en form av utredningsarbete där det i många avseenden 
handlar om att ställa frågor och sedan dokumentera och organisera svaren på 
dessa frågor (se avsnitt 4.2.4). I presenterat angreppssätt enligt Figur 11-1 ovan 
finns fyra nivåer där det är möjligt att ställa olika frågor beroende på innehållet 
på respektive nivå. I avsnitt 4.2.4 har också en konceptualisering av metoder 
presenterats. Enligt denna konceptualisering är presenterat angreppssätt att 
betrakta som synsätt och ramverk och kommande arbetssätt som metod-
komponent (se Figur 4-5 för konceptualisering av metoder). 
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På översta nivån (nivå 4) avses den sammanhållna praktiken som i detta fall är 
utveckling av SU-verksamheter. Även om föreliggande taxonomi inte direkt 
adresserar denna nivå finns det ändå exempel på typfrågor som, baserat på 
ovan presenterat angreppssätt och den tidigare presenterade verksamhets-
generiska modellen (ToP14), kan ställas för att skapa förutsättningar för det 
fortsatta arbetet (praktiken utveckling av SU-verksamheter). Exempel på typ-
frågor som kan ställas på denna nivå är: 

• Vad innebär uppdraget att utveckla aktuell SU-verksamhet och vem är 
uppdragsgivare? 

• Vilka typer av underlag finns för aktuell utvecklingsinsats och vilka för-
sörjare av underlag finns, kommer att finnas tillgängliga? 

• Vilka förhållanden gäller för finansiering/ersättning och vem är finansiär 
av aktuell utvecklingsinsats? 

• Vilka instrument/metoder finns att tillgå för aktuell utvecklingsinsats? 

• Vilka drivande/begränsande faktorer påverkar aktuell utvecklingsinsats? 

Nästa nivå (nivå 3) som avser utvecklingsprocesser har tidigare sagts utgöra en 
form av ”black box” i detta angreppssätt. Detta till trots är det ändå möjligt att 
på denna nivå identifiera ett antal indelande typfrågor som bör redas ut: 

• Vad är på en variant- och fasnivå (indelningar i ramverk) ett lämpligt 
projektupplägg för aktuellt utvecklingsinsats? 

• Vilka är förväntade/önskade resultat och delresultat? 

• Vilka aktiviteter (faser) behöver utföras? 

• Vilka relationer råder/bör råda mellan olika aktiviteter (faser) och olika 
resultat? 

• Vilka resurser kan/bör påräknas? 

• Vilka tidsförhållanden kommer att råda? 

Nivå 3 och 4 bryts sedan ner på nivå 2 där man för respektive ingående 
delpraktik (aktivitet) kan göra ytterligare specificeringar enligt typfrågorna för 
nivå 3 och 4 ovan. 

På nivå 1 utgör sedan taxonomin med dess dimensioner ett direkt stöd för att 
ställa olika frågor direkt relaterat till taxonomin. Exempel på typfrågor att 
ställa relaterat till hierarkidimensionen är: 

• Vilka förändringshandlingar kan/bör/skall utföras, har utförts eller 
föreskrivs? 

                                            
14 För beskrivning av ToP se avsnitt 3.2.1 
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• Vad det är för typ av förändringshandlingar som kan/bör/skall utföras, har 
utförts eller föreskrivs? D v s vilken handlingstyp (handlingskaraktäristika) 
tillhör aktuell förändringshandling(ar)? 

• Vad är det framhävda syftet för aktuella förändringshandlingar, t ex att 
informera någon/några genom att presentera något? 

• Vilka resultat förväntas produceras, har producerats eller föreskrivs 
genom dessa förändringshandlingar? 

• Vilka förutsättningar krävs/föreskrivs för att utföra dessa förändrings-
handlingar? 

• Är dessa förändringshandlingar flerfunktionella på något sätt och hur kan 
detta påverka det fortsatta förändringsarbetet? 

• Vad har dessa förändringshandlingar för grundfunktion (tranformerande 
och/eller koordinerande)? Om de är koordinerande, på vilket sätt kan/bör-
/skall de i så fall påverka det fortsatta förändringsarbetet? 

• I vilka verklighetsdimensioner har resultaten av dessa förändrings-
handlingar påverkan och vad innebär denna påverkan? 

• Vad är beständigheten hos olika resultat och deras påverkan i olika 
verklighetsdimensioner? 

• Vilka arbetsformer kan/bör/skall tillämpas, har tillämpats eller föreskrivs 
för att uppnå önskad påverkan i olika verklighetsdimensioner? 

Exempel på frågor relaterat till processdimensionen är: 

• Vilken inriktning (förståelse-, värderings- och/eller designinriktning) kan-
/bör/skall adresseras, har adresserats eller föreskrivs genom aktuella 
förändringshandlingar? 

• I vilken ordning kan/bör/skall aktuella förändringshandlingar genomföras, 
har aktuella förändringshandlingar genomförts eller vilken ordning föres-
krivs? 

Exempel på frågor relaterat till temadimensionen är: 

• Vilka teman i SU-verksamheten kan/bör/skall hanterats, har hanterats eller 
vilka teman föreskrivs? 

• Hur är dessa teman relaterade till varandra? 

• Finns det teman som är mer angelägna än andra? 

11.4 Taxonomin som instrument för metautveckling 
I detta avsnitt är min avsikt att visa på användbarheten hos taxonomin för 
metautveckling så som den presenterats i avhandlingen. Detta kommer göras 
tillsammans med tidigare presenterat angreppssätt, arbetssätt och utifrån fyra 
olika användningssituationer, 1) planering av metautveckling, 2) självreflektion 
under pågående metautveckling, 3) reflekterande värdering av genomförd meta-



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 304

utveckling och 4) utveckling av koncept för metautveckling. Inom respektive 
användningssituation ges exempel på möjlig tillämpning av taxonomin tillsam-
mans med angreppssätt och arbetssätt. Viktigt att notera i detta sammanhang är 
att detta är förslag på användningssituationer och att taxonomin, angreppssätt 
och arbetssätt ännu inte prövats ”skarpt”. 

11.4.1 Planering av metautveckling 
Planering av metautveckling innebär att man står inför en metautvecklingsinsats 
vilken på olika sätt behöver förberedas och planeras. Syftet med dessa 
förberedelser är att skapa goda förutsättningar för genomförande av aktuell 
utvecklingsinsats för att man skall kunna producera förväntade resultat inom 
aktuella ramar. Det är många saker som behöver planeras och planering bör 
därför ske på olika nivåer och där taxonomin tillsammans med tidigare presen-
terat angreppssätt och arbetssätt kan utgöra ett stöd för denna planering.  

På de tre översta nivåerna (nivå 4, 3 & 2) i angreppssättet återfinns olika 
planeringsaspekter av förutsättningskaraktär som på olika sätt kan påverka 
aktuell metautveckling. Det handlar om en successiv nedbrytning av förutsätt-
ningar och där detta ligger till grund för en successiv utformning av ett projekt-
upplägg. Något som kan vara lämpligt att reda ut i ett tidigt skede är vad det är 
för typ av metautvecklingsuppdrag, d v s vilket är det förväntade resultatet? 
Metautvecklingsuppdrag kan vara riktade mot en begränsad del av SU-
verksamheten eller vara mer omfattande. Beroende på omfattning kommer det t 
ex påverka vad eller vilka delar av SU-verksamheten som kommer att hanteras, 
involveras och påverkas (teman i temadimensionen). Ett exempel på ett begrän-
sat uppdrag kan vara att värdera, utveckla och/eller anpassa någon metod för 
SU. Min erfarenhet från t ex myndigheten är dock att även om uppdraget från 
början är smalt formulerat så kan detta ändras under projektets gång. Under 
planeringsskedet bör också tillgängliga och nödvändiga underlag identifieras. I 
de fall där vissa underlag är avgörande för aktuell metautveckling bör man 
överväga att aktivt involvera försörjare av underlag i aktuell metautveckling. Ett 
exempel på detta kan vara att man skall göra anpassningar av RUP (Rational 
Unified Process). Om det då är ett fåtal aktörer i aktuell SU-verksamhet som har 
tillräcklig kunskap om RUP är det lämpligt att involvera någon av dessa i 
aktuell metautveckling. En avgörande fråga för metautveckling är att säkerställa 
resurser för aktuell utvecklingsinsats. Min erfarenhet från genomförda 
förändringsprojekt är att aktuell metautvecklingsinsats allt för ofta bromsas och 
begränsas beroende på att personella och finansiella resurser omprioriteras. Om 
man under en metautvecklingsinsats planerar att använda någon metod 
kommer detta också att påverka aktuell insats. Det är i detta skede därför att 
rekommendera att reda ut vad denna påverkan består i. Genomförda 
förändringsprojekt visar t ex att metautvecklingsinsatser förlöper betydligt 
smidigare om involverade aktörer är medvetna om de bärande principerna i den 
förändringsmetod som skall användas. Baserat på typ av uppdrag och förväntat 
resultat bör också olika delresultat identifieras. Utifrån det som beskrivits i 
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avsnittet ovan är det sedan möjligt att utforma ett lämpligt projektupplägg på 
olika nivåer. Det handlar om att komma fram till vilka aktiviteter som (faser) 
som behöver utföras samt vilka relationer som råder mellan olika aktiviteter 
och resultat. Det handlar också om att planera och ställa krav på olika resurser 
och underlag samt, inte minst, att reda ut vilka tidsförhållanden som skall råda. 

Baserat på det ovan beskrivna och då främst aktiviteter, resultat och delresultat 
kan sedan taxonomin ligga till grund för förfinad utformning av aktuellt 
projektupplägg (nivå 2 & 1 i angreppssätt). Här är det möjligt att nyttja tax-
onomin på åtminstone två idealtypiska sätt: 1) utgå ifrån tidigare identifierade 
aktiviteter och/eller 2) utgå ifrån tidigare identifierade resultat och delresultat. 

I alternativ 1 utgår man ifrån tidigare identifierade aktiviteter för att sedan 
identifiera vilka handlingstyper som behöver utföras (avgörande, gestaltande, 
informerande etc.). Baserat på identifierade handlingstyper är det sedan möjligt 
att identifiera lämpliga förändringshandlingar enligt handlingsnivån i hierarki-
dimensionen. Dessa förändringshandlingar kan sedan specificeras ytterligare 
genom att reda ut varför dessa handlingar skall utföras. Är det för att utveckla 
förståelse, värdera och/eller designa (inriktningar i processdimensionen). 
Processdimensionen kan också ge rekommendationer avseende handlingslogik 
mellan handlingstyper och förändringshandlingar. Genom temadimensionen 
och relationer mellan olika teman ges sedan rekommendationer för vilka aspek-
ter (teman) i SU-verksamheter som kan behöva hanteras. Naturligtvis baserat på 
typ av uppdrag och förväntade resultat. 

I alternativ 2 utgår man istället direkt ifrån uppdrag och förväntade resultat. 
Detta kan göras genom att identifiera vilka teman i temadimensionen som 
behöver hanteras. Om uppdraget t ex är att anpassa en befintlig SU-metod (t ex 
RUP) är det är det sannolikt att åtminstone följande teman behöver hanteras, 
utvecklingshjälpmedel, SU-process och kunnande. Via processdimensionens 
inriktningar är det sedan möjligt att reda ut vad som behöver göras vad gäller 
dessa teman, utveckla förståelse, värdera och/eller designa. Baserat på process-
dimensionens inriktningar är det sedan möjligt att identifiera vilka handlings-
typer med ingående förändringshandlingar i hierarkidimensionen som är 
möjliga och lämpliga. Processdimensionen kan också ge rekommendationer 
avseende handlingslogik vad gäller såväl handlingstyper som förändrings-
handlingar. 

Vad gäller dessa två idealtypiska alternativ är min rekommendation att man vid 
planering av metautveckling genomför dessa i kombination och iterativt med 
varandra. Anledningen till detta är att dimensionerna i taxonomin har tydliga 
relationer till varandra och att de genom dessa relationer är förutsättnings-
skapande för varandra vid planering av metautveckling. 

Vid planering av metautveckling kan det också vara lämpligt att försöka 
identifiera och explicitgöra aktiviteter/handlingar och resultat som kan ha en 
avgörande påverkan under aktuell insats. Detta innebär att identifiera och 
explicitgöra aktiviteter/handlingar och resultat som är koordinerande (grund-
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funktion i hierarkidimensionen) under aktuell metautveckling. Det kan också 
vara lämpligt att planera för att dokumentation (utredningsresultat) genereras 
som en naturlig del av processen och att dokumentationen kan användas som 
en naturlig del av slutdokumentationen (beständighet i påverkan i verklighets-
dimension enligt hierarkidimensionen). Avslutningsvis kan det också vara 
lämpligt att försöka säkerställa utvidgning av den intersubjektiva verklighets-
dimensionen vad gäller aktuell SU-verksamhet. Detta innebär att involverade 
aktörer bör utveckla en gemensam förståelse och kunskap relaterat till aktuell 
SU-verksamhet. Detta stöds också av såväl Lind och Seigerroth (2003) som 
Mathiassen och Pedersen (2003). 

11.4.2 Självreflektion under pågående metautveckling 
Självreflektion under pågående metautveckling innebär att man stannar upp och 
reflekterar under processens gång. Det främsta syftet med denna typ av 
reflektion är att säkerställa att aktuell metautvecklingsinsats håller sig inom 
givna ramar och att göra erforderliga anpassningar, d v s ”styra rätt”. Skulle det 
vara så att förutsättningar markant har förändrats kan det vara på sin plats att 
göra olika omplaneringar enligt avsnitt 11.4.1 ovan. Som jag ser det är det 
främst två olika aktörsgrupper som kan/bör/skall reflektera under aktuell insats. 
Dessa aktörsgrupper är uppdragsgivare och utförare av metautveckling. 
Gruppen utförare kan dessutom delas upp i interna och externa utförare. För 
uppdragsgivare är det främst de två översta nivåerna (nivå 4 & 3) i presenterat 
angreppssätt som utgör underlag för självreflektion. Detta kan röra sig om att 
aktuell metautvecklingsinsats håller sig inom ramarna vad gäller resultat-
/delresultat, tidsramar, underlagsförsörjning, resurstilldelningar, metodanvänd-
ning och vilka aktiviteter som utförts. Vid avvikelser finns möjlighet för 
uppdragsgivare att efterfråga information om orsaker till avvikelser och agera 
därefter. Uppdragsgivare kan sedan, baserat på uppkomna behov, tillsammans 
med utförare bli involverade i olika reflektionsmoment enligt de lägre nivåerna i 
presenterat angreppssätt (nivå 1 & 2). På nivå 1 och 2 kan taxonomin utgöra 
ett direkt stöd för denna typ av självreflektion.  

På nivå 1 och 2 i presenterat angreppssätt är en rimlig utgångspunkt att se på 
vilka aktiviteter och förändringshandlingar som utförts, vilka resultat/del-
resultat som producerats samt vad som hanterats i aktuell SU-verksamhet. Om 
uppdraget t ex är att utveckla eller göra anpassningar i en befintlig SU-metod 
kan bland annat följande reflektioner göras. Förutom att hantera teman som 
utvecklingshjälpmedel, SU-process och kunnande kan det finnas fler teman som 
behöver hanteras. En SU-metod är ofta ett uttryck för en SU-process och hur väl 
fungerar i så fall aktuell SU-metod tillsammans med andra teman som är 
relaterade SU-process, t ex beslutsfattande, samverkan & kommunikation och 
projektledning? Detta är av betydelse att reda ut eftersom en SU-metod är en del 
av SU-verksamheten som skall fungera som en helhet. Man bör alltså ställa sig 
frågan huruvida man ägnar sig åt relevanta teman? Visar utvecklad kunskap på 
behov av att studera ytterligare teman? Genom processdimensionen kan sedan 
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ett antal olika reflektioner göras. Har t ex SU-metoden medvetet värderats 
utifrån ovan beskrivna teman eller har det skett värderingar i bakgrunden som 
en följd av ordnande handlingar med förståelseinriktning och/eller avgörande 
handlingar med designinriktning? Om så är fallet, är det då möjligt att 
explicitgöra betydelsefulla värderingsgrunder? En annan fråga som kan vara 
betydelsefull är om det utvecklats tillräcklig förståelse avseende ovan redovisade 
teman? Detta ger också möjlighet att via hierarkidimensionen titta på vilka 
förändringshandlingar som verkligen utförts. Denna typ av självreflektion ger 
sedan möjlighet att värdera huruvida det krävs ytterligare förståelseutveckling, 
vad som ytterligare behöver värderas vilket sedan ligger till grund för 
kommande eller ytterligare design. Det kan också vara intressant att identifiera 
resultat/delresultat som haft en avgörande roll under aktuell metautveckling, d v 
s huruvida resultat/delresultat varit koordinerande till sin karaktär (grund-
funktion enligt hierarkidimensionens handlingskaraktäristika). Resultat/-
delresultat med denna egenskap kan behöva explicitgöras tillsammans med de 
aktiviteter och förändringshandlingar som genererat desamma. Denna typ av 
resultat/delresultats relation och påverkan på kommande aktiviteter och 
förändringshandlingar kan också behöva klargöras. I samband med att 
aktiviteter och förändringshandlingars koordinerande påverkan analyseras finns 
det också anledning att identifiera resultat/delresultat som inte varit 
koordinerande. Det kan t ex finnas resultat/delresultat som producerats men 
som fortsättningsvis inte använts eller kommer att användas under aktuell 
metautveckling. Denna typ av aktiviteter och förändringshandlingar bör 
värderas utifrån varför de utförts och med vilket syfte. Även i denna använd-
ningssituation kan det vara lämpligt att granska påverkan i olika verklighets-
dimensioner enligt hierarkidimensionen. Det kan t ex handla om dokumen-
tation (symboldimension) och vad som gjorts för att utveckla gemensam 
förståelse för aktuell SU-verksamhet (intersubjektiv verklighetsdimension). 

11.4.3 Reflekterande värdering av genomförd metautveckling 
Reflekterande värdering av genomförd metautveckling innebär att meta-
utvecklingsinsatsen är färdig och man reflekterar över vad som gjorts. Här kan 
också taxonomin tillsammans med angreppssätt och arbetssätt utgöra ett stöd 
för denna typ av reflektion. På de översta nivåerna i angreppssättet (nivå 4 & 3) 
inställer sig den naturliga frågan. Har önskat resultat producerats och har detta 
resultat efterfrågade egenskaper? Även svaret på denna fråga är ja kan det 
finnas anledning att ändå reflektera över genomförd metautveckling för att lära 
för framtiden. En betydelsefull aspekt av metautveckling är att titta på vad som 
hanterats under aktuell metautveckling, d v s vilka teman i temadimensionen 
som varit föremål för hantering. Genom att titta på dessa temans relationer till 
andra teman finns det möjlighet att dra slutsatser om andra teman som kanske 
också borde ha hanterats. Detta bör dock också ställas i relation till typ av 
uppdrag, tillgängliga resurser och försörjning av underlag. Det är också möjligt 
att i efterhand rekonstruera vilka aktiviteter och förändringshandlingar som 
verkligen utfört, vilka resultat/delresultat som producerats och hur dessa är 
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relaterade till varandra. Finns det t ex bland dessa insatser aktiviteter och 
handlingar som varit avgörande för resultaten men där värdering och 
värderingsgrunder hamnat i bakgrunden av förståelseinriktning och eller design-
inriktning enligt processdimensionen? Om så är fallet, är det då även i detta fall 
möjligt att explicitgöra dessa värderingsgrunder? En annan fråga som även i 
detta fall kan vara intressant är identifiera resultat/delresultat som varit 
koordinerande till sin karaktär (grundfunktion enligt hierarkidimensionens 
handlingskaraktäristika). Resultat/delresultat med denna egenskap kan behöva 
explicitgöras tillsammans med de aktiviteter och förändringshandlingar som 
genererat desamma. Denna typ av resultat/delresultats relation till, och 
koordinerande påverkan på kommande aktiviteter och förändringshandlingar 
kan också behöva klargöras. I samband med detta finns det också anledning att 
identifiera resultat/delresultat som inte varit koordinerande. Det kan t ex finnas 
resultat/delresultat som producerats men som fortsättningsvis inte använts 
under aktuell metautveckling. Denna typ av aktiviteter och förändrings-
handlingar bör värderas utifrån varför de utförts och vilken potentiell nytta de 
eventuellt kan ha även om de inte direkt bidragit i detta fall. I framtiden skall 
man kanske undvika denna typ av aktiviteter och förändringshandlingar. Även i 
denna användningssituation kan det vara lämpligt att granska påverkan i olika 
verklighetsdimensioner enligt hierarkidimensionen. Det kan t ex även här 
handla om dokumentation (symboldimension) och vad som gjorts för att 
utveckla gemensam förståelse för aktuell SU-verksamhet (intersubjektiv verklig-
hetsdimension). 

11.4.4 Utveckling av koncept för metautveckling 
Utveckling av koncept för metautveckling innebär att taxonomin tillsammans 
med angreppssätt och arbetssätt används som grund för att nyutveckla och 
anpassa koncept för metautveckling. 

Först och främst anser jag det vara av betydelse att ett förändringskoncept för 
metautveckling riktar uppmärksamhet och hanterar aspekter av SU-verksam-
heter enligt de två översta nivåerna i presenterat angreppssätt (nivå 4 & 3). 
Detta innebär att aktuellt förändringskoncept ger möjlighet att skapa förut-
sättningar för kommande metautveckling. Detta kan innebära att t ex tydlig-
göra och hantera aspekter av SU-verksamheter som uppdrag, förväntat resultat, 
underlag, finansiering, personella resurser etc. 

På de två nedersta nivåerna kan sedan taxonomin utgöra ett mer direkt stöd för 
att utveckla koncept för metautveckling. Enligt mitt förmenande är det av 
betydelse att ett förändringskoncept för metautveckling inte är för snävt i sitt 
fokus. Ett förändringskoncept för metautveckling bör därför rikta uppmärk-
samhet och hantera aspekter av SU-verksamheter som finns beskrivna i tema-
dimensionen av taxonomin. Dessa teman har dessutom olika relationer till 
varandra som på olika sätt behöver hanteras. Vidare bör ett förändringskoncept 
ha aktiviteter och handlingar som är såväl förståelseinriktade, värderings-
inriktade som designinriktade. Dock kan poängteras att om ett förändrings-
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koncept skall vara mer diagnostiserande bör tyngdpunkten ligga på förståelse-
inriktning och värderingsinriktning och inte lika mycket på designinriktning. 
Inom respektive inriktning kan processdimensionen också ge rekommendationer 
avseende ordningsrelationer mellan såväl handlingstyper som förändrings-
handlingar. Jag har tidigare hävdat att förändringshandlingar som genererar 
koordinerande resultat kan ha betydande påverkan på aktuell metautveckling. I 
och med detta är det lämpligt att också förändringskoncept för metautveckling 
har explicitgjorda förändringshandlingar som genererar koordinerande resultat. 
På samma sätt bör ett förändringskoncept också kunna identifiera handlingar i 
SU-verksamheter som genererar koordinerande resultat. Ett förändringskoncept 
bör också främja utvidgning av den intersubjektiva verklighetsdimensionen. 
Detta innebär att aktuellt förändringskoncept skall främja att aktörer i SU-
verksamheten utvecklar en gemensam förståelse och kunskap om SU-verksam-
heten. Ett sätt att göra detta är att förändringskonceptet främjar arbetsformer 
där olika aktiviteter utförs i kollektiva sammanhang. Ett annat sätt är att 
förändringskoncept för metautveckling allmänt erbjuder former för samverkan 
och kommunikation. Förutom påverkan i en intersubjektiv dimension bör också 
förändringskoncept för metautveckling naturligt generera dokumentation, d v s 
påverkan i symboldimensionen av verklighetsdimensionerna. Denna dokumen-
tation bör då också kunna uppfylla två funktioner, 1) utredningsresultat som 
används under processen och 2) del av slutdokumentation efter avslutad 
metautvecklingen. 
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12 Sammanfattning och reflektion 
Kapitel 12 syftar till att sammanfatta detta avhandlingsprojekt och då främst de 
kunskapsbidrag som genererats. Dessa kunskapsbidrag kommer också att 
reflekteras över i relation till det sätt som jag genomfört denna kunskapsutveck-
ling. Avslutningsvis kommer jag också att redogöra för mina tankar om vad 
som kan vara intressanta uppslag för fortsatt forskning. 

12.1 Sammanfattning av kunskapsbidrag 
I denna avhandling är det främsta kunskapsbidraget en taxonomi för meta-
utveckling (del IV av avhandlingen). Kopplat till föreliggande taxonomi har 
också ett angreppssätt och förslag på arbetssätt tagits fram för tillämpning av 
taxonomin genom fyra användningssituationer (se kapitel 11). Dessa kunskaps-
bidrag uppfyller denna avhandlings syften vilka kan sammanfattas enligt 
punkterna nedan (se också avsnitt 1.3.1). 

• en taxonomi för att förstå utveckling av SU-verksamheter, 

• en taxonomi för att kategorisera och beskriva utveckling av SU-
verksamheter och 

• en taxonomi som vägledande stöd vid utveckling av SU-verksamheter 

På en övergripande nivå har syftet för denna avhandling formulerats i termer av 
”öka kunskapen om utveckling av SU-verksamheter som en form av meta-
utveckling”. Detta syfte uppfylls dels genom de två ovan redovisade kunskaps-
bidragen men också genom genomförd problematisering i kapitel 1, teorier i del 
II och genom fallbeskrivningarna i del III av denna avhandling. Taxonomin för 
metautveckling tillsammans med angreppssätt och arbetssätt kan i visualiserad 
form sammanfattas enligt Figur 12-1 nedan. 

Nivå 1

Användningssituationer

Taxonomi för
metautvecklingTypfrågorArbetssätt

Angreppssätt Nivå 2Nivå 3Nivå 4
utgörs

av
operationaliseras

genom

utgörs
av

avseende behandlar

Anger ramar för utveckling
av SU-verksamheter

för

 
Figur 12-1: Sammanfattning av kunskapsbidrag 

12.1.1 Taxonomi för metautveckling 
Taxonomin för metautveckling utgörs av tre dimensioner (hierarki, process och 
tema) som tillsammans utgör en helhet för att förstå och förändra SU-verksam-
heter. Vid utveckling av SU-verksamheter finns behov av att kunna tala om och 
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hantera detta fenomen på ett meningsfullt sätt och där taxonomin med dess tre 
dimensioner utgör en möjlig väg för detta. 

• Hierarkidimensionen genom sina två nivåer (aktivitetsnivå och handlings-
nivå) av förändringshandlingar och där handlingsnivån är relaterad till en 
handlingsklass där olika egenskaper för förändringshandlingar specificeras 

• Processdimensionen genom sina tre inriktningar (förståelse, värdering och 
design) och möjliga ordningar mellan förändringshandlingar på olika 
nivåer enligt hierarkidimensionen 

• Temadimensionen genom att vid utförande av förändringshandlingar rikta 
uppmärksamhet mot viktiga teman i SU-verksamheter. Uppmärksamhet 
riktas mot teman via förändringshandlingar på olika nivåer enligt hierarki-
dimensionen och förändringshandlingar med olika inriktning och indel-
ning enligt processdimensionen 

12.1.2 Angreppssätt 
För tillämpning av föreliggande taxonomi har också ett angreppssätt 
presenterats (se kapitel 11). Angreppssättet utgörs av en indelning i fyra nivåer 
enligt Figur 12-1 ovan där en lägre nivå är en specificering av överordnad nivå. 
Översta nivån i presenterat angreppssätt representerar den sammanhållande 
praktiken vilket i denna avhandling är utveckling av SU-verksamheter och den 
lägsta nivån representeras av sociala handlingar som också är den minsta 
analysenheten i föreliggande angreppssätt. Aktuellt angreppssätt syftar till att 
sätta in taxonomin och dess tillämpning i ett större sammanhang. Nivå 1 och 2 
i angreppssättet visar den direkta tillämpningen av taxonomin medan nivå 3 
och 4 sätter in denna tillämpning i ett större sammanhang. I föreliggande 
angreppssätt förordas ett kombinerat kompositionellt, kontextuellt och induk-
tivt angreppssätt för nivå 1 – 2 där det sker en kontinuerlig växling mellan 
helhet, delar (nivåer) och dimensioner (hierarki, process och tema). Växling 
mellan helhet, delar och dimensioner är betydelsefullt eftersom kunskap om ett 
fenomen på en viss nivå eller dimension ofta genererar ny kunskap på en annan 
nivå eller dimension i taxonomin. 

12.1.3 Arbetssätt 
Om angreppssätt ger rekommendationer för tillämpning av taxonomin på en 
överordnad nivå är syftet med presenterat arbetssätt att ge mer specifika 
rekommendationer för tillämpning av taxonomin enligt Figur 12-1 ovan.  
Arbetssätt har därför delats in i typfrågor relaterat till de fyra nivåerna i 
angreppssätt och 2) tillämpning av de tre dimensionerna i föreliggande tax-
onomi, nivå 1 och 2 i presenterat angreppssätt. 

Typfrågorna i arbetssätt är, förutom ett sätt att operationalisera nivå 1 och 2 i 
angreppssätt, ett sätt att också sätta in taxonomin i ett större sammanhang där 
även nivå 3 och 4 i angreppssättet operationaliseras genom att ramarna för 
utveckling av SU-verksamheter anges.  
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I arbetssätt finns också beskrivningar och rekommendationer för tillämpning av 
taxonomins tre dimensioner (hierarkidimension, processdimension och tema-
dimension). I hierarkidimensionen har olika egenskaper hos förändringshand-
ling hanterats i handlingsklassen (flerfunktionalitet, grundfunktion, handlings-
typ och påverkan i olika verklighetsdimensioner). Vad gäller processdimen-
sionen syftar presenterat arbetssätt till att utveckla förståelse för olika inrikt-
ningar för förändringshandlingar, ordning mellan förändringshandlingar med 
olika inriktningar, förändringshandlingar i förgrund och bakgrund samt fler-
funktionalitet hos förändringshandlingar. I arbetssätt beskrivs också hur tema-
dimensionen med dess 11 teman kan utgöra underlag för att rikta uppmärk-
samhet mot betydelsefulla aspekter i SU-verksamheter. Dessa teman har också 
strukturerats baserat på en processorientering och den verksamhetsgeneriska 
modellen. Denna indelning utgör i arbetssättet en grund för att kunna tala om 
teman utifrån relevanta sammanhang i en SU-verksamhet. 

12.2 Sammanfattning av genomförande 
Genomförandet av denna kunskapsutveckling kan beskrivas på olika nivåer och 
utifrån olika perspektiv. Ett exempel på detta är avhandlingens disposition som 
beskrivs i avsnitt 1.5 och Figur 1-6. Denna beskrivning ger en övergripande bild 
av olika delar av denna kunskapsutveckling samt deras relation till varandra. I 
denna övergripande beskrivning finns också specifika kapitel som beskriver och 
argumenterar för olika tillvägagångssätt. Kapitel 2 beskriver på en principiell 
nivå hur denna kunskapsutveckling genomförts för att generera förväntade 
kunskapsbidrag och uppfylla uppsatta syften. Kapitel 5 beskriver hur de 
förändringsprojekt som denna avhandling baserar sig på har genomförts. 
Kapitel 6 beskriver sedan på en mer detaljerad nivå hur föreliggande taxonomi 
har genererats.  

I denna kunskapsutveckling har jag gjort ett antal forskningsmetodologiska 
vägval vilka kan sammanfattas enligt avsnitten nedan (se också avsnitt 2.7). 

Vad gäller strategi och förhållningssätt har jag tillämpat en teoridriven, induktiv 
och modelleringsbaserad (TIM), deskriptiv, metodutvecklande och mål-
utvecklande strategi. Detta innebär att jag kontinuerligt växlat mellan empiriska 
data och olika teorier under utveckling av taxonomin. Under denna process har 
jag haft ett öppet förhållningssätt, beredskap och en vilja att förändra initiala 
antaganden och val av teorier allt eftersom att nya saker upptäckts baserat på 
såväl empiri som teori. Jag har i detta arbete också anslutit mig till en kumulativ 
kunskapssyn där ett mål har varit att ta fram välgrundade kunskapsbidrag. Den 
kumulativa kunskapssynen har tagit sig uttryck i en inkrementell utveckling av 
taxonomin där ny kunskap genom tolkning lagts till den gamla som samtidigt 
utvecklats genom att tillföra nya fakta eller pröva nya principer. Välgrundade 
kunskapsbidrag har tagits fram genom att tillämpa generering och prövning av 
kunskapsbidrag på tre nivåer, intern taxonominivå, teorinivå och empirinivå. 
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Vad sedan gäller forskningsmetoder har jag genomfört kvalitativa studier där 
jag studerat en öppen och mångtydig empiri i form av människors beteenden, 
attityder, värderingar och föreställningar i samband med utveckling av SU-
verksamheter. Denna studie har också haft vissa kvantitativa inslag i och med 
att jag under utvecklingen av taxonomin också hanterat olika fördelningar av 
förekomster av olika förändringshandlingar. Jag har i denna avhandling baserat 
mig på fyra fall med djup (förändringsprojekt). Min roll i dessa förändrings-
projekt har varit som aktionsforskare där jag utgjort en aktiv part i den sociala 
verklighet som studerats. Under generering av taxonomin har jag tillämpat 
grounded theory i växelverkan med teoridrivning och modellering. Detta inne-
bär att jag under kodningsprocessen använt teorier för att rikta uppmärksam-
heten och som underlag för olika konceptuella indelningar i taxonomin. Under 
kodningsprocessen har jag också använt mig av olika modelleringsstöd som t ex 
begreppsmodellering, modellering av handlingar, målmodellering etc. 

12.3 Reflektioner över genomförd kunskapsutveckling 

12.3.1 Reflektioner över generella krav på avhandlingar 
Vid institutionen för datavetenskap – ämnesområdet informationssystem-
utveckling, där jag är inskriven, finns det formulerade krav på avhandlingar 
(Goldkuhl, 2001c). I denna skrift finns bland annat ett antal generella krav 
formulerade som handlar om, relevans, giltighet, generalitet, kongruens, 
kommunicerbarhet, kumulativitet och originalitet.  

Relevans innebär att det skall finnas ett intresse för det område som beforskas, 
inomvetenskapligt eller praktiskt. Jag har därför, i kapitel 1, fört en argumen-
tation (teori- och empiribaserad) som leder fram till tre forskningsfrågor. Jag 
har i samband med att jag presenterat målgrupp för denna avhandling (se avs-
nitt 1.3.3) också visat på såväl inomvetenskaplig som praktisk relevans. Den 
praktiska relevansen är dock inte lika framträdande för alla delar i taxonomin. 
Detta skulle kunna betraktas som en brist i en avhandling inom informations-
systemutveckling eftersom ämnesområdet till sin karaktär i många avseenden är 
ett praktikinriktat ämnesområde inom samhällsvetenskap. Jag ser dock inte 
detta som ett problem eftersom det, efter detta avhandlingsarbete, finns alla 
möjligheter att operationalisera och exploatera den grund som denna avhand-
ling ger (se t ex uppslag för vidare forskning i avsnitt 12.4 nedan). 

Avseende giltighet riktar sig detta främst emot genererade kunskapsbidrag som i 
denna avhandling är en taxonomi för metautveckling med tillhörande angrepps-
sätt och arbetssätt. Giltighet eller trovärdighet kan erhållas genom att kunskaps-
bidragen är välgrundade. Att generera välgrundade kunskapsbidrag har varit en 
viktig ledstjärna för mig vilket framför allt tar sig uttryck i det sätt som jag 
utvecklat aktuell taxonomi (se avsnitt 2.6.1 och kapitel 6 för beskrivning av 
välgrundad kunskapsutveckling).  

Generalitet är ofta ett problematiskt krav inom samhällsvetenskaper eftersom 
en absolut generalitet av deterministiskt naturvetenskaplig karaktär är svår att 
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uppnå. Krav på generalitet innebär därför att genererad kunskap ges en abstrakt 
form som överskrider de aktuella fallen och som har ett värde, relevans och 
giltighet utanför studerade fall. Vad gäller generalitet för taxonomin för meta-
utveckling presenteras i slutet av avsnitt 12.3.3 nedan en tillämpning av 
taxonomin på den kunskapsutveckling som denna avhandling representerar. 
Vidare vill jag hävda att såväl hierarkidimensionen som processdimensionen är 
giltiga även för andra verksamheter förutom SU-verksamheter och därmed diag-
nostiserande förändringsarbete i allmänhet. Temadimensionen däremot har en 
snävare generalitet eftersom den riktar uppmärksamhet mot teman som är 
relevanta för just SU-verksamheter. 

Kongruens innebär att avhandlingen som helhet skall hänga samman som en 
gemensam sammanhållen argumentation. Jag har strävat efter att uppnå 
kongruens genom vald indelning i kapitel och delar där såväl kapitel som delar 
på olika nivåer utgör olika helheter. Ett mål med ingående kapitel och delar är 
att deras innehåll och relationer till varandra bidrar till en kongruent avhand-
ling (se t ex avsnitt 1.5, 2.6.3 och 6.1). 

Kommunicerbarhet innebär att avhandlingen på ett tydligt och stringent sätt 
förmedlar sitt budskap och därmed görs kritiserbar. I och med att denna 
avhandling till viss del är inomvetenskaplig och att den hela tiden växlar mellan 
olika abstraktionsnivåer (t ex metautveckling och SU) gör detta att det inte är 
helt självklart att uppnå en hög kommunicerbarhet. Dessutom hanterar avhand-
lingen många olika begrepp och kategorier (till viss del också abstrakta) rela-
terat till dessa abstraktionsnivåer. Detta till trots anser jag, måhända hemma-
blind, att avhandlingen har en tillräcklig nivå av kommunicerbarhet. 

Kumulativitet innebär att bygga vidare på redan befintlig kunskap genom att 
erkänna och kritiskt värdera andras arbeten. Jag har i kapitel 2 argumenterat 
för att jag ansluter mig till en kumulativ kunskapssyn där ny kunskap genom 
tolkning läggs till den gamla som samtidigt utvecklas genom att tillföra nya 
fakta eller pröva nya principer. Detta är särskilt tydligt i del IV av avhandlingen 
där det skett en kontinuerlig växelverkan mellan del II, III och IV (se också 
kapitel 2 och 6 för beskrivning av tillvägagångssätt) för att utveckla taxonomin.  

Originalitet innebär att avhandlingen bidrar med ny kunskap inom aktuellt 
kunskapsområde. I denna avhandling är det främst taxonomin som sticker ut 
med originalitet avseende den systematik för metautvecklande handlingar som 
taxonomin ger. Behovet för denna typ av systematik har tidigare argumenterats 
för i kapitel 1. 

12.3.2 Reflektion över kunskapsbidrag 
Det främsta kunskapsbidraget i denna avhandling är en taxonomi för 
metautveckling. I avsnitt 2.2 har tidigare fenomenet taxonomi presenterats som 
instrument inom vetenskap. I samband med detta presenterades också sex 
normativa kriterier för en bra taxonomi. En intressant fråga är nu huruvida 
taxonomin uppfyller dessa kriterier. 
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• Homogen indelningsgrund: Den homogena indelningsgrunden som 
taxonomin vilar på är en handlingsorientering där social handling är den 
minsta analysenheten. I taxonomins tre dimensioner är det olika aspekter 
av metautvecklande handlingar som är i fokus, i hierarkidimensionen är 
det förändringshandlingar som fenomen, i processdimensionen är det in-
delningar av förändringshandlingar och i temadimensionen är det vad i 
SU-verksamheter som förändringshandlingar riktar uppmärksamhet mot. 

• Ömsesidigt uteslutande kategorier: Detta kriterium uppfylls inte fullt ut i 
föreliggande taxonomi. Det finns idag en överlappning av förändrings-
handling mellan förändringshandlingar i olika inriktningar av process-
dimensionen. Ett exempel på detta är ordnande handlingar (handlingstyp) 
i hierarkidimensionen som förekommer i två av inriktningarna av process-
dimensionen (förståelse och värdering). Detta är dock en poäng med 
föreliggande taxonomi eftersom detta ger möjlighet att uppmärksamma 
och hantera flerfunktionalitet hos förändringshandlingar. Det finns också 
vissa överlappningar mellan teman i temadimensionen. Detta är dock 
också önskvärt i och med att teman har olika relationer till varandra. 
Dessa delar av taxonomin är därmed inte en ren objekttaxonomi utan 
snarare en egenskaps- eller relationstaxonomi. 

• Uttömmande: Föreliggande taxonomi har visat sig kunna beskriva de 
förändringshandlingar som kunnat identifieras i de förändringsprojekt som 
denna avhandling baserar sig på. Om detta inkluderar alla exempel på 
metautvecklande handlingar är svårt att uttala sig om utan vidare 
prövning i fler fall. 

• Enkel: Taxonomin kan betraktas som enkel genom uppdelningen i tre 
dimensioner där kategorier och indelningar inom respektive dimension är 
tydliga. 

• Överskådlig: Taxonomin skall vara överskådligt uppbyggd: Taxonomin är 
möjlig att beskriva på olika nivåer. Taxonomin kan också betraktas som 
överskådlig genom att den ger möjlighet till att tala om och hantera 
utveckling av SU-verksamheter på olika nivåer. Det är t ex möjligt att 
stanna vid att bara tala om tre dimensioner, deras innebörd och relationer 
samtidigt som det också är möjligt att ta sig in djupare i respektive 
dimension. 

• Fruktbar: Taxonomin skall gå att använda för något praktiskt eller 
teoretisk syfte: Taxonomin har än så länge varit praktiskt fruktbar i termer 
av den varit användbar för att förstå och beskriva de förändringsprojekt 
som denna avhandling baserar sig på. Taxonomin har dock ännu inte 
prövats ”skarpt” även om den genomgått empirisk prövning gentemot 
redan genomförda förändringsprojekt. Taxonomin har också varit teoret-
iskt fruktbar genom att den ger en systematik, beskrivningsspråk och sätt 
att på ett meningsfullt sätt tala om metautvecklande handlingar vid 
utveckling av SU-verksamheter. 
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Denna avhandlings taxonomi för metautveckling uppfyller i sina väsentligaste 
delar ovan redovisade kriterier för en bra taxonomi. I de avseenden som tax-
onomin inte uppfyller dessa kriterier har också argument redovisats för varför 
taxonomin har denna utformning. Jag vill därför hävda att taxonomin uppfyller 
kraven för att kunna betraktas som en bra taxonomi. 

Hur står sig nu denna avhandlings kunskapsbidrag i förhållande till redan 
befintlig kunskap inom området? Jag har tidigare i kapitel 1 och 4 hanterat 
såväl teorier som förändringskoncept avseende SPI vilka på olika sätt påverkat 
struktur och innehåll i taxonomin. Även om dessa teorier och förändringskon-
cept varit en viktig del i utformningen av taxonomin finns det betydande 
skillnader mellan föreliggande taxonomi och redan befintlig kunskap inom SPI-
området. 

Jag vill hävda att en styrka med taxonomin är den systematik för förståelse för 
metautvecklande förändringshandlingar som taxonomin representerar. Min 
uppfattning är att såväl teorier som förändringskoncept för SPI saknar en tydlig 
systematik för att, utifrån ett handlingsperspektiv, förstå och beskriva utveck-
ling av SU-verksamheter. En annan framträdande skillnad är också den opera-
tionalisering (temadimensionen) av aspekter i SU-verksamheter som bör ges 
uppmärksamhet vid metautveckling. I redovisade förändringskoncept för SPI 
har man, enligt mitt förmenande, ett smalt fokus (främst SU-process) som gör 
att vissa betydelsefulla aspekter för SU-verksamheter inte uppmärksammas. I 
teorier för SPI är inte fokus lika smalt i och med att även andra aspekter 
förutom SU-process involveras. Mathiassen m fl (2002) beskriver t ex tre pers-
pektiv som bör tillämpas vid utveckling av SU-verksamheter, 1) process, 2) 
kompetens och 3) kontext. Vid en jämförelse mellan dessa perspektiv och tema-
dimensionen i taxonomin kan jag dock konstatera att jag genom temadimen-
sionens teman framför allt operationaliserat perspektivet kontext. Dessutom ger 
temadimensionen möjlighet att tala om olika teman utifrån meningsfulla 
sammanhang för en SU-verksamhet som förutsättningsprocess, genomförande-
process, resultat och förutsättningar & förmåga för handling. 

Som ett stöd för tillämpning av taxonomin har också ett angreppssätt, arbets-
sätt och fyra tillämpningssituationer presenterats. Föreliggande angreppssätt är 
ett sätt att sätta in taxonomin i ett större praktiksammanhang där det är 
meningsfullt att tala om metautveckling som en verksamhet. Denna verksamhet 
(metautveckling) består sedan av olika utvecklingsprocesser som i sin tur utgörs 
av handlingar och grupper av handlingar. I detta sammanhang befinner sig 
taxonomins tillämpbarhet på två nivåer, handlingsgrupp och socialhandling, d v 
s på de två lägsta nivåerna (nivå 1 & 2) i presenterat angreppssätt. Ett sätt att 
operationalisera angreppssättet har varit att också presentera ett arbetssätt 
relaterat till taxonomin. Även om arbetssättet främst syftar till att ge vägledning 
för tillämpning av taxonomins tre dimensioner är arbetssättet också ett sätt att 
operationalisera aktuellt angreppssätt. Detta har gjorts genom att presentera ett 
antal typfrågor som kan ställas på de olika nivåerna (nivå 1 – 4) i presenterat 
angreppssätt. Denna kombination av angreppssätt, arbetssätt och fyra använd-
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ningssituationer har i denna kunskapsutveckling varit ett sätt att ge en 
meningsfullhet åt taxonomin och dess tillämpbarhet. Tillämpningssituationerna 
är: 1) planering av metautveckling, 2) självreflektion under pågående meta-
utveckling, 3) reflekterande värdering av genomförd metautveckling och 4) 
utveckling av koncept för metautveckling. 

Vad sedan gäller huruvida presenterat angreppssätt och arbetssätt kan betraktas 
som välgrundade är det möjligt att göra vissa reflektioner. De största bristerna i 
presenterat angreppssätt och arbetssätt är att de efter framtagning inte genom-
gått varken extern teoretisk grundning eller empirisk grundning (prövning). 
Dock har de delvis genomgått interngrundning genom att bakomliggande 
värderingar och ställningstaganden mer eller mindre explicit rekonstruerats och 
på olika sätt ifrågasatts under generering av desamma. Generering av angrepps-
sätt har främst varit deduktivt genom användning och vidareutveckling av 
redan befintlig teori (TOV) och kontinuerlig förfining av densamma baserat på 
innehåll och struktur i framväxande angreppssätt (inifrånutveckling). Under 
generering av angreppssätt och arbetssätt har detta också skett utifrån såväl tyst 
induktion som artikulerad induktion. Detta innebär att såväl min tysta kunskap 
och erfarenhet ifrån tidigare gjorda rekonstruktioner och analyser av genom-
förda förändringsprojekt har påverkat generering av desamma. Vid en jäm-
förelse mellan taxonomin för metautveckling och presenterat angreppssätt och 
arbetssätt kan konstateras att föreliggande taxonomi är ”mer” välgrundad än 
presenterat angreppssätt och arbetssätt. Som påpekats i stycket ovan finns det 
mer att göra vad gäller prövning av presenterat angreppssätt och arbetssätt 
vilket också kommer behandlas längre fram i ”Uppslag för vidare forskning”. 

12.3.3 Reflektion över genomförande 
Under föreliggande kunskapsutveckling har jag i huvudsak tillämpat en 
teoridriven, induktiv och modelleringsbaserad strategi (TIM). Denna strategi 
har utgjort ryggraden i den kumulativa och välgrundade kunskapsutveckling 
som jag eftersträvat att uppnå. TIM har i detta sammanhang givit mig möj-
ligheter till att upprätthålla ett öppet förhållningssätt och beredskap att förän-
dra initiala antaganden och val av teorier allt eftersom att nya saker upptäckts 
baserat på såväl empiri som teori. Denna strategi har, som jag upplever det, 
varit en fruktbar strategi för successiva val baserat på successiv påverkan 
avseende såväl teorier (del II), empiri (del III) och kunskapsbidrag (del IV). Jag 
har således drivit denna kunskapsutveckling som en iterativ och inkrementell 
process avseende del II, III och IV där ny kunskap genom tolkning lagts till den 
gamla som samtidigt utvecklats genom att tillföra nya fakta eller pröva nya 
principer för taxonomin. Under denna iterativa process har också olika grund-
ningsinsatser för att skapa en välgrundad taxonomi genomförts. Detta har 
genomförts på tre nivåer, taxonominivå, teorinivå och empirinivå. Det har för 
mig varit viktigt att skapa trovärdighet i de kunskapsbidrag som denna avhand-
ling genererar och där strategin för välgrundad kunskapsutveckling varit en 
viktig ledstjärna. 
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Ett annat karaktäristiskt drag för detta avhandlingsarbete är indelningen i en 
empiriskt inritad fas och en analytiskt inriktad fas (se avsnitt 2.6.3). För mig har 
detta blivit ett medvetet val som jag anser bidrar till en ökad trovärdighet för 
taxonomin. Denna indelning i två faser har eliminerat risken att den fram-
växande taxonomin påverkat mig vad gäller riktande av uppmärksamhet under 
aktuella förändringsprojektet.  

Vad gäller forskningsmetoder har jag som huvudspår genomfört kvalitativa 
studier. Som jag ser det är detta det alternativ som givit mig bäst möjligheter att 
studera en öppen och mångtydig empiri i form av människors beteenden, 
attityder, värderingar och föreställningar i samband med utveckling av SU-verk-
samheter. För att kunna fånga tillräckligt djup kunskap om metautveckling har 
jag studerat få fall med djup där min involvering som aktionsforskare i dessa 
fall givit mig en möjlighet att få tillgång till och kunna tolka den mångtydiga 
empiri som respektive förändringsprojekt utgjort. För att utvecklingsprocessen 
relaterat till taxonomin inte skall bli för godtycklig har jag också tillämpat 
grounded theory (GT) men då i växelverkan med teoridrivning och modellering 
enligt grundprinciperna i TIM. 

En ytterligare reflektion som låter sig göras i slutet av denna kunskaps-
utveckling är att densamma i många avseenden kan beskrivas och reflekteras 
över utifrån kunskapsbidraget i denna avhandling (en taxonomi för meta-
utveckling). Den centrala kategorin i taxonomin ”Metautvecklande handlingar” 
skulle då i stället vara ”Kunskapsutvecklande handlingar”. Enligt hierarki-
dimensionen i taxonomin har jag i detta avhandlingsprojekt på aktivitetsnivån 
utfört en avrapportering av ett avhandlingsprojekt. Enligt handlingstyperna i 
handlingsklassen har jag sedan utfört kunskapsutvecklande handlingar som 
varit avgörande, gestaltande, informerande, insamlande, ordnande och valider-
ande vad gäller olika aspekter/delar för/av denna kunskapsutveckling. På hand-
lingsnivån har sedan samtliga handlingar utförts i något avseende. Dessa 
kunskapsutvecklande handlingar har också haft olika inriktningar enligt 
processdimensionen, d v s handlingar har utförts för att utveckla förståelse, 
värdera och/eller designa olika aspekter/delar av denna avhandling. Dessa delar 
skiljer sig inte mycket jämfört med metautveckling. Skillnaderna framträder i 
stället med större tydlighet i temadimensionen där teman för denna kunskaps-
utveckling snarare handlat om empiri, forskningsansats, forskningsfrågor, IS, 
kunskapsbidrag, metoder, modeller, problemområde, SPI, SU, syfte, taxonomi, 
teori etc. 

12.4 Uppslag för vidare forskning 
Jag har tidigare i avsnitt 2.6.1 argumenterat för tillämpad TIM-ansats som 
välgrundad kunskapsutveckling. I samband med detta har jag också pekat på 
vissa begränsningar i grundningen genom att taxonomin inte har tillämpats i 
”skarpa” förändringsprojekt som ett stöd för att förstå och förändra SU-verk-
samheter. Som en naturlig följd av detta ser jag en intressant fortsättning på 
detta avhandlingsprojekt genom att ”skarpt” tillämpa taxonomin som ett stöd 
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för att förstå och förändra SU-verksamheter. Detta skulle då också ligga till 
grund för förändring och vidareutveckling av taxonomin. 

Som en del av denna avhandlings totala kunskapsbidrag har också angreppssätt 
och arbetssätt för tillämpning av taxonomin presenterats. I samband med detta 
vore det intressant att tillämpa principerna i teorin för oöverblickbara 
verksamheter (TOV) enligt Lind (2001) för att utforma designa ett förändrings-
projekt, d v s nivå 3 och 4 i presenterat angreppssätt. Detta skulle sedan använ-
das tillsammans med taxonomin för metautveckling (nivå 1 och 2 i presenterat 
angreppssätt) för att förstå och förändra SU-verksamheter och då utifrån de 
fyra användningssituationer som tidigare presenterats i avsnitt 11.4. Jag skulle 
se detta som en utmaning eftersom metautveckling utgör en förändringsprocess 
och TOV är en teori för avgränsning och indelning av verksamheter i processer. 
Syftet med denna kombination skulle vara att medvetet och reflekterat hantera: 

• Utformning av förändringsprojekt och förändringsstrategi genom tillämp-
ning av TOV 

• Förstå och förändra aktuell SU-verksamhet genom tillämpning av presen-
terad taxonomi, angreppssätt och arbetssätt 

Ett område som också är intressant för vidare forskning är att utvidga tax-
onomin. I nuvarande utformning är taxonomin giltig för diagnostiserande 
förändringsprojekt, d v s att ta sig fram till identifierade förändringsbehov och 
viss utformning av förändringsförslag. Baserat på detta finns en utvecklings-
potential i taxonomin att mer systematiskt kunna hantera design av föränd-
ringar, införande av förändringar och ständiga förbättringar. I termer av 
processdimensionen av taxonomin skulle detta kunna innebära en utveckling 
enligt Figur 12-2 nedan. 
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Figur 12-2: Utvidgning av taxonomin 

Denna utvidgning skulle säkert också få konsekvenser för såväl hierarkidimen-
sion som temadimension. 
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13 English summary 

13.1 Background for this thesis 
This thesis deals with the problem of development of system development 
organisations often referred to as SPI (Software Process Improvement). 
Information system development (ISD) is a complex and a multi dimensional 
phenomenon (Butler & Fitzgerald, 1997; Mathiassen, 1997). As a consequence 
of this SPI can also be regarded as a rather complex phenomenon to deal with 
(Mathiassen m fl, 2002). Problems that for example are accentuated in relation 
to SPI are: 

• SPI is in its current shape a quite young discipline (Mathiassen, 1997) 

• There is a sparse amount of SPI-theories that can guide SPI-efforts 
(Ravichandran, 2000) 

• SPI-efforts often focus on SD-process, methods and tools which is a 
narrow focus that leave out important aspects such as business orientation 
(Cattaneo m fl, 2001), organisation and social factors (Baddoo & Hall, 
2002; Butler & Fitzgerald, 1997) 

• A majority of SD-organisations says that SPI-efforts don’t have any direct 
strategic value for their organisations (Raynus, 1999) 

In this context Butler and Fitzgerald (1997) argues for that there is a need for 
both researchers as well as practitioners to better understand SD-organisations, 
their practice and development of the same. 

Since the beginning of 1997 I have been involved in four different change 
projects (SPI-efforts) in different SD-organisations. The general purposes for 
these projects have been to diagnose each of these SD-organisations and their 
practice, identify change needs, design change measures and in some cases 
implement these change measures. Even though the main concern in each of 
these change projects has been to improve their ways of working during SD-
projects (process, methods, tools etc.), we have also been forced to involve 
aspects such as organisational structures, rewarding systems, sharing of 
knowledge and experiences etc. These change projects have also shown that 
there is a need for a developed understanding of SD-organisations and their 
practice. 

13.2 Research questions and purpose 
In this thesis SPI is also referred to as meta development. This designation is 
used since SPI efforts concern development of another development 
organisation such as a SD-organisation. The concept of meta corresponds to a 
self reflective or self referring phenomenon in representation (Jansson, 1986). 
Meta development is therefore a self-reflection over how current SD practice is 
conducted. In the problem area that has been presented above there are a 
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number of aspects that are relevant to deal with during meta development (se 
bullets in section above). These problems also implicates that there is a need for 
guidance concerning meta development. The problem area is therefore 
formulated as: 

How can and ought one conduct meta development? 

In order to develop understanding for meta development and to be able to give 
guidance in the subject there is a need for some kind of systematic tool that can 
support such an effort. The main question for this thesis is therefore formulated 
as: 

1. How is it possible to describe meta development in order to understand 
and guide such an effort? 

In order to answer this question there are at least two sub questions that have to 
be elaborated. 

2. What characterises a SD-organisation and its practice? 

3. What characterises meta development? 

Based on these research questions the superior purpose for this thesis is to: 

• Develop knowledge about development of SD-organisations and its 
practice (meta development) 

On a more specific level the purpose with this thesis is to develop a systematic 
support (tool) for meta development. This systematic tool is in the shape of a 
taxonomy for meta development which also is the main knowledge contribution 
in the thesis. The purpose with this taxonomy can be divided into three sub 
purposes: 

• To develop a taxonomy that can be used for understanding meta 
development 

This understanding can be developed through that the taxonomy gives support 
for: 

• Categorisation and description of meta development 

And finally the taxonomy shall also be able to: 

• Give guidance concerning meta development 

The taxonomy that is presented in this thesis shall be regarded as one possible 
answer to how to support meta development in a suitable way. 

13.3  Research approach 
My involvement in the four change projects has been as an action researcher. As 
an action researcher I have, according to Schein (1987), conducted fieldwork 
with a clinical perspective, which is a distinction within the field of qualitative 
action research. The characteristics of fieldwork with a clinical perspective are 
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to get involved with individuals, groups, communities or organisations in a 
“helping role”, i.e. to solve some problem. This would in this case refer to me as 
an organisation development consultant, process consultant and others who 
work explicitly with human systems. With this type of research approach there 
are things that appear in the foreground and things that are in the background. 
One example of this is that when you are active in a real change project, 
scientific results are in some sense secondary to helping. This perspective is not 
automatic. People have, in some sense, to be trained to take this perspective. It 
is also the client who initiates the process since it is they who in the end choose 
and decide who they will let in, in the organisation. In these types of studies the 
data often are deep, not broad. My research approach has been guided by MGT 
(Multi-Grounded Theory) according to Goldkuhl and Cronholm (2003). MGT 
is an extended alternative to GT (Grounded Theory) that gives additional 
possibilities to data analysis and theory development. In the thesis this is 
referred to as the TIM-approach (Theory driven, inductive and model-based 
approach). My research approach is as a consequence of MGT qualitative. My 
research aims at catching the complexity of reality (meta development) by 
distinguishing patterns and to develop new patterns (a taxonomy) concerning 
meta development. This means that individuals and their behaviour (actions) 
during meta development have been studied. This also means that I have 
interpreted behaviour, individual and in groups, (change actions) in meta 
development situations in order to develop the taxonomy for meta 
development. 

13.4 Results 
I have already announced that a central knowledge contribution from this thesis 
is a taxonomy for meta development. In relation to the taxonomy the thesis 
contains the following knowledge contributions: 

• Knowledge about meta development and more specific about development 
of SD-organisations and its practice 

• A taxonomy for meta development that can describe and give guidance for 
meta development 

• An approach and work procedures for using the taxonomy 

Knowledge about meta development is expected as a result from research 
question 1, 2, and 3. The chapters that mainly contribute to this knowledge are 
chapter 4, 5 and 7 – 11, i.e. a major part of the thesis. The taxonomy as such is 
the expected result from research question 1 and presented in chapter 7 – 10. 
The use of the taxonomy as support for understanding meta development is 
then generated through research question 1 and mainly presented in chapter 11. 
Guidance for meta development is in the same way generated through research 
question 1 and is also presented in chapter 11. These results will be presented in 
the sections below. 
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13.4.1 The constituents of the taxonomy 
The taxonomy is constituted by three dimensions which gives a possible 
perspective to put on meta development. These dimensions are, a hierarchy 
dimension, a process dimension and a theme dimension. 

13.4.1.1 The hierarchy dimension 
The hierarchy dimension deals with change action on two levels, an action level 
and an activity level according to Figure 13-1 below. 

Action characteristics

Activity level
Sub practice

Action level
Change actions

containsMulti functionality
Basic function
Action type
Dimensions of reality

characteristics
for

HIERARCHY DIMENSION

specialisation
 

Figure 13-1: The hierarchy dimension 

On the action level the taxonomy gives a repertoire of change actions that are 
relevant during meta development. This level is the most detailed level of change 
actions, which can be used to understand and describe diagnosing change 
activities related to meta development. On the activity level we will find change 
activities that are more complex and therefore not described as change action 
on the action level. The repertoire of change actions that builds up the 
taxonomy is according to Figure 13-2 below. 

- Adapt
- Advise
- Characterize
- Compile
- Define

- Unite
- Verify

- Falsify
- Formalize
- Identify
- Inventory
- Observe

- Present
- Prioritize
- Relate
- Settle
- Systematize  

Figure 13-2: The repertoire of change actions 

During the translation of these change actions from Swedish to English there 
was one thing that gradually became clear. Actually it is not enough to just 
translate the change actions to English. There is also a need to more carefully 
analyse the English meaning of these actions. It is therefore now possible to 
identify some differences in the meaning between the actions formulated in 
English and the original meaning in the Swedish version. Consequently there is 
a need for further work with the English version of the taxonomy. However, 
current presentation still gives an idea of what change actions I am dealing with 
on the action level. These change actions also have different characteristics that 
are accentuated through the action class according to Figure 13-2 above. The 
first characteristic in the action class is multi functionality. Multi functionality 
means that change actions, when they are conducted, often have co-existing 
functionality (cf. Goldkuhl, 1998) (se also below where the process dimension is 
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presented). The next characteristic in the action class is basic function. The 
action class gives expression for two functions, transformation and 
coordination (cf. Goldkuhl et.al, 2002; Melin, 2002). The basic function means 
that change actions will have more or less effect on the continuous change 
work, i.e. if the basic function is just transformative or if it also is co-ordinative. 
Change action that are more transformative just changes the state of something 
and the new result does not have to have an accentuated effect on the 
continuous change work. However, change actions that are more co-ordinative 
will produce results that one should/will/must take into account in the 
continuous change work. The next characteristic in the action class is action 
type. Change action can be grouped into more generic types of actions (action 
type) and where the taxonomy express, arranging, collecting, decisive, 
informative, shaping and validating action types. The change actions on the 
action level is then grouped in different action types according to Figure 13-3 
below. 

Action type
(Action characteristics)

Action type
(Action characteristics)

Action level

Action level

- Define
- Formalize
- Prioritze
- Settle

- Advise
- Present

- Observe

- Falsify
- Unite
- Verifiy

- Compile
- Characterize
- Identify
- Inventory
- Relate

Arranging
actions

Collecting
actions

Decisive
actions

Informative
actions

Shaping
actions

Validating
actions

- Adapt
- Compile
- Characterize
- Define
- Identify
- Inventory
- Relate
- Systematize  

Figure 13-3: Action level and action type 

The last characteristic in the action class is dimension of reality. This means that 
all actions (actions level) will have effects in different dimensions of reality (cf. 
Goldkuhl, 2002). The basic division is to deal with effects in the inner and 
external world. The inner world is what humans have in their head, i.e. people’s 
mental constructions and understandings of things. The inner world can also be 
divided into both an intra-subjective part and an inter-subjective part. The 
intra-subjective part is one individuals understanding and mental construction 
of things and the inter-subjective part is shared understanding and mental 
construction between more than one individual. The external world is outside 
of humans and is divided into three parts, signs, artefacts and real things. In this 
context signs are written text, diagrams, figures and spoken language. Artefacts 
are things made by humans such as, books, computers and buildings. Real 
things are objects that are not made by humans such as, trees, mountains and 
lakes. 
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13.4.1.2 The process dimension 
The process dimension deals with a division of the change process with its 
change actions into three generic phases according to Figure 13-4 below. 

Change process

Understanding Evaluation Design

prerequsite
for

prerequsite
for

can be constituted by change actions with focus on

 
Figure 13-4: The process dimension 

The process dimension gives expression for a recommended order between 
change actions on different levels according to the bullets below. 

• First one should develop understanding for the actual change situation. 

• Then one should evaluate developed understanding. 

• Finally one can perform different design efforts based on the results from 
the bullets above. 

The process dimension also gives support for iterative action patterns that 
deviates from the recommended order. It is for instance possible that the 
evaluation generates such results that it is realised that one have to develop 
additional understanding before one can start to design.  

In order to be able to give a richer description of the taxonomy there is a need 
to deal with both the hierarchy dimension and the process dimension 
simultaneously. If these two dimensions are put together the taxonomy can be 
described according to Figure 13-5 below. 
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Figure 13-5: The process dimension and hierarchy dimension together 
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Through integration of these two dimensions in the taxonomy it is now possible 
to describe what type of change action that mainly are performed during 
different phases of a change process. This dividing also accentuate possible 
multi functionality related to some types of actions (action type in the action 
class) through that action types such as arranging actions and decisive actions 
appears in more than one focus of the process dimension (procedural multi 
functionality). This multi functionality means that even if understanding and 
arranging are in the foreground when a change action is performed there will, at 
the same time, be an evaluation side of arranging that are in the background 
and therefore more or less tacit. Multi functionality also has a temporal side 
when change actions are performed in a collective context (temporal multi 
functionality). One example of this is for instance when someone (the seminar 
leader) during a seminar relates (change action) two objects on a white board. 
This change action will have temporal multi functionality according to the 
bullets below. 

• The seminar leader performs an arranging action (action type) through 
that he or she relates (action level) two objects on the white board. 

• At the same time as the seminar leader relates the two objects the seminar 
leader also performs an informative action (action type) through that he or 
she presents (action level) this for the rest of the seminar participants. 

Through that the seminar leader relates two objects on the white board, the 
other participants of the seminar will also contribute to the temporal multi 
functionality according to the bullets below. 

• The seminar members will, as a result of the drawing on the white board, 
perform a collecting action (action type) through that they observe (action 
level) the documentation on the white board. 

• At the same time the seminar members will perform a validating action 
(action type) through their verification or falsification (action level) of the 
relation performed by the seminar leader. 

Another aspect of multi functionality that is expressed through the hierarchy 
dimension is multi functional effects. This means that change action can have 
effects in more that one dimension of reality at the same time. 

The process dimension also expresses different orders in which change actions 
are performed. Within actions with focus on understanding (process dimension) 
for instance, the action types (action class) have different relations to each other 
according to Figure 13-6 below. 

Collecting
actions

Informative
actions

Arranging
actions

Base

Info
Advice

order

Domain

Knowledge
object

 
Figure 13-6: Relation between action types 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 328

Within each action type there are a number of change actions on the action level 
that also have different relations to each other. An example of this is arranging 
actions that have relations according to Figure 13-7 below. 

Identify
Characterize

Inventory

Relate

Compile
Entity

can be
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Frame of 
interpretation

Domain

Order

Arranging actions

 
Figure 13-7: Arranging actions 

In this example the change actions on the action level (hierarchy dimension) 
can, depending on the situation, be dealt with in different groupings. In some 
situations it can be suitable to just talk about model as the change action while 
there in other cases can exist a need to be more explicit about what actually is 
done when this change action (model) is performed. The change action model 
can therefore, in other situations, be to general and there can exist a need to 
elaborate more specific change actions on the action level like, identify, 
inventory, characterize, relate and compile. The same goes for change actions 
on action level that are shaping actions according to action type in the action 
class. 

13.4.1.3 The theme dimension 
The third dimension (the theme dimension) deals with what to direct attendance 
towards during SPI-efforts and the performance of change actions. This means 
that the themes accentuate aspects of the SD-practice that need to be elaborated 
during a SPI-effort. The theme dimension is constituted by eleven themes with 
different relations according to Figure 13-8 below. 
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Figure 13-8: The theme dimension 

The themes are organised according to a generic practice model (ToP) (cf. 
Goldkuhl et. al, 2002 for ToP) and a process orientation (cf. Lind, 2001, 2003 
for dividing into process types). In the upper part of Figure 13-8 above 
prerequisites and ability that are needed for the SD-practice are accentuated. 
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The themes that are expressed here are, know-how, development resources, 
development tools and technical infrastructure. The aspects that these themes 
express are important in order to be able to realize wanted and expected results 
in terms of different products and services. Realization means that one have to 
deal with themes such as SD-process and project management. When dealing 
with these two themes there are two other themes that emerge as important to 
elaborate. These two themes are co-operation & communication and decision-
making. All realization depends on some kind of planning of the practice. In the 
theme dimension this is addressed through the theme strategic planning as a 
prerequisite for realization. The SD-practice is then performed in some kind of 
organisational setting that also affects the practice. In the theme dimension this 
is constituted by the theme organisational context that deals with aspects that 
are related to organisational structure, reward systems, social factors etc. 

13.4.2 How to understand and change SD-organisations and its 
practice 

Work of investigation concerning business development should be conducted 
through shifting between details and the whole in order to create a congruent 
description of the business (Lind, 2001). Meta development is also a type of 
investigatory work where a congruent description of the SD-practice is 
generated through evaluation, generating change measures and to implement 
generated change measures. In order to achieve this with support of the 
taxonomy, there is a need to generate a suggestion for an approach that can be 
used with the taxonomy. The approach that is presented here is based on the 
theory of unperceivable business systems (TOV) (ibid), which is intended to be 
used for process determination during business analysis.   

The approach that is presented here should fulfil two purposes, 1) a support for 
using the taxonomy to understand meta development and 2) a support for using 
the taxonomy as guidance for meta development. In addition to the purposes 
above is it also possible to use the taxonomy for analysis of prescribed change 
actions in different change concepts (methods) for meta development (SPI-
methods). This is an additional purpose that has become obvious through 
development of presented approach. The approach for using the taxonomy can 
be visualised according to Figure 13-9 below. 
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Figure 13-9: Approach for meta development 

The practice that is in focus in this thesis is development of the SD-practice 
according to level 4 in Figure 13-9 above. This practice is, on level 3, 
constituted by different process types, which are constituted by variant 
processes, which finally are constituted by sub processes. Level 3 is more or less 
left as a black box in this thesis. Change actions that are performed on level 3 
do however need to be understood, specified and evaluated, which leads us to 
the next level in the approach. 

On level 2 (action group) the hierarchy dimension in the taxonomy is used to 
classify change actions on different levels according to the hierarchy dimension. 
Change action on level 2 in the approach should be regarded as sub practices 
(activities), which for example can be constituted by business diagnosis, 
business analysis and problem analysis. Activities on level 2 are then specified 
and constituted through change actions on the action level in the hierarchy 
dimension of the taxonomy (level 1 in the approach). 

On level 1, change actions on action level and action types in the action class 
can be further elaborated through the process dimension in the taxonomy 
(understanding, evaluation and design). The process dimension also gives 
opportunity to elaborate on the action logic of change actions. This concerns 
both change actions on action level as well as action types according to the 
action class. Besides that change action can have different focus (understanding, 
evaluation and design) they can also direct attention towards different aspects in 
current SD-practice. This is accentuated through the theme dimension in the 
taxonomy. The theme dimension is therefore constituted by themes that are 
important to elaborate on during meta development. 

Change action can also be further elaborated concerning characteristics that are 
expressed through the action class in the hierarchy dimension. In addition to 
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action type, the taxonomy also gives support for elaboration on multi 
functionality, basic function and effects in different dimensions of reality.  

If the, above presented approach, gives guidelines of how to use the taxonomy 
there is also a need to be more specific and to talk about work procedures for 
meta development. I have therefore in the thesis also presented examples of type 
questions that should be elaborated on different levels in the approach. On level 
4 in the approach there are a number of type questions that should be asked in 
order to create prerequisites for the following change work. Examples of such 
questions are according to the bullets below. 

• What is the meaning of the assignment to develop current SD-practice and 
who is giving the assignment? 

• What types of basis are available for current change effort and what 
provider of basis will be available? 

• What driving and restraining forces can have effect on current change 
effort? 

Even though that level 3 should be regard as a black box in this thesis there are 
still a number of relevant questions that can be asked on this level. Examples of 
such questions are: 

• What is, on variant and phase level, a suitable approach for current 
development effort, i.e. a sort of project plan? 

• What are expected and wanted results? 

• What activities (phases) need to be performed? 

• What relations exist between different activities? 

Level 4 and 3 can then be decomposed on level 2 where it for each activity is 
possible to make further specifications according to the type questions on level 
4 and 3 above. 

On level 1, finally, the taxonomy with its three dimensions is a direct support 
for stating elaborating questions. Examples of questions related to the hierarchy 
dimension are therefore according to the bullets below. 

• What change actions can/should/ought to be performed, have been 
performed or are prescribed? 

• What action types can/should/ought to be performed, have been 
performed or are prescribed? 

• What is the purpose with current change actions (ex to inform, to resent 
etc)? 

• What results are expected, have been produced or are prescribed through 
these change actions? 
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• What prerequisites are needed/prescribed to be able to perform these 
change actions? 

• Are the change actions multi functional and how can this effect current 
change effort? 

• What is the basic function of these change actions (transformative and/or 
co-ordinative)? If they are co-ordinative, in which way can/should/ought 
they effect current change work? 

• In what dimensions of reality will the results of these change actions have 
effect and what is this effect? 

• What is the constancy of different results and their effect in different 
dimensions of reality? 

• What co-operation procedures can/should/ought to be used, have been 
used or are prescribed in order to reach desired effects in different 
dimensions of reality?  

Examples of questions related to the process dimension are: 

• What focus (understanding, evaluation and design) can/should/ought to be 
addressed, have been addressed or is prescribed in relation to current 
change actions?  

• In what order can/should/ought current change actions be performed, have 
been performed or what order is prescribed? 

Examples of questions related to the theme dimension are: 

• What themes in the SD-practice can/should/ought to be elaborated, have 
been elaborated or are prescribed? 

• How are these themes related to each other? 

• Are the themes that are more important than others? 

The use of the taxonomy with its approach and work procedures have then 
been exemplified through four though out application situations, 1) planning of 
meta development, 2) self reflection during meta development, 3) reflection 
after finished meta development and 4) development of concepts for meta 
development. 

13.5 Implications and reflection 
The earlier presented taxonomy with its approach and work procedure can be 
visualised according to Figure 13-10 below. 
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Figure 13-10: Taxonomy, approach and work procedure 

In the end of this thesis I can now present some reflections over these 
knowledge contributions. A crucial question for the taxonomy is for instance if 
it is a “good” taxonomy? This can for example be evaluated based on Allwoods 
(2002) six criteria for a “good” taxonomy. 

• Homogeneous basis of division: The basis of division for the taxonomy 
rests on an action orientation where social action is the fundamental unit 
for analysis. The taxonomy is constituted by three dimensions where 
different aspects of meta developing actions are in focus, in the hierarchy 
dimension it is change actions on different levels as phenomenon, in the 
process dimension it is division of change actions into phases and in the 
theme dimension it is what to direct attention towards during meta 
development. 

• Mutual exclusive categories: This criterion does not find its total 
fulfilment! There is in the taxonomy an overlap between change actions 
with different focus in the process dimension. One example of this is 
arranging actions (action type) in the hierarchy dimension that occur in 
two focus of the process dimension (understanding and evaluation). This is 
however to be regarded as a strength with the taxonomy since this gives 
the opportunity to address change actions multi functionality. These parts 
of the taxonomy are therefore not to be regarded as pure object taxonomy 
but rather as character and relation taxonomy according to Allwood 
(2002). 

• Complete: Current taxonomy has proven to be useful to describe the 
change actions that have been performed in all change projects that this 
thesis is based on. It is however hard to tell if this includes all possible 
change actions without further grounding in new change projects. 

• Simple: The taxonomy can be regarded as simple through the dividing in 
three dimensions where categories and dividing within each dimension is 
clear. 

• Clear and easy to grasp: The taxonomy fulfils this criterion through that it 
can be described on different levels and that it gives an opportunity to talk 
about and deal with meta development on different levels. It is for instance 



Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter 

 334

possible to stop and just talk about the three dimensions, their meaning 
and relations. At the same time it is also possible to dig deeper within each 
dimension of the taxonomy. 

• Fruitful: The taxonomy should be able to use for some theoretical and/or 
practical purpose. The taxonomy has so far proven to be fruitful in terms 
of understanding and describing the change projects that this thesis is 
based on. The taxonomy has however yet not been used in “real life” even 
though it has been empirically tested on already performed change 
projects. The taxonomy has also been theoretically fruitful through that is 
has given a systematic description language and a way to, in a rational 
manner, talk about meta developing actions during development of SD-
practice. 

The approach for meta development that also has been presented is said to be a 
way to put the taxonomy in a larger practice context where it is meaningful to 
talk about meta development as a practice. The practice meta development is 
then constituted by different development processes, which in their turn is 
constituted by groups of change actions. In this context the taxonomy is 
applicable on two levels in the approach, action group (level 2) and social 
action (level 1). One way to make the approach operational on all levels has 
been to present a work procedure that is related to the taxonomy. In this case 
the work procedure is constituted by a number of type questions that are 
relevant to ask on different levels in the approach. On level 1 and 2 these 
question are a direct consequence of the taxonomy with its three dimensions. In 
relation to what has been described above one can also do some reflections 
about the grounding of the approach and work procedure. One critique that 
can be directed towards the approach and the work procedure is that they either 
have been externally theoretical grounded or empirically grounded. However, 
the approach and work procedure have still gone through internal grounding 
through that under lying values and standpoints have been reconstructed and 
questioned during generation of the same. Generation of the approach and 
work procedure have also been conducted through tacit induction and 
articulated induction. This means that both my tacit knowledge and experiences 
from previous reconstructions and analysis of different change projects have 
effected the generation of both the approach and the work procedure.  

When it comes to how I have conducted the knowledge development that this 
thesis represent I can also present, as I regard it, an important reflection. My 
opinion is that this thesis in many ways can be described and reflected over with 
support of presented taxonomy. The central category in the taxonomy would 
then be named as, knowledge developing actions. According to the hierarchy 
dimension I will, on activity level, have given a report on this thesis project. 
According to the action types in the action class I have conducted knowledge 
developing actions that have been of the type, decisive, shaping, informative, 
collecting, arranging and validating. On the action level I have then conducted 
all actions in different ways. These knowledge-developing actions have also had 
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different focus according to the process dimension, i.e. actions have been 
performed to develop understanding, to evaluate and to design different 
aspects/parts of the thesis. These parts (hierarchy- and process dimension) of the 
reflection do not differ much compared to meta development. The differences 
becomes more obvious in the theme dimension where themes related to 
knowledge development instead concern, empirical data, IS, knowledge 
contributions, method, models, research approach, problem area, purpose, 
research questions, SD, SPI, taxonomy, theory etc. 
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