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Förord 
Efter att ha skrivit över 55 000 ord så har vi nu privilegiet att få skriva förorden 
till  vår  uppsats.  Vi  har  fått  göra  över  300 000  tangenttryckningar  för  att  få 
möjligheten  att  lägga  fram  en  färdig  uppsats  som  den  avslutande  delen  i  vår 
utbildning. Vi tycker att Din läsning av vår uppsats inte kan starta bättre än med 
att säga som Sydney J. Harris (19171986) en gång sa: ”Den stora faran är inte 
att  datorerna  ska  börja  tänka  som  människor,  utan  att  människor  ska  börja 
tänka  som datorer”. Du som  läsare  kommer  förhoppningsvis att  tänka  tillbaka 
till detta citat då Du läser uppsatsen. 

Vi vill rikta ett tack till Nicklas Fock som tog emot oss på Combitech Systems 
AB, tog sig tid för oss och våra frågor, samarbetade och gav oss möjligheten att 
träffa  intressanta  personer  som  vi  även  fick  möjligheten  att  intervjua.  Vi  vill 
också tacka de personer som deltog vid intervjuerna med sin entusiasm och visat 
intresse. Det är tack vare er som vi har kunnat utföra vårt arbete. 

Vi  vill  även  tacka  vår  handledare  på  Linköpings Universitet, Hans Holmgren. 
Han har funnits till vår hjälp så fort vi behövt den och han har hjälpt oss att gå 
från  en  inledande  idé  till  att  realisera  den.  Det  var  även  Hans  förtjänst  att  vi 
överhuvudtaget  kom  in  på  spåret  Dialogseminarium.  Det  har  varit  många 
intressanta  diskussioner  på  Hans  kontor  där  vi  hela  tiden  kommit  ut  med  nya 
insikter och tankar. 

Sist, men  inte minst, vill vi  tacka våra  familjer, vänner, bekanta och alla andra 
som på  ett  eller  annat  sätt  bidragit  till  att  detta  arbete  har  kunnat  genomföras. 
Speciellt  Ni  som  fungerat  som  ett  bollplank  igenom  hela  denna  långa 
arbetsprocess, där framförallt våra kurskamrater bollat tillbaka många svar. 

Tack! 

Linköping, Maj 2006 
Martin Granelund & Jimmy Häggström
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Sammanfattning 
Att  utveckla  ITsystem  som  löser  de  problem  det  är  ämnat  att  lösa  är  en 
förutsättning för systemutvecklingen. Trots att detta kan ses som en självklarhet 
samt  att  forskning  sker  inom  området  klarar  inte  verksamheterna,  som 
utvecklingen ser ut  idag, alltid av att  lösa detta problem (Standish Group 1994; 
Standish  Group  2003).  Andra  exempel  på  problem  som  kan  finnas  i  ett 
systemutvecklingsprojekt  är  dålig  kommunikation  i  projektgruppen,  otydliga 
mål  inom  den,  dålig  grund  att  stå  på  och  att  en  helhetsbild  av  verksamheten 
saknas (Goldkuhl & Röstlinger 1988). Vi har tagit fram en alternativ lösning för 
att tillgodose dessa behov, vilket erbjuder ett alternativt arbetssätt med avsikt att 
minska  risken  för  att  dessa  problem  uppstår. Vi  presenterar  ett  arbetssätt  som 
utgår  från  metoden  Dialogseminarium,  en  metod  för  kunskaps  och 
erfarenhetsutveckling, vilken har som huvudsyfte att: 

•  Etablera ett gemensamt språk 
•  Skapa en yrkespraxis 
•  Utveckla ett reflektivt och analogiskt tänkande 
•  Bygga kunskap 
•  Utveckla erfarenhetsbaserade kunskaper 

I  det  presenterade  arbetssättet  används Dialogseminariet  i  början  och  slutet  av 
systemutvecklingsprojekt  samt  som  ett  moment  inför  och  mellan  dess  olika 
systemutvecklingsfaser där de bäst lämpar sig att användas. Genom att arbeta på 
detta  sätt  hoppas  vi  bland  annat  att  arbetssättet  ska  kunna  generera  i  en  bättre 
kommunikation  inom  projektgruppen  och  att  en  gemensam  förståelse  för 
projektet skapas med Dialogseminariet. Under projektets gång ska kontinuerlig 
reflektion  och  bearbetning bland  annat  bidra  till  att  problem  förs  upp  till  ytan 
och att till exempel grunden inför nästa systemutvecklingsfas läggs. Vi vill även 
att  kunskap  och  erfarenhet  om  hur  projektet  genomförts  ska  skapas,  vilka  ska 
kunna komma att användas vid framtida systemutvecklingsprojekt. 

Då arbetssättet förutsätter att det finns ett längre investeringsperspektiv krävs ett 
engagemang  från  verksamheten. Om  verksamheterna  får  den  information  som 
krävs för ett sådan  införande  tror vi att detta kan bli ett naturligt sätt att arbeta 
efter.
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Abstract 
Developing  ITsystems  which  solve  the  intended  problem  is  a  necessity  for 
systems development. Although this can be seen as obvious and that research is 
performed  within  the  subject,  organisations  are  not  able  to  handle  these 
problems (Standish Group 1994; Standish Group 2003). Other problems that can 
occur in a systems development project is bad communication within the project 
group, ambiguous goals, weak foundation to stand on and that an overall picture 
of  the project  is missing  (Goldkuhl & Röstlinger 1988). We have developed  a 
possible  solution  to  manage  these  needs,  which  should  be  able  to  offer  an 
alternative work  procedure  so  that  the  possibilities  of  problems  occurring will 
decrease.  We  will  present  a  work  procedure  that  is  based  on  the  Dialogue 
seminar method, a method for knowledge and experience extraction, which has 
the main purposes to: 

•  Establish a common language 
•  Create a work practice 
•  Develop reflective and analogical thinking 
•  Build knowledge 
•  Develop experience based knowledge 

In our presented work procedure the Dialogue seminar is used in the beginning 
and at the end of the systems development project and as an element before and 
in  between  different  systems  development  phases  where  the  use  of  it  is  best 
suited. By working this way we are hoping that the work procedure will generate 
better  communication  within  the  project  group  and  that  a  common  under 
standing  for  the  project  will  be  created.  During  the  project  a  continuous 
reflection and refining will contribute to avoid problems and for example build a 
foundation  prior  to  future  system  developing  phases. We  also  want  to  create 
knowledge  and  experience  about  how  projects  are  carried  out,  which  will  be 
used in future system development projects. 

When the work procedure requires that there is a longer investment perspective, 
a commitment  from the organisation  is needed. If  the organisation receives  the 
information needed for establishing this work procedure, we believe that this can 
be a natural way of working.
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Del 1 – Inledning, 
kunskapsutveckling & metodanalys 
Denna  del  innehåller  bakgrund  till  ämnet  samt  en 
presentation av  frågeställning och syfte. Vidare går vi 
igenom  vår  kunskapsutveckling  där metoder  och  våra 
metodval  presenteras.  Sedan  presenteras  även 
metametoder för analys av metoden Dialogseminarium. 
Vi  avslutar  med  att  gå  igenom  hur  vi  kommer  att 
genomföra vårt arbete.





Del 1 

1 

1  Inledning 
Detta  inledande  kapitel  kommer  att  ge  en  introduktion  till  det  vi  valt  att 
behandla.  Vi  kommer  här  att  redogöra  för  bakgrunden  till  uppsatsen, 
frågeställning  och  syfte, målgrupp,  avgränsningar  samt  en  disposition  för  hur 
uppsatsen är upplagd. 

1.1 Bakgrund 
Denna  uppsats  handlar  om  hur  verksamheter,  med  stöd  av  ett  principiellt 
välgrundat arbetssätt, kan genomföra lyckade systemutvecklingsprojekt. 

Vid  utveckling  av  ITsystem 1  är  det  brukligt  att  använda  sig  av 
systemutvecklingsmetoder.  Goldkuhl  (1991)  beskriver  dessa  metoder  som  hur 
arbetet  i  olika  faser  skall  utföras  samt  hur  resultatet  skall  dokumenteras  och 
beskrivas.  Systemutveckling  och  systemutvecklingsmetoder  är  viktiga  i  den 
meningen  att  det  är  begrepp  som  beskriver  vad  systemutvecklare  arbetar  med 
samt med vilka hjälpmedel (det måste dock finnas företeelser av båda dessa slag 
som kan medföra att systemutvecklingsprojekt får bättre utsikter att lyckas). Det 
är  också  här  vi  har  kunnat  identifiera  ett  av  de  största  problemområdena  och 
behoven som finns inom systemutvecklingen. Idag resulterar fortfarande många 
systemutvecklingsprojekt  i  att  färdiga  ITsystemen  löser  fel  problem  och  att 
projektet  misslyckas  med  avseende  på  både  tid  och  budget.  Drygt  53%  av 
systemutvecklingsprojekten  är  tvungna  att  förändras  kraftigt  för  att 
överhuvudtaget genomföras, drygt 31% resulterar i nedläggning av projektet och 
enbart  16%  lyckas  enligt  CHAOSrapporten  (Standish  Group  1994).  Denna 
rapport  genomfördes  i  och  för  sig  på  amerikanska  företag  för  mer  än  tio  år 
sedan,  men  det  är  inget  som  visar  på  att  det  skulle  vara  annorlunda  i  Sverige 
idag.  Det  har  nämligen  inte  blivit  mycket  bättre  sedan  1994,  enligt  senare 
versioner av rapporten som publicerades 2003 (Standish Group 2003). Här kan 
vi se att utvecklingen går  i  rätt  riktning, men  fortfarande visar siffrorna att det 
finns problem. I siffrorna från 2003 kan vi utläsa att 15% av projekten resulterar 
i  nedläggning,  mot  tidigare  31%  och  51%  av  systemutvecklingsprojekten  är 
ifrågasatta,  vilket  inte  är  någon  förändring  jämfört  med  1994.  Slutligen  är 
siffrorna  för  lyckade  systemutvecklingsprojekt  34%  i  jämförelse  med  16%  år 
1994. Det är bättre siffror än tidigare, men inte så bra som de kan bli och borde 
vara. 

1 Med ITsystem avser vi att tala om en klass av system som ibland också kallas informations 
system (IS). Vi menar med detta system som stöder datoriserad hantering av information. Vi 
talar om ITsystem som datoriserad behandling av information.
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I och med att så många projekt genomförs med ett negativt resultat  innebär det 
ofta  att  korrigeringar  behövs  genomföras  i  efterhand.  Att  till  exempel  göra 
ändringar i systemutvecklingsprojekt som är avslutade är mycket kostsamt enligt 
Pressman  (2004).  Desto  tidigare  ett  fel  begås  i  systemutvecklingsprocessen 
desto dyrare blir det  att  rätta  till det  i  efterhand. Han menar att  ändringar  som 
görs  i  ITsystem,  efter avslutade projekt,  kan komma att kosta  upp  till 60100 
gånger  mer,  jämfört  med  om  detta  problem  identifierats  exempelvis  redan  i 
designfasen.  Detta  är  bara  ett  av  många  problem  som  finns  inom 
systemutvecklingen. Samtidigt finns det många olika förslag på hur de problem 
som finns skall lösas, men siffrorna i CHAOSrapporten (Standish Group 2003) 
visar fortfarande på att många systemutvecklingsprojekt resulterar i nedläggning 
eller  att  de  blir  ifrågasatta.  Vi  tror  att  en  implementering  av  en  metod,  som 
komplement  till  systemutvecklingsmetoden,  för  bättre  kommunikation  och 
samverkan  inom projektet  i  systemutvecklingsprocessen  och  i  dess  olika  faser 
skulle kunna öka sannolikheten att systemutvecklingsprojekt  lyckas. Om denna 
metod även kan  förbättra arbetet  i nästkommande projekt kan vi vara en bit på 
väg  för  att  närma  oss  en  lösning  på  problemet.  För  en  bättre  överblick  av 
problemområdet går vi tillbaka ett par steg och börjar om. 

Det var under mitten av sextiotalet som ordet systemutveckling började brukas 
och  sedan  dess  har  stora  förändringar  skett  (Bansler  1990).  Under  mitten  av 
nittiotalet  skedde  en  utveckling  som  bottnade  i  en  reaktion  mot  tunga  och 
traditionella  utvecklingsmetoder  (Highsmith  2002),  till  exempelvis 
Vattenfallsmetoden.  De  nya  utvecklingsmetoderna  kom  att  benämnas  som 
»agile methods«, eller på svenska lättviktsmetoder (Kähkönen 2004). Målet med 
denna  typ av metod är bland annat  att  reducera de ekonomiska omkostnaderna 
(Maurer  &  Martel  2001).  Med  lättviktsmetodik  minskar  mängden  dokument 
ation  och  användarmedverkan  ökar.  Den  nya  systemutvecklingsmetodiken 
bygger på att användarna ska vara involverade i högre grad samt att arbetet ska 
fortskrida  i  snabbare  takt.  Maurer  och  Martel  (ibid.)  anser  att  den  stora 
skillnaden,  i  jämförelse  med  de  tunga  systemutvecklingsmetoderna,  ligger  i 
mängden dokumentation som produceras. Rittenbrunch et al. (2002) pekar på att 
kundens roll  i  lättviktsmetoderna är central  i utvecklingsprocessen, där mycket 
arbetas  fram  gemensamt mellan  kund och  utvecklare  via  muntlig  kommunika 
tion. 

Inom  lättviktsmetodiken är dialogen mellan kund och  utvecklare en viktig del, 
där arbetet  inte får struktureras och styras i allt  för stor utsträckning. Nya  idéer 
och  kunskaper  måste  ges  utrymme  för  att  leda  projektet  åt  rätt  håll. 
Lättviktsmetoden  är  en  form  av  systemutvecklingsmetod,  där  vi  har  funnit  att
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många paralleller kan dras till en kunskapsgenererade och erfarenhetsutbytande 
metod vid namn Dialogseminarium. Metoden använder sig i stor utsträckning av 
liknande  arbetssätt  och  tankegångar  som  lättviktsmetoderna,  men det  är  ingen 
systemutvecklingsmetod. 

Ett  av  problemen  i  dagens  systemutveckling  anser  vi  kan  ligga  i  att  ett 
standardiserat och strukturerat arbetssätt används till en väldigt hög grad, vilket 
kan  utelämna  många  viktiga  osynliga  delar.  Vad  menar  vi  då  med  »osynliga 
delar«? Säger vi  till exempel att det är delar som kan vara till hjälp för att  föra 
projektet  i  rätt  riktning, som alla  inom projektet borde  få  ta del av? Låt oss gå 
vidare  in  i  problematiken  för  att  sedan  försöka  svara  på  hur  dessa  »osynliga 
delar« kan identifieras och användas. 

Goldkuhl och Röstlinger (1988) talar om att behovet av kommunikation mellan 
olika  intressenter  i  utvecklingsprojekt  ofta  är  otillfredsställt  och  att  olika 
intressenter  kommer  in  för  sent  i  deras  olika  faser.  Dessa  problem  kan 
Dialogseminariet  vara med och  lösa. Dialogseminariet  ger  seminariedeltagarna 
en  möjlighet  att  identifiera  delar,  i  till  exempel  en  systemutvecklares 
yrkeskunskaper, som kan vara för svåra för att styras av formella direktiv (Fock 
2004).  Med  det  menas  att  dessa  kunskaper  måste  genereras  fram  via  icke 
utforskade  stigar  där  deltagarna  reflekterar  tillsammans  över  egna  och  andras 
erfarenheter.  Dialogseminariet  behandlar  och  tar  den  tysta  kunskapen  i 
beaktande. Det är också en miljö som ska fostra det oväntade och tillåta tvister 
och motsägande  perspektiv  som kan  föda  reflektioner  och  ny  kunskap. Det  är 
dessa  delar  som kan  vara  osynliga  och  som  vi med  hjälp  av Dialogseminarier 
kan försöka att utveckla och befästa. 

Goldkuhl och Röstlinger  (1988) menar även att  förändringsarbete kan medföra 
stora  problem  och  svårigheter,  där  utvecklade  ITsystem  ofta  skapar  fler 
problem än de löser. För att istället kunna lösa dessa problem menar de att man 
måste  tillgodose  bristen  på  framförallt  ett  enhetligt  arbetssätt.  Dessa  problem 
kan vi kanske behandla med hjälp av en metod, där Dialogseminariet kan vara 
den metod som kan ta hänsyn till och lösa dem. Goldkuhl och Röstlinger (ibid.) 
framhåller  andra  delar  som  kan  vara  problematiska  i  ett  förändringsarbete. 
Exempel på saker som kan framstå som problem är verksamhetens helhetsbild, 
otydliga mål inom den, framhävande av det positiva och tillbakahållande av det 
negativa,  en  tråkig  och mekanisk  arbetsprocess,  beslutsunderlag  som har  dålig 
grund att  stå på och där projektdeltagares  inflytande är minimalt. Detta  väcker 
ett  flertal  frågor  om  hur  dessa  problem  kan  behandlas  och  lösas.  Vi  har  för 
avsikt att undersöka detta problemområde inom systemutvecklingen i vår studie.
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1.1.1  Dialogseminariets bakgrund 
Combitech Systems AB 2  konstaterade  under mitten av  nittiotalet  att  de  internt 
inte  kunde  höja  kompetensen  för  sina  konsulter.  Detta  gjorde  att  företagets 
utveckling stagnerade, då inga lämpliga externa kurser inom deras nisch erbjöds. 
Det  var  1997  som  utvecklingsarbete  med  Dialogseminariet  började  med  detta 
syfte  i  samarbete  med  Kungliga  Tekniska  Högskolan  (KTH).  Sedan  dess  har 
Dialogseminariet fortsatt att utvecklas över tiden i samarbete med Bo Göranzon 
och  Maria  Hammarén,  metodens  skapare  (Fock  2006).  Idag  använder 
Combitech Systems AB metoden som verktyg för att stimulera en kreativ miljö 
och  i  viss  utsträckning  även  vid  systemutveckling  (värt  att  notera  är  att 
Combitech  Systems  AB  inte  arbetar  aktivt  med  Dialogseminariet  genom  hela 
systemutvecklingsprocessen). 

1.1.2  Uppsatsens ursprung 
Då vi startade detta projekt i slutet av år 2005 var vi intresserade av ett område 
där det finns stora möjligheter att forska inom, systemutveckling med användare 
i  fokus. Vi visste  inte exakt vad det var vi skulle komma att skriva om tills en 
intressant  artikel  presenterades  för  oss,  som  handlade  om en  arbetsmetod  som 
heter Dialogseminarium. Dialogseminariet  handlar  om,  i  stora  drag,  kunskaps 
och  erfarenhetsutbyte,  vilket  sker  i  seminarieliknande  former.  Efter  att  ha  läst 
om  flera  olika  systemutvecklingsprojekt,  där  olika  systemutvecklingsmetoder 
använts  som  hjälpmedel,  började  vi  undra  hur Dialogseminarier  fungerar  som 
metod.  Hur kan Dialogseminariemetoden implementeras även för att användas 
som  hjälpmedel  i  ett  systemutvecklingsprojekt  och  i  vilka  faser  kan  den 
användas? Vad  finns det  för möjligheter att skapa ett arbetssätt med en metod, 
som kan användas tillsammans med en systemutvecklingsmetod, för att utveckla 
ITsystem  som  kan  behandla  och  möjligen  lösa  den  problematik  vi  tidigare 
beskrivit? Kanske kan organisationer och verksamheter utveckla nya kunskaper 
och  erfarenheter  med  hjälp  av  Dialogseminariet  och  ge  systemutvecklings 
projekten  större  möjligheter  att  lyckas  fokusera  på  rätt  saker  och  i  slutändan 
leverera  »rätt«  ITsystem.  Förändringar  i  verksamheten  är  verksamhets 
utveckling,  där  Dialogseminariet  kanske  kan  användas  som  ett  hjälpmedel  i 
systemutvecklingsprocessen för att leverera ITsystem. 

1.2 Frågeställning och syfte 
Denna  magisteruppsats  genomförs  som  en  studie  av  Dialogseminariet  och 
möjligheten  att  med  hjälp  av  Dialogseminariemetoden  bedriva  system 
utveckling.  Studien  ska  resultera  i  ett  egenutvecklat  arbetssätt  för  att  bedriva 
systemutveckling med hjälp av Dialogseminariet. 

2 Combitech Systems AB gick samman med delar av före detta AerotechTelub AB den 1/1 
2006 och bildade Combitech AB.
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Arbetssättet ska utvecklas med bakgrund i det problemområde vi diskuterat samt 
efter  att  vi  identifierat  behoven  vi  anser  arbetssättet  ska  kunna  komma  att 
tillgodose.  Givet  den  problematik  som  presenterats  och  de  behov  som  finns 
inom systemutvecklingen har vi formulerat följande frågeställning: 

•  Hur  skulle  ett  sådant  arbetssätt  se  ut  där  Dialogseminariet  används  i  ett 
systemutvecklingsprojekt  och  vilka  möjligheter  finns  det  att  med  hjälp  av 
detta arbetssätt stödja systemutvecklingen? 

Idag används och utvecklas Dialogseminariet som arbetsmetod inom flera olika 
verksamheter. Vi  har  för  avsikt  att  undersöka metodens möjliga  användnings 
områden  vid  systemutveckling  samt  hur  verksamheten,  dess  medarbetare  och 
eventuella resultat kan påverkas av ett införande av metoden i verksamheten. 

Vi har  inte  funnit några undersökningar som visar på hur arbetet  inom system 
utvecklingen  kan  se  ut  med  en  integration  av  Dialogseminariemetoden  i  ett 
systemutvecklingsprojekt.  Det  är  därför  intressant  att  ställa  syftet  och 
inriktningen  i  denna  uppsats  mot  Dialogseminariet  som  arbetsmetod,  kan  den 
användas  i  en  systemutvecklingsprocess?  Med  detta  i  beräkningen  har  vi 
formulerat vårt huvudsakliga syfte, som går i linje med vår frågeställning: 

•  Att  utreda  hur Dialogseminariet  kan  bidra  till  att  eliminera  de  behov  som 
behöver  täckas  och  problem  som  finns  inom  systemutveckling  samt  hur 
metoden kan användas som en del i att bedriva systemutveckling. 

1.3 Målgrupp 
Vår  primära  målgrupp  är  vetenskapliga  intressenter  som  är  intresserade  och 
involverade  i  Dialogseminariet  och  systemutveckling.  Andra  intressenter  till 
denna uppsats är personer och företag som har ett intresse för systemutveckling 
och då med fokus på olika metoder som används för detta. Uppsatsen har också 
en  annan  viktig  intressent  i  Combitech  Systems  AB  och  de  som  arbetar  med 
Dialogseminarier,  som  det  huvudsakliga  arbetet  kretsat  kring.  Även 
ämnesspecifika lärare och studenter vid Linköpings Universitet såväl som andra 
universitet och högskolor tillhör målgruppen. 

1.4 Avgränsningar 
För  att  klargöra  något  initialt  kommer  det  arbetssätt  som  utformas,  inte  att 
grundas i någon form av test, utan arbetssättet är rent presumtivt. Våra slutsatser 
kommer med andra ord inte grundas i tester av olika slag utan är resultat av hur 
vi tror att Dialogseminariet kan användas.
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Vi  kommer  inte  att  behandla  eventuella  ekonomiska  aspekter  i  någon  större 
utsträckning, då vi gör vår undersökning och presenterar våra resultat.  I de fall 
då  vi  kommer  att  hänvisa  till  ekonomiska  aspekter  har  det  sin  grund  i  den 
empiriska studien. Något annat underlag för detta finns inte. 

Vi  kommer  i  vårt  arbete  att  avgränsa  oss  från  hur  de  förberedande momenten 
kan  komma  att  se  ut  då  Dialogseminariet  kommer  att  användas  i  system 
utvecklingsprocessen och i vissa faser. Vi kommer heller inte gå vidare in på hur 
motivationen  för deltagare och vissa kunder kan komma att se ut, då vi  inte är 
tillräckligt  insatta  i problematiken och  hur de  idag exakt  arbetar med detta. Vi 
kan heller inte identifiera några exakta egenskaper deltagare måste besitta för att 
kunna vara deltagare i ett Dialogseminarium som vi förespråkar. 

1.5 Uppsatsens disposition 
Vi  har  delat  in  uppsatsen  i  fem delar 3 ,  vilka  skiljer  sig  från  varandra  på  olika 
punkter. De olika delar som uppsatsen indelas i är: 
Del 1. Inledning, kunskapsutveckling & metodanalys 
Delen  inleds  med  en  presentation  av  problemområdet  och  ämnesval, 
frågeställning och syfte, målgrupp, avgränsning samt  disposition av  uppsatsen. 
Nästa kapitel som följer är metodkapitlet. Här beskriver vi de  fenomen som vi 
behöver  ta  hänsyn  till  samt beskriver  hur  våra  vägval kommer att  se  ut. Varje 
delkapitel presenterar olika metodteorier som vi sedan ställer oss mot och varför 
vi  gjort  de  val  vi  gör. Detta  kapitel  avslutas med metodkritik. Nästa  kapitel  i 
denna del handlar om den metod som vi använt oss av för att analysera metoden. 
Den  avslutande  delen  beskriver  vårt  praktiska  genomförande  av  under 
sökningen. De kapitel som ingår i denna del är: 

•  INLEDNING 
•  KUNSKAPSUTVECKLING – FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
•  ANALYS MED METAMETOD 
•  KUNSKAPSUTVECKLING – PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 

3  Det  finns  alltid  vissa  begrepp  som  måste  definieras  i  uppsatsen  olika  delar  då  det  finns 
många olika definitioner av begreppen. För att  frångå detta använder många någon  form av 
begreppslista eller ordlista med definitioner. Vi kommer inte att tillämpa detta då vi avser att 
beskriva  de  olika  begrepp  vi  använder  oss  av  i  referensramen  där  de  faller  in  i  sitt 
sammanhang.  I vissa  fall  kan  begrepp  förekomma  tidigare  än de behandlas  i  referensramen 
med en förklaring, vilket vi kommer att lösa genom att ge läsaren framåtreferenser. Eftersom 
vi  inte använder oss av särskilt  tekniska begrepp anser vi  inte det nödvändigt att göra på ett 
annat sätt än det vi tillämpar i denna uppsats.
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Del 2. Teoretisk Referensram 
Här  gör  vi en presentation av  den  teori  vi  funnit  relevant att presentera  för att 
läsaren  ska  kunna  skapa  en  förståelse  inom  det  område  som behandlas. Delen 
inleds med definitioner av metod som fenomen och begrepp. Efter detta går vi in 
på  systemutveckling  för  att  sedan  gå  in  på  delar  som  är  centrala  i 
Dialogseminariemetoden. Delen  avslutas med  en  presentation  av metoden  och 
dess  syfte,  arbetsgång  etcetera  samt  en  analys  av  metoden  med  hjälp  av 
ramverket NIMSAD. De kapitel som ingår i denna del är: 

•  METOD SOM FENOMEN & BEGREPP 
•  INTRODUKTION TILL SYSTEMUTVECKLING 
•  TYST KUNSKAP OCH GROUPTHINK 
•  DIALOGSEMINARIUM 
•  ANALYS AV METODEN MED HJÄLP AV NIMSAD 

Del 3. Empiri 
I  denna  del  presenteras  den  empiriska  undersökning  vi  gjort.  Detta  kommer 
senare  i  kombination  med  den  teoretiska  referensramen  ligga  som  grund  för 
analysen  som  kommer  i Del  4.  Empirins  intervjuer  delas  upp  i  kategorier  där 
frågor hör till olika rubriker som vi utgått ifrån i våra intervjuer och observation. 
De kapitel som ingår i denna del är: 

•  DELTAGARNAS SYN PÅ DIALOGSEMINARIET 
•  SEMINARIELEDARNAS SYN PÅ DIALOGSEMINARIET 
•  OBSERVATION AV ETT DIALOGSEMINARIUM 

Del 4. Resultat 
Den  avslutande  delen  presenterar  inledande  analysen  av  den  teoretiska 
referensramen  ställt  mot  empirin.  Detta  kapitel  ligger  som  grund  för 
efterföljande  diskussion  och  slutsatser  på  de  inledande  frågor  vi  ställt  oss  i 
frågeställningen. För att avsluta uppsatsen reflekterar vi över vårt arbete och ger 
förslag på framtida forskning. De kapitel som ingår i denna del är: 

•  ANALYS 
•  DISKUSSION 
•  SLUTSATS 
•  AVSLUTNING
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Del 3 
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Figur 1.1. Egen modell av uppsatsens disposition
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2  Kunskapsutveckling – Förhållningssätt 
I detta kapitel beskriver vi olika fenomen vi behöver ta hänsyn till för att sedan 
visa på vilka vägval vi gjort och vilka olika metoder vi kommer att arbeta med. 
Kapitlet avslutas med metodkritik till de vägval vi gjort och vilka möjliga följder 
de vägval vi gjort kan få för uppsatsen. 

2.1 Förförståelse 
Med förförståelse menas att vi inte uppfattar den omgivande verkligheten enbart 
genom våra sinnen (Thurén 2003). Thurén menar att det som kan förefalla som 
rena  sinnesintryck  i  själva  verket  även  innehåller  egna  tolkningar.  Alla  har 
någon form av förförståelse och tolkar allt beroende på sin egen uppfattning om 
världen (Thurén 2003; Gilje & Grimen 1992). 

Thurén (2003) menar att vi inte kan förstå något utan vår förförståelse. Vi tolkar 
allt vi upplever som någonting. Hela vår omgivning bygger på vår förförståelse 
om ting, allt vi ser, hör, tänker och tycker. Förförståelsen är också ett nödvändigt 
villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig (Gilje & Grimen 1992). 

Vi möter aldrig vår omgivning utan att ha en uppfattning om den. Dock ska inte 
påstås att  förförståelse är en självklarhet. Vår  förförståelse om saker och ting  i 
vår omgivning påverkas ofta i hög grad av våra värderingar (Thurén 2003). Våra 
tolkningar om saker och ting bygger alltså på det vi lärt oss redan som barn. Alla 
människor  inskolas  i ett samhälle och  i en kultur vilket betyder att samma sak 
kan  uppfattas  helt  olika  beroende  på  vilken  kultur  de  kommer  ifrån.  Inom 
kulturer  finns  det  också  olika  förförståelse  eftersom  människor  till  exempel 
kommer från olika samhällsklasser och kulturkretsar. 

Gilje  &  Grimen  (1992)  skriver  att  alla  delar  av  en  persons  förförståelse  inte 
behöver  vara  uttalade  eller  språkligt  formulerade,  vilket  den  tysta  kunskapen 
definierar  (se  kap.  7.1).  Vi  kan  säga  att  förförståelsen  består  av  både 
artikulerade, oartikulerade och oartikulerbara element. 

Eftersom människan hela tiden lär sig, måste vi vara beredda på att revidera vår 
förförståelse  med  hjälp  av  de  erfarenheter  vi  vinner  och  på  det  sättet  har  ny 
kunskap förvärvats. Till exempel lär vi oss snabbt att vi inte klarar av att hålla i 
en varm ugnsplåt utan grytlappar. Vi får revidera vår tidigare förförståelse att vi 
kan ta i en varm ugnsplåt och istället lära oss av vår erfarenhet att vi bränner oss 
om  vi  inte  använder  till  exempel  grytlappar.  Vi  besitter  ny  kunskap  och  vår 
förförståelse  till  nästa  gång  är  att  vi  inte  kan  ta  i  en  varm  ugnsplåt  utan 
grytlapparna. Detta växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan del och 
helhet  kallar  Ödman  (1979)  för  hermeneutisk  spiral  eller  som  Thurén  (2003) 
kallar  den,  Hermeneutisk  cirkel.  Denna  spiral,  eller  cirkel,  visar  inte  bara  att
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erfarenheter  och  förförståelse  förutsätter  varandra  i  en  ständig  kretsgång,  utan 
den påminner också om att större erfarenhet ger en bättre förförståelse vilket gör 
att  finare  nyanser  kan  uppfattas.  ”Förförståelsen  utvecklas  från  fördomar  till 
verklig förståelse” (Thurén 2003, sida 60). 

2.1.1  Vår förförståelse 
Innan vi beskriver vår  förförståelse så är det viktigt att  fastställa att vi  inte ska 
förutsätta att just vår förförståelse är den rätta. Det är viktigt att vi är medvetna 
om detta för att vi ska kunna vara så sakliga vi kan genom vår uppsats (se kap. 
2.4.4). 

2.1.1.1 Föreställningar och erfarenheter 
Innan  vi  påbörjade  denna  uppsats  var  vår  förförståelse  om  Dialogseminarier 
relativt  liten eller  rättare  sagt obefintlig, eftersom vi aldrig  hört  talas om dessa 
innan vi kom i kontakt med metoden. Det enda vi egentligen kunde relatera till 
var ett  uppdelat  ord. Orden dialog och  seminarier  hade  vi  en  förförståelse om 
och det  fanns någonting vi kunde relatera  till. Det var  först efter vår  inledande 
forskning  i  problemområdet  och  efter  ett  inledande möte med Niklas  Fock på 
Combitech  Systems  AB  vi  fick  en  större  inblick  i  metoden,  vilket  intressant 
område det var samt hur mycket det fanns att undersöka. 

Vi  har  efter  snart  fyra  års  studier  vid  Linköpings  Universitet  och  på  det 
Systemvetenskapliga  Programmet  fått  en  bred  inblick  i  hur  människor  och 
teknik interagerar med varandra. Vi har under vår utbildning arbetat mycket med 
olika  metoder  för  systemutveckling  och  vi  har  haft  den  huvudsakliga 
inriktningen,  verksamhetsutveckling.  Efter  att  ha  kommit  i  kontakt  med 
Dialogseminarier  insåg  vi  att  det  är  ett  intressant  sätt  att  bedriva  utveckling 
(personutveckling  likväl  som  eventuellt  inom  systemutveckling)  och  hur 
synnerligen lite vi hört talas om det. 

När  vi  insåg  att  vi  båda  var  intresserade  av  ämnet  kom  vi  att  läsa  mycket 
litteratur inom det. Detta har i sin tur resulterat i att vi fått en stor förförståelse i 
Dialogseminarier och  dess användningsområde. Dock är  förförståelsen  vinklad 
av  det  vi  läst,  vilket  är  viktigt  att  vara medveten  om,  eftersom det mesta  som 
skrivits  i  ämnet  är  skrivet  av  personer  inblandade  i  utvecklingen  och 
användningen av Dialogseminariet på ett eller annat sätt. 

Eftersom Dialogseminariet används för att utvinna delar av den tysta kunskapen 
kan det vara relevant för oss att beskriva vår förståelse av begreppet. Vi ser till 
stor del på det som Polanyi (1983) med flera gör, att vissa delar inom den tysta 
kunskapen  är  något  tyst  som  inte  går  att  uttrycka  i  ord. Vi  vill  påstå  att  detta 
begrepp  existerar  som  något  omedvetet  medvetande  och  det  definierar 
människans  obeskrivna  och  outtalade  kunskaper  precis  som  många  forskare  i
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ämnet  menar.  För  att  vissa  delar  av  den  tysta  kunskapen  skall  kunna  spridas 
krävs  att  den  kan  uttryckas,  vilket  vi  anser  i  sin  tur  kräver  ett  ramverk  eller 
metod. Det räcker alltså inte med att veta hur utvinnandet ska gå till, utan även 
tillvägagångssättet måste vara bestämt. 

2.1.1.2 Värderingar och regler 
Att  arbeta  med  Dialogseminarier  och  hur  de  kan  anpassas  in  i  ett  system 
utvecklingsprojekt är intressant ur flera olika perspektiv. Dialogseminarier är ett 
relativt  nytt  fenomen  och  det  används  inte  särskilt  utbrett  förutom  inom 
specifika verksamheter. Med detta  i åtanke kommer en undersökning av denna 
form av metod att ge oss nya infallsvinklar på hur olika problemsituationer kan 
lösas. Det återstår att se om denna metod är så bra den förespråkar att den är? Vi 
anser att det  finns många sådana typfrågor vi vill  finna svar på. Det gäller med 
andra ord för oss att värdera den data vi insamlar på bästa sätt och använda vårt 
kritiska tänkande för att analysera den. 

Vi har  initialt en oklar bild om hur ett Dialogseminarium borde gå  till, hur det 
används och varför. Vi matas med en väldigt positiv bild av metoden och vi får 
känslan av att den är svaret på många problematiska frågor, men det betyder inte 
att det är så, och det hoppas vi att denna undersökning kommer att framhäva. Vi 
har en klar idé om hur vi skall arbeta med problemområdet, men vi är medvetna 
om att det kan komma att visa sig att vi har förstått syftet med metoden helt fel. 

2.1.1.3 Förväntningar 
Vi  anser  att  det  kan  vara  till  uppsatsens  bästa  att  vi  inte  har  hört  talas  om 
Dialogseminarier innan vi påbörjade den. Eftersom vi saknar fördomar tror vi att 
vi  på  så  vis  kan  nå  ett  sakligare  och  mer  balanserat  förhållningssätt  till 
Dialogseminarier. Dock har vi funnit relativt lite litteratur som ställer sig kritisk 
till  metoden  och  därför  är  det  viktigt  att  vi  är  medvetna  om  att  denna 
begränsning finns. Vi måste vara medvetna om vår subjektivitet i vår bedömning 
och  analys.  Vi  hade  då  vi  började  forska  inom  ämnet  inga  bindningar  till 
Dialogseminariet och vi kan ställa oss helt oberoende till metoden. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Det  finns  två  grundläggande  vetenskapsteoretiska  synsätt,  vilka  är  positivism 
och hermeneutik.  För  att  kunna  besluta  vilket  vi  ska  komma  att  använda  i  vår 
uppsats och som forskare så utreder vi båda, för att sedan kunna motivera vårt 
val. Vi  tar även upp begreppen induktion, deduktion och abduktion, vilka är de 
begrepp som presenterar de alternativa sätt vi kan använda för att relatera teori 
med empiri (Patel & Davidsson 2003).
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2.2.1  Positivism och hermeneutik 
Positivismen har  sitt  ursprung  i  naturvetenskapen och den strävar efter absolut 
kunskap  eller  absolut  sanning.  De  grundpelarna  som  en  positivist  ser  i  ett 
idealiskt  forskningsarbete  är  det  logiska  resonemanget,  »hårda«  fakta, 
objektivitet  och  undvikande  av  irrelevanta  element  (Thurén  2003).  Inom 
positivismen  finns det  två källor  till kunskap, vilka är observation och det som 
logiskt  kan  beräknas.  Kärnan  i  positivismen  ligger  hos  positivistens  vilja  att 
förenkla verkligheten med hjälp av metoder och begrepp för att i slutändan få ett 
så rent och tillförlitligt resultat som det bara går att få. 

Hermeneutikens  huvudsyfte  är  att  tolka,  förstå,  känna  till  och  acceptera  att  ett 
väluppmätt  resultat  kan  vara  skiftande  och  tolkningsbart  (Lundahl  &  Skärvad 
1999).  Forskare  brukar  säga  att  hermeneutiken  handlar  om  att  förmedla  och 
förstå ett budskap. Enligt Repstad  (1999)  kan  hermeneutiken betraktas  som en 
reflektion  på  hur  forskare  kommer  fram  till  olika  tolkningar  i  ett 
samhällsvetenskapligt projekt. 

Inom  hermeneutiken  arbetas  det  utifrån  två  grundbegrepp,  nämligen  förståelse 
och den hermeneutiska cirkeln (ibid.). Förståelse handlar om att vi aldrig är utan 
förväntningar när vi tolkar en text (varken objektiva eller neutrala). Istället är vi 
subjektiva  och  har  en  förutfattad mening. Med  det menas  att  våra  värderingar 
och  de  resultat  vi  kommer  fram  till  är  påverkade  av  individuell  förståelse  och 
sinnesintryck  hos  den  enskilde  individen. Vår  förförståelse  har  en  inverkan  på 
hur vi tolkar. 

Det  är  den  hermeneutiska  cirkeln  som  beskriver  hur  det  är  möjligt  för  oss  att 
tolka texter. Förståelsen påverkar vår tolkning och tvärtom, tolkningen påverkar 
förståelsen.  Thurén  (2003)  skriver  att  ett  växelspel  mellan  förståelse  och 
erfarenhet,  mellan  del  och  helhet,  kallas  för  den  hermeneutiska  cirkeln.  Den 
betyder att det handlar om att omvärdera  och bearbeta  tidigare kunskap  för att 
kunna skapa och måla upp en så sanningsenlig bild som möjligt av verkligheten 
vid just den stunden. Jakten på kunskapssökande tar aldrig slut, utan efter att ett 
resultat har uppnåtts så fortsätter vi att gå runt i cirkeln. 

2.2.2  Induktion, deduktion och abduktion 
Det finns även olika sätt att dra slutsatser på. Dessa är induktion, deduktion och 
abduktion.  För  att  vi  ska  kunna  göra  slutledningar  av  vår  uppsats  måste  vi 
bestämma vilken ansats vi ska  ta och därför reda ut begreppen. Vårt  forskande 
arbete består av att  relatera  teori och  verklighet med varandra. De  tre begrepp 
som presenterades är,  som vi  skrev  tidigare,  alternativa  sätt  vi  kan arbeta med 
för att relatera teori och empiri (Patel & Davidsson 2003).
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Induktion  innebär att allmänna, generella,  slutsatser dras utifrån empirisk  fakta 
(Thurén 2003). Thurén slår fast att vi aldrig riktigt kan vara helt hundra procent 
säkra  på  en  induktiv  slutledning.  Detta  beror  på  att  den  bygger  på  empiriskt 
material  som  inte  alltid  utgör  en  fullständig  uppräkning.  Ett  forskningsobjekt 
studeras  (utan  att  förankra  den  i  tidigare  teori)  och  utifrån  den  insamlade 
informationen,  empirin,  formuleras  en  teori  (Patel  &  Davidsson  2003).  Vid 
induktion  kan  vi  alltså  bara  komma  fram  till  större  eller mindre  sannolikheter 
och inte till ett hundraprocentigt svar. Enligt Patel & Davidsson (ibid.) är risken 
med ett  induktivt angreppssätt  att  ingen egentligt  vetskap om  teorins  räckvidd, 
generalitet  (se  kap.  2.4.3),  finns,  eftersom  den  baserar  sig  på  ett  empiriskt 
underlag  som är  typiskt  för en  speciell  situation,  tid eller  grupp av människor. 
Förförståelsen kommer ofrånkomligt att färga de teorier som produceras. 

Deduktion  är,  till  skillnad  från  induktion,  då  en  logisk  slutsats  som  dras 
betraktas  som  giltig  om  den  är  logiskt  sammanhängande  (Thurén  2003). 
Slutsatserna behöver dock  inte vara en absolut sanning i den mening att den är 
överensstämmande med verkligheten. Patel & Davidsson (2003) skriver att det 
deduktiva angreppssättet utgår  utifrån allmänna principer och befintliga  teorier 
där  slutsatser  om  enskilda  företeelser  dras.  Detta  angreppssätt  kan  ses  som 
relativt objektivt då förförståelsen inte färgar slutsatserna då utgångspunkten tas 
ur redan befintlig teori. Dock kan det ses som att teorin styr oss för mycket och 
riktar samt påverkar våra slutsatser. 

Det tredje sättet att relatera teori och empiri är abduktion. Detta angreppssätt kan 
ses som en blandning eller kombination av induktion och deduktion. Abduktion 
består  av  två  egentliga  steg  där  det  första  ses  som  induktivt  och  det  andra 
deduktivt  (Patel & Davidsson  2003).  I  det  första  steget  formuleras,  utifrån  ett 
enskilt  fall,  ett  hypotetiskt  mönster  som  kan  förklara  fallet  (ett  förslag  till 
teoretisk djupstruktur).  I nästa steg kan den ursprungliga hypotesen eller  teorin 
utvecklas och utvidgas för att bli mer generell.
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Figur 2.1. Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp 
(Patel & Davidsson 2003, sida 25) 

2.2.3  Vårt val av vetenskapligt angreppssätt 
Det vi  undersöker är Dialogseminariet  som metod och hur den kan användas  i 
ett  systemutvecklingsprojekt.  Eftersom  detta  problemområde  inte  har  någon 
absolut sanning, vilket många positivister hävdar att ett område kan ha och det 
inte heller kan mätas på något sätt, har vi valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt 
angreppssätt.  Förförståelsen  vi  tidigare  tar  upp  är  också  ett  centralt  begrepp 
inom hermeneutiken, vilket  förtydligar varför vi bör arbeta med utgångspunkt  i 
hermeneutiken. 

Vi anser att den hermeneutiska inriktningen passar in i vårt undersökningsarbete 
eftersom vi kommer att bilda oss en förståelse utifrån en tolkning av de erhållna 
svaren  från  olika  teorier,  metodanalys,  intervjusvar  och  observationer.  Våra 
argument  för varför vi valt att arbeta efter ett hermeneutiskt angreppssätt är att 
vi  vill  förstå  och  förmedla  budskapet  som  Dialogseminariet  ger.  Dessutom 
kommer de resultat vi kommer fram till vara påverkade av vår förståelse och de 
sinnesintryck vi får, där vår förförståelse har en inverkan på hur vi tolkar. 

Vi kommer att söka svar på vår frågeställning genom ett abduktivt angreppssätt. 
Varför vi valt att arbeta abduktivt har sin grund  i att vi kommer att  formulera, 
utifrån ett enskilt  fall, ett hypotetiskt mönster som kan förklara vårt fall,  för att 
sedan utveckla den ursprungliga teorin och utvidga den för att bli mera generell.



Del 1 

15 

Detta  gör  att  vi  inte  blir  lika  låsta  som  om  vi  arbetade  strikt  induktivt  eller 
deduktivt. Riskerna som finns i det abduktiva angreppssättet är vår förförståelse. 
Denna  skulle  kunna  göra  att  vi  formulerar  en  hypotetisk  teori  som  utesluter 
andra alternativa tolkningar. Det gäller alltså att vara vidsynt och att arbetet sker 
förutsättningslöst. 

2.3 Datainsamling 
Alla typer av undersökningar har någon form av data som samlas in. Vi kommer 
också att använda oss av och göra en sådan datainsamling. För detta måste vi ta 
ställning till vilka olika tekniker vi skall använda oss av för att samla in data till 
vår  undersökning.  För  vårt  datainsamlande  måste  vi  även  ta  ställning  till 
huruvida vår studie skall vara kvalitativ eller kvantitativ. 

2.3.1  Kvalitativ och kvantitativ metodteori 
Syftet med hur vi kommer att generera, bearbeta och analysera data vi samlar in 
har  sitt  ursprung  i  två  uttryck,  kvalitativa  och  kvantitativa  metoder  (Patel  & 
Davidsson 2003). 

Den kvantitativt  inriktade  undersökningen  innebär mätningar  av  insamlad  data 
och  statistiska  bearbetnings  och  analysmetoder  används  (Patel  &  Davidsson 
2003; Lundahl & Skärvad 1999). Vid kvalitativt inriktade undersökningar menas 
det  undersökningar  där  datainsamlingen  fokuserar  på  »mjuk  data«,  alltså  data 
som är formbart (Patel & Davidsson 2003; Lundahl & Skärvad 1999). 

De båda metodteorierna har alltså olika fokus på vad som undersökningen skall 
fokuseras  på. Den kvalitativa  undersökningsmetoden  har  inte  samma  fokus  på 
mängder  som  den  kvantitativa  undersökningsmetoden  har.  Istället  har  den 
kvalitativa  undersökningsmetodiken  mer  fokus  på  att  skapa  slutsatser  och 
resultat  som  kommit  ifrån  analys  av  kvalitativ  data.  Detta  kan  vara  empiri 
insamlat från individer, eller grupper av individer (Lundahl & Skärvad 1999). 

Patel & Davidsson (2003) menar att de båda inriktningarna oftast framställs som 
helt  oförenliga,  vilket de menar att  fallet  inte alltid är. De säger att metoderna 
kan betraktas som varsin ändpunkt på ett kontinuum och att huvuddelen av den 
forskning som bedrivs idag finns någonstans mellan dessa två ändpunkter.
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Figur 2.2. Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning illustrerade som ändpunkter på 
ett kontinuum utifrån användningen av statistiska eller verbala analysmetoder (Patel 

& Davidsson 2003, sida 14). 

Det  som  avgör  huruvida  vi  kommer  att  bedriva  en  kvalitativ  eller  kvantitativ 
forskning beror i huvudsak av hur vi har formulerat vårt undersökningsproblem. 
Patel & Davidsson (2003) menar att, lite förenklat, svar på frågor som rör ”Var? 
Hur? Vilka skillnader? Vilka relationer?” bör använda statistiska bearbetnings 
och analysmetoder. Vill vi tolka och förstå till exempel hur människor upplever 
situationer eller vill vi finna svar på frågor som rör ”Vad är detta? Vilka är de 
underliggande mönstren?” bör vi använda verbala analysmetoder. 

De kvalitativa undersökningarna kännetecknas av att vi som undersökare inte är 
intresserade  hur  världen  ter  sig,  alltså  inte  hur  den  är  utan  istället  hur  den 
uppfattas vara (Lundahl & Skärvad 1999). Metoden går i djupet för att utvinna 
kunskap. Ett fåtal personer används till empirin som grundas i texten. Med text 
menar vi här intervjuer, sekundärdata och observationer. 

2.3.2  Intervjutekniker 
Det  finns  flera  olika  sätt  att  genomföra  en  intervju  på.  Det  brukar  talas  om 
standardiserad  och  ickestandardiserad  samt  fria  eller  strukturerade  intervjuer. 
En ickestandardiserad intervju är friare vad det gäller utformningen på frågorna 
och  dess  ordningsföljd.  Det  är  också  möjligt  att  ställa  följdfrågor.  En 
standardiserad  intervju  har  då  istället  förutbestämda  frågor  med  en  bestämd 
ordningsföljd.  Den  fria  intervjun  innebär  att  det  inte  finns  fördefinierade  svar 
utan  respondenten  kan  svara  helt  fritt  på  frågorna  medan  den  strukturerade 
intervjun  har  helt  strukturerade  svarsalternativ  (fördefinierade  svarsalternativ). 
Det  finns  även  en  annan  typ  av  intervjuer,  vilket  är  den  semistandardiserade 
intervjun  (Lundahl & Skärvad 1999). Denna  typ av  intervju  har  fördefinierade 
frågor, men under intervjun kan det göras uppföljningar på vissa svar och det går 
även att ändra ordningsföljden på frågorna.
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2.3.3  Observationer 
Repstad (1999) skriver att det skulle vara konstigt om det bara,  i ett  fältarbete, 
skulle betraktas och åhöras och det  inte frågades om någonting. Det är det som 
datakällan observationer handlar om. Observationer görs av en observatör som 
till exempel observerar en handling hos en person vilka oftast genomförs då ett 
beteende skall kartläggas. Observatören har oftast som mening att  inte »synas« 
för personerna  som observeras  för att  inte kunna påverka dem,  vilket ofta kan 
vara svårt att garantera. 

Det finns olika typer av direkta observationer. När en observatör är närvarande i 
en viss situation är det rimligt att hon/han genom sin blotta närvaro påverkar de 
studerade  personerna  och  dess  sätt  att  tänka  och  agera.  Observatören  blir  en 
felkälla  (Lundahl &  Skärvad  1999). Det  brukar mätas  i  graden  av  deltagande 
från observatören med utgångspunkt  i mycket  intensiv  interaktion  till  lågt eller 
helt obefintlig  interaktion. Är de personer som observeras fullt informerade om 
att de observeras talas det om öppen eller omaskerad observation. Motsatsen till 
detta är dold eller maskerad observation. 

Det  är  också  möjligt  att  bestämma  vilken  struktureringsgrad  som  de  egna 
observationerna ska ha. Vid strukturerade observationer har observatören redan 
bestämt  i  förväg  vad  som  skall  observeras.  Ostrukturerade  observationer  är 
motsatsen och kan vara passande vid situationer som behöver utrymme beroende 
på situationen. Lundahl och Skärvad (ibid.) skriver att det kan vara praktiskt att 
kombinera  strukturerade  och  ostrukturerade  observationer.  Genom  detta  så 
observeras dels vad som tidigare bestämts skall observeras, dels eftersträvas en 
öppenhet  för  sådant  som  förefaller  vara  intressant  och  viktigt,  men  som  man 
tidigare inte tänkt på. 

2.3.4  Sekundärdata 
Studier av dokumentation, eller sekundärdata är data som redan finns dokument 
erat på »papper«. Här kan »papper« ha många olika betydelser och inräknat i det 
är  i stort sett allt som kan  läsas (ibid.). Med andra ord  finns det många gånger 
redan data som är relevant för studien och i de flesta fall kan sekundärdata som 
finns tillgänglig för utredarna kompletteras med att primärdata samlas in. 

2.3.5  Metametod 
Metoder  för  att  analysera  andra  metoder  används  för  att  utvärdera,  beskriva, 
utveckla  och  kombinera  metoder  och  kallas  för  metametoder  (Goldkuhl  & 
Fristedt 1994). De används med andra ord  för att se på metoder  från en annan 
nivå  där metoder  undersöks  genom en  annan metod  från  en  högre  instans  (läs 
mer om analysmetod och metametod i kap. 3).
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2.3.6  Våra val av datainsamlingsmetoder 
Efter att vi under föregående rubriker diskuterat, för oss väsentliga metoder, har 
vi bestämt oss för de tekniker vi kommer att använda oss av i denna uppsats för 
datainsamling. Vi har även utifrån detta valt att göra en kvalitativ undersökning. 
Detta val går även hand i hand med vad vi gjort för tidigare val. Vi har valt att 
arbeta efter ett hermeneutiskt arbetssätt vilket betyder att vi ska hålla ett öppet 
förhållningssätt till vår kunskapsutveckling och vår underökning kring metoden 
Dialogseminarium.  Vi  vill  med  vårt  arbetssätt  och  metodteorival  skapa  en 
förståelse  för  hur  metoden  används  och  hur  den  kan  användas  inom 
systemutvecklingsprojekt och systemutvecklingsprocessen. 

Vi har valt att genomföra semistandardiserade, fria intervjuer som intervjumetod 
då  det  kommer  att  passa  vår  undersökning  bäst.  Vi  känner  att  denna  typ  av 
intervju gör att våra respondenter kan känna sig mer till mods och inte känna att 
det  skall  vara  så  formellt,  vilket  kan  vara  fallet  vid  en  standardiserad,  helt 
strukturerad  intervju. Respondenten kan i många fall känna sig mer avslappnad 
och  därigenom  ge  oss  mer  utförliga  och  beskrivande  svar  vid  en 
semistandardiserad  intervju.  Denna  typ  av  intervju  kommer  att  få  både 
intervjuare och respondent att känna sig mer avslappnade och det kommer mer 
att  liknas ett vanligt samtal. Det är också bra att vi kan ställa  följdfrågor då vi 
genom detta kan få mer utförliga svar om vi känner att vi inte fått ett fullkomligt 
svar. 

Vi har valt att delta båda två vid intervjutillfället. Repstad (1999) skriver att flera 
intervjuare kan göra att  respondenten kan känna sig  i minoritet. Vi diskuterade 
detta och kom fram till att två personer som genomför intervjun är trots allt det 
bästa alternativet. Vi anser att det kan vara bra för att både fånga in sådant som 
den  andre  missar  och  för  att  få  vara  med  och  genomföra  intervjun  även  om 
intervjuerna kommer att bandas. Sedan behöver  inte båda ställa  frågor, utan en 
av oss kan hålla sig i bakgrunden. Detta gör att en intervjuare och respondent för 
ett  samtal,  medan  den  andra  iakttar,  lyssnar,  antecknar  och  kan  komma  med 
följdfrågor. 

Det  är  av  vårt  största  intresse  att  genomföra  direkta  observationer  där  en 
omaskerad observation genomförs och där arbetet med Dialogseminariet skulle 
fortgå  som  vanligt.  Tyvärr  är  detta  inte  möjligt  och  istället  får  vi  ta  del  av 
videoupptagningar  från  Dialogseminarier.  Att  observationen  kommer  att 
genomföras  på  en  videoupptagning  medför  att  vi  inte  kommer  att  kunna  få 
samma överblick som en observation, där vi medverkar, skulle ge. Vi kan även 
få det  lite svårt att känna av stämningen på seminariet när vi kommer att  följa 
seminariet  via en  tv, men vi kommer att  genomföra omaskerade observationer 
med obefintlig interaktion.
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Vi  kommer  att  blanda  både  en  strukturerad  observationsform  med  en 
ostrukturerad form av observationerna för att kunna få ut en så komplett bild av 
våra observationer som möjligt. Vi observerar alltså det som bestämts  i  förväg, 
men även det som kan  förefalla vara  intressant och viktigt som vi  tidigare  inte 
tänkt på. I detta avseende kan det vara en fördel med att göra observationen på 
en  videoupptagning  eftersom  det  ger  oss möjligheten  att  analysera  intressanta 
sekvenser  ett  flertal  gånger  samt  att  bryta  ner  dem  i  kortare  sekvenser.  Detta 
medför att observationen kommer att gå att genomföra grundligare än en vanlig 
observation. I en observation på plats går det inte att stanna upp ett seminarium 
för att det ska kunna granskas ytterligare. 

Mycket data kommer att samlas in via sekundärdata där böcker inom ämnet och 
problemområdet  kommer  att  ligga  till  grund.  En  stor  mängd  data  finns  inom 
ämnena Dialogseminarier, systemutveckling och systemutvecklingsmetoder som 
vi kan ta del av och utvärdera samt anpassa till vårt arbete. 

Det  är  en  sekundär  analys  tillsammans  med  »ny  data«  som  insamlas  genom 
intervjuer  och  observationen  som  kommer  att  ligga  till  grund  för  vår 
undersökning. Det  är  viktigt  att  data  har  både  validitet  och  relativitet  (se  kap. 
2.4.1). Sekundärdata kommer vi alltså att använda som ett initialt hjälpmedel för 
att bilda oss en uppfattning om ämnet och problemområdet vi finner är relevant 
för vår undersökning. Här kommer även relevant teori att samlas in som vi kan 
använda för koppling mellan empiri och teori. 

Vi  kommer  att  använda  den  sekundärdata  vi  samlar  in  som  underlag  för  våra 
intervjuer. Detta hoppas vi kommer att hjälpa oss att få fram de mesta från våra 
intervjuer och sedan  i vår analys hjälpa oss förstå och tolka det vi  fått  fram ur 
undersökningen där vi ställer empiri mot teori. Vi kommer även att använda det 
vi kommer fram till i vår utvärdering med hjälp av analysmetoden som grund till 
frågor  i  intervjuerna. Genom vår undersökning kommer vi också att  identifiera 
kategorier  som kommer att återfinnas  i  empiri och analysdelarna  för att  få  en 
struktur  på  det  som  undersöks.  Detta  hjälper  oss  också  att  med  hjälp  av 
kategorierna  identifiera  olika  intervju  och  observationsfrågor.  Kategorierna 
kommer att hjälpa oss på det sättet att när de sammanställts kommer de att i sin 
tur  generera  frågor  vi kommer att  vilja  ta  upp under  intervjuerna. Här  har  vi  i 
grunden  använt  oss  av  grundad  teoris  (grounded  theory)  tankesätt  för  att 
identifiera  dessa  kategorier,  där  de  tagits  fram  efter  genomgång  av  vad 
analysmetoden resulterat i. Vi har nyttjat oss av det tankesätt som grundad teori 
använder i dess första stadium, öppen kodning, där en styrka med detta stadium 
är  att  namnge  och  identifiera  kategorier.  Cronholm  (2002)  säger  att  grundad
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teori kan användas som en flexibel form där en eller flera moment väljs bort. Att 
vi  har  valt att  arbeta på ovanstående  sätt med sekundärdata  samt material  från 
analysmetoden som grund till intervjuer grundar sig i att vi vill arbeta abduktivt, 
vilket vi beskrivit  tidigare, och pendla mellan teori och empiri samt därigenom 
utveckla hypoteser och göra dem mer generella. 

2.4 Undersökningens kvalitet 
Vi menar med kvalitet att läsaren skall kunna lita och tro på att det vi framställer 
är  vetenskapligt  strukturerat  och  motiverat.  Uppsatsen  ska  vara  trovärdig  och 
visa  på  originalitet.  För  att  säkerställa  en  hög  kvalitet  kommer  vi  genom  hela 
undersökningen att motivera våra val och visa vad de är grundade i. 

2.4.1  Validitet och reliabilitet 
Om vi skall klargöra begreppen först kan validitet översättas till giltighet medan 
reliabilitet kan översättas till pålitlighet. Med validitet menas att mätningar och 
undersökningar verkligen tar  reda på det som de är avsedda att  ta  reda på, och 
ingenting  annat  (Lundahl  &  Skärvad  1999;  Thurén  2003).  Detta  medan 
reliabilitet  är  beroende  av  hur  insamlingen  av  data  gjorts  och  hur  den  har 
bearbetats (Holme & Solvang 2001). Det är alltså viktigt att både validitet och 
reliabilitet  är  goda  i den  undersökning som vi  genomför  för att  vi  skall kunna 
presentera ett tillförlitligt resultat. Det gäller alltså att vi är medvetna om att bara 
för att vi har det ena, så kommer inte det andra gratis. Vi måste ta till oss dessa 
begrepp då vi kommer att utforma till exempel intervjuer. Sedan måste vi också 
vara  uppmärksamma  på  den  information  vi  inhämtar  från  sekundärdata,  inte 
minst på Internet där det  finns ett överflöd av  information, där både validiteten 
och reliabiliteten varierar stort. 

2.4.2  Triangulering 
Eftersom vi kommer att  genomföra  undersökningen med  hjälp av många olika 
metoder  kombinerar  vi  dem  för  att  få:  ”[…]  ett  bredare  dataunderlag  och  en 
säkrare grund för tolkning” (Repstad 1999, sida 21). Metodtriangulering innebär 
med  andra  ord  att  ett  och  samma  fenomen  studeras med  olika metoder,  vilket 
skall, som Repstad skriver, ge oss en säkrare grund att analysera. Det som skulle 
kunna  vara  en  nackdel  med  metodtrianguleringen  är  att  datamängden  kan  bli 
ohanterligt stor och därigenom ge en motsatt effekt till vad tidigare skrivits. 

Vi kommer  i vår undersökning att kombinera våra  intervjuer och observationer 
med  undersökningar  av  sekundärdata,  där  vi  hämtar  relevant  teori  samt  en 
utvärdering med hjälp av en analysmetod (se Figur 2.3).



Del 1 

21 

Jämförelse 
med hjälp av 
Intervjuer 

Seminarieledare Deltagare 

Video 

Jämförelse 
med hjälp av 
Sekundärdata 

Jämförelse 
med hjälp av 
Observation 

Jämförelse 
med hjälp av 
Analysmetod 

NIMSAD 

Forskningsobjektet 
Dialogseminarium 

Figur 2.3. Egen modell av metodtriangulering 

Vi kommer att använda oss av flera olika metoder för att få ett större djup i vår 
undersökning  samtidigt  som  vi  med  hjälp  från  viss  sekundärdata  kan  tillföra 
större säkerhet till undersökningen då en djupare förståelse för begrepp instiftas. 
Detta  kommer  att  användas  när  vi  skall  utforma  våra  intervjuer  och 
observationer  samtidigt  som  vi  kan  tolka  resultaten  av  dessa  med  större 
förståelse.  Att  arbetet  fortgår  med  både  sekundärdata  och  undersökningar  ska 
bidra till att stärka vårt abduktiva arbetssätt. 

2.4.3  Generalisering 
Generalisering definieras av Nationalencyklopedin som: ”Härledning av allmän 
slutsats  från  enskilda  exempel.  […] Generalisering  är  nödvändig  för  att  man 
skall  kunna  göra  förutsägelser  och  för  att  upptäcka  analogier.”  (National 
encyklopedin 2006) Generalisering definieras också av Repstad (1999) som att 
från det speciella sluta sig till det allmänna.
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Generalisering  i  en kvalitativ  undersökning kan  vara  svårt att utföra. Det  finns 
dock  inget  som motsäger  att  ett  fenomen  kan  generaliseras  för  att  likna  andra 
fenomen. Bryman  (1997)  skriver  att  ostrukturerade  intervjuer  är  något mindre 
utsatta  eller  känsliga  för  anklagelser  om  begränsad  generaliserbarhet,  då 
respondenter oftast hämtas från flera olika sociala och geografiska miljöer samt 
att  de  medför  en  större  frihet  under  intervjuerna  och  risken  att  frågorna  styr 
minskar.  Detta  till  skillnad  från,  som  Bryman  pekar  på,  den  deltagande 
observationen där det enbart studeras en viss plats eller situation. 

Bryman menar att generalisering i grunden handlar om att: ”kunna generalisera 
resultaten till en större population” (ibid., sida 47). Patel och Davidsson (2003) 
skriver  också  att  frågan  om  generaliserbarhet  handlar  om  de  resultat  som 
kommit  fram  ”gäller  för  andra  individer  än  den  som  förekom  i 
undersökningen?” (ibid., sida 54). 

2.4.3.1 Vår generalisering 
Eftersom vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning kommer ett antal 
av  de  problem  som  beskrivs  ovan  att  påverka  även  vår  undersökning.  Det  är 
vanligt  att  generalisering  grundar  sig  i  ett  statistiskt  rättfärdigande,  men  vi 
kommer  att  genomföra  en  generalisering  som  grundar  sig  i  ett  analytiskt 
rättfärdigande. Vi vill med vår generalisering bygga på det kvalitativa och  inte 
det  kvantitativa,  det  vill  säga  att  vi  vill  skapa  en  betydelsemättnad  genom  en 
nyansering och uttrycksfullhet av de begrepp vi kommer att använda oss av och 
tränga  in  i. Det ska  leda  fram till ett allmänt  intresse skapas samt vara  till stor 
glädje för andra som ska använda sig av Dialogseminariet. 

Eftersom  vi  kommer  att  arbeta  med  personer  som  varit  med  om  att  utveckla 
metoden och med dem som leder den kommer det att vara svårt att generalisera 
deras åsikter till det stora allmänna. För att vi ska få en  lite mer allmän bild av 
vårt problemområde måste vi även tala med personer som varit aktivt deltagande 
under  ett  Dialogseminarium.  Även  att  tänka  på  är  den  observation  som  skall 
genomföras. Observationen som genomförs kommer att behöva generaliseras till 
alla Dialogseminarier eftersom det är den enda vi kommer att kunna medverka 
passivt vid. Vi skulle gärna säga att en observation av detta slag skulle räcka för 
att generalisera till alla Dialogseminarier, vilket kan vara svårt då syftet med det 
Dialogseminarium vi ska observera är oklart. Dock så menar vi på att eftersom 
huvudsyftet  alltid  är  detsamma,  anser  vi  att  vi  kommer  att  kunna  generalisera 
detta  till  ett  större  sammanhang.  Att  metoden  kan  genomföras  på  olika  sätt 
bidrar  till  att  en  generalisering  försvåras,  men,  som  vi  säger  ovan,  att 
huvudsyftet  med  metoden  är  konstant  medför  att  när  vi  ser  till  observationen 
kommer vår generalisering att gå att appliceras på ett bredare perspektiv.
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Vi  måste  vara  försiktiga  med  hur  vi  tolkar  vår  observation  samt  ställa  oss 
frågande  till  hur  den  genomförts,  vilket  vi  får  hjälp  att  göra  tack  vara Anders 
Åström, Combitech Systems AB, som medverkade vid detta Dialogseminarium 
som  deltagare.  Efter  att  ha  talat  med  Åström  blev  vi  informerade  om  att  det 
genomförda Dialogseminariet som vi ska observera är en fristående del i en Steg 
III  utbildning  (Combitech  Systems  AB:s  interna  utbildning)  som  utfördes  lite 
annorlunda  än  vad  ett  eget  Dialogseminarium  genomförs.  Efter  att  ha  blivit 
informerade  om  detta  var  vi  tvungna  att  revidera  vissa  delar  i  vår  observation 
och  kommer  att  observera  utifrån  ett  rent  intresse  att  få  ta  del  av  ett 
Dialogseminarium för att se om vi förstått metoden rätt och andra faktorer som 
kan  vara  av  intresse.  Även  här  kommer  vi  att  dra  nytta  av  att  det  är  en 
videoupptagning vi observerar, vilket gör att vi kan återvända  till  sekvenser  vi 
vill observera grundligare. 

2.4.4  Objektivitet 
Eftersom  vi  som  hermeneutiker  egentligen  inte  har  objektivitet  som  ett 
väsentligt begrepp, behöver vi egentligen inte ta upp detta här, men då vi anser 
att det ligger i vår strävan att vara så objektiva som möjligt definierar vi det kort 
och beskriver vår strävan efter det. 

Begreppet objektivitet har många olika betydelser, men kan sammanfattas inom 
forskningsområdet  som  ett  samlingsuttryck  för  hur  en  undersökning  bör  vara. 
Om objektivitet skriver Molander (1993, sida 23) att: ”tycka, uppleva och känna 
kan  man  göra  lite  som  man  själv  vill,  men  sakfrågor  och  åsikter  om  den 
”objektiva”  verkligheten  bör  man  inte  förfara  så  lättsinnigt  med:  det  är 
vetenskapens domäner”. Han skriver även att:  ”utomvetenskapliga värderingar 
inte har i vetenskapens innersta eller i dess produkter att göra” (ibid., sida 264). 
Objektivitet  framhålls  då  enkelt  som  att  presentera  data  utan  att  vinkla  eller 
utelämna  väsentlig  information.  Det  handlar  om  att  utesluta  värderingar  och 
hålla sig till fakta där det undersökta inte heller får vara förutsägbart (Lundahl & 
Skärvad 1999). 

2.4.4.1 Vår objektivitet 
Självklart  skulle  vi  i  denna  uppsats  vilja  sträva  efter  att  uppnå  största  möjliga 
objektivitet.  Dock  är  det  svårt  att  både  vara  objektiv  samtidigt  som  en 
förförståelse för det fenomen vi undersöker finns. Detta eftersom vi för att tolka 
och  förstå  världen  i  vår  omgivning  väver  in  våra  tidigare  värderingar  och
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uppfattningar (Thurén 1991; Denscombe 2000). Vi kan inte bortse från detta då 
vi  genomför  uppsatsen.  Vi  kan  eftersträva  en  objektivitet,  men  hur  den  ska 
uppnås  är  svårare.  Istället  litar  vi  på  våra  läsares  förmåga  att  kunna  ställa  sig 
kritiskt  till  vår  forskningsprocess med  utgångspunkt  i  hur  vi beskrivit  de olika 
val  vi  gör  och  beskriver.  Vi  ska  också  eftersträva  att  vara  sakliga  i  vår 
undersökning.  Med  saklighet  menas  att  vi  som  utredare  bör  redovisa  våra 
antaganden och perspektiv öppet och tydligt (Lundahl & Skärvad 1999). 

2.5 Dataanalys 
Jensen (1995) skriver att det inte finns några enkla svar på hur centrala begrepp 
och sammanhang ska upptäckas eller hur de eventuellt kedjas samman till mera 
sammanhängande  teorisystem.  Samtidigt  menar  han  att  under  analysfasen  är 
tekniken att med jämförelser, och framförallt genom att jämföra kontrasterande 
fall emot varandra, den grundläggande ansatsen. 

I  varje  undersökning  finns  det  som  regel  fall  som  varken  helt  eller  delvis 
stämmer  överens  med  de  generella  slutsatserna  som  görs  (ibid.).  Sådana 
exempel är enkla att  förbise och inte ta  i beaktande, då de ofta glöms bort eller 
betraktas  kanske  som  beklagliga  undantag.  Dessa  undantag  behöver  inte  vara 
»obekväma«,  utan  kan  istället,  i  vissa  fall,  styrka  slutsatserna  genom  att 
precisera  under  vilka  betingelser  slutsatserna  gäller.  Om  resultat  kan  hittas  i 
andra sammanhang som stödjer de ursprungliga slutsatserna ökar därmed deras 
trovärdighet (ibid.). Ett annat sätt för att öka dess trovärdighet är att samla in ny 
data för att se om det nya datamaterialet stödjer de nya slutsatserna. Det finns ett 
antal  alternativ  som  kan  genomföras  vid  analys  av  data,  där  bland  annat 
undersökning av konkurrerande förklaringar och feedback från informanterna är 
ett  exempel  (ibid.). Det  finns även ett  annat  alternativ  i  att  söka efter  negativa 
bevis.  Detta  innebär  att  ”leta  efter  data  som  kan  motsäga  eller  vara 
inkonsistenta” (ibid., sida 130) med de slutsatser som undersökningen resulterat 
i.  Det  finns  en  risk  i  detta  att  motsägelserna  blir  så  starka  att  det  inte  kan 
resultera i ett resultat överhuvudtaget. 

2.5.1  Vår dataanalys 
Vi kommer  genom vårt analysarbete att  utgå  ifrån  vår empiri. Vi  ställer  sedan 
vår empiri mot den  teoretiska  referensramen. Genom att göra detta kommer vi 
att kunna göra en analys av det insamlade materialet där alla parter får framhäva 
sitt sätt att se saken utan att våra värderingar och åsikter färgar undersökningen. 

Vi  kommer  att  dela  upp  vår  empiri  i  tre  olika  delar,  nämligen  intervjuer med 
deltagare och seminarieledare samt en observation. Den indelningen som gjorts i 
empirin  följer  de  mallar  vi  gjort  för  de  olika  insamlingarna  av  data.  I 
intervjuerna följer vi uppdelningen av intervjufrågorna och vad de grupperas in i 
för delar samt observationen som bygger på hur observationsfrågorna ställts och
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delats in. Genom att strukturera empirin på detta vis hoppas vi kunna analysera 
materialet ur ett liknande perspektiv, men från olika infallsvinklar och genom att 
göra på det sättet anser vi oss uppnå en analys med flera olika infallsvinklar. 

Vi kommer att arbeta med vår analys genom att tolka de olika delar vi samlat in 
under undersökningens gång. Dessa delar läggs samman och vi jämför dem med 
utgångspunkt  i  den  empirin  och  teoretiska  referensramen  för  att  få  den  grund 
som behövs för att kunna föra en diskussion och komma fram till våra slutsatser. 

2.6 Metodkritik 
Eftersom vi genomför en undersökning med en hermeneutisk, kvalitativ ansats 
kommer  mycket  av  det  vi  behandlar  att  utgå  från  våra  tolkningar  och  den 
»mjuka«  data  vi  samlar  in.  Detta  gör  att  validiteten  i  undersökningen  kan 
ifrågasättas. Hur giltig kan våra resultat vara? Med detta  i åtanke måste vi vara 
medvetna om problemet och försöka vara kritiska till vår förförståelse och våra 
tolkningar. Det är också så att vi kan rikta kritik mot att det är vi som gjort dessa 
metodval. Med  detta menas  att  vi  kan  ha  frångått  någon metod  som  skulle  ha 
kunnat fungera bättre för den studie vi kommer att genomföra. Detta gäller även 
då  vi  under  vår  tid,  av erfarenhet,  använt  oss av  dessa metoder  tidigare. Dock 
har vi genom noggranna diskussioner kommit fram till att de metoder vi valt att 
använda för vår studie är de mest lämpade. 

Eftersom  vi  använder  oss  av  en  kvalitativ  ansats  är  det  viktigt  att  vi  i  våra 
intervjuer och observationer är tydliga och ser till att våra frågor skapar underlag 
för  vidare analys då det  enbart  är  sex personer  vi kommer att  utgå  ifrån. Med 
detta  i  åtanke är det  viktigt att  vi,  innan  utförande av  intervjuer, observationer 
och metodanalysen, har diskuterat  igenom våra  frågor. Detta,  tillsammans med 
att  vi  använder  oss  av  grundad  teoris  grundtankar, medför  att  vi kan  skapa  de 
kategorier där undersökningens olika delar kan delas in och vi får en bra struktur 
att följa för vår fortsatta analys. 

Vi har valt att genomföra  semistandardiserade,  fria  intervjuer, vilket vi hoppas 
kommer  att  medföra  att  respondenterna  kommer  att  besvara  samtliga  frågor. 
Denna  intervjumetod gör att respondenten kan känna sig mer avslappnad, dock 
kan  det  också  leda  till  att  intervjuerna  kan  få  väldigt  varierande  svar.  För  att 
kunna  bearbeta  eventuellt  varierande  svar  använder  vi  kategorier  för  att 
bibehålla en god struktur och kunna ställa svaren emot varandra. Det är viktigt 
om vi vill söka svar i en följdfråga tar hänsyn till detta i våra analyser.
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Med  tanke  på  vår  frågeställning  skulle  det  vara  intressant  och  viktigt  att 
intervjua  personer  som  deltagit  i  Dialogseminarier,  något  vi  kommer  att 
genomföra,  vilket  ger  ett  större  djup  och  ett  säkrare  resultat  än  om  vi  enbart 
intervjuar  personer  som  är  dialogseminarieledare.  Vi  måste  genomföra  våra 
intervjuer på ett  visst, begränsat  antal  personer.  För att  vi  skall kunna  göra en 
ännu mer rättvisande slutledning skulle ett vidare omfång av personer intervjuas, 
något som vi inte kommer att ha tillgång till. Detta är alltså en begränsning i vårt 
insamlande av empirisk data. 

Det är också viktigt att visa på att den observation vi kommer att genomföra är 
en  videoupptagning  som  kommer  att  studeras  och  ligga  till  grund  för  vidare 
analys. Detta gör att vi kommer att kunna genomföra en »osynlig« observation 
av  deltagarna  och  seminarieledaren  i  Dialogseminariet.  Ett  Dialogseminarium 
som  inspelas  kan  dock  få  en  effekt  att  deltagarna  är  för  medvetna  om  detta. 
Resultaten kan  vara  lite  varierande om det  skulle  vara  videoinspelning  jämfört 
med  om  det  skulle  vara  en  omedveten,  tyst  observation.  Vi  tror  att 
videoinspelning  kan  ha  en  negativ  effekt  på  deltagarna,  då  det  för  dem  blir 
väldigt  uppenbart  att  detta  kan  komma  att  användas  vidare  för  någon  form  av 
utvärdering. Detta måste vi ta hänsyn till i vår observation. 

Då det gäller sekundärdata som kommer att analyseras och  läsas, är det viktigt 
att  se  på  denna  ur  ett  kritiskt  perspektiv  då  mycket  av  det  som  skrivits  om 
Dialogseminarier är skrivet av personer som deltagit i framtagandet av metoden. 
Detta  gör  att  det  finns  en  ofrånkomlig  subjektivitet,  vilket  vi  måste  vara 
medvetna om då vi använder oss av det i vår undersökning. 

Vi  vill  också  påpeka  att  ramverket  för  metodanalysen  är  tolkat  och  översatt 
enligt vår förståelse. Vi har följt riktlinjerna för metoden och hoppas i och med 
detta  att  utvärderingen  genomförts  på  ett  korrekt  sätt.  Sedan  är  det  vår 
uppfattning av att detta  ramverk fungerar för aktuell situation, vilket andra kan 
ha en annan uppfattning om.
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3  Analys med metametod 
Detta  kapitel  kommer  att  presentera  begreppet  metametod  och  olika 
metametoder  som  finns  som  alternativ  för  utvärdering  av  metoder  samt  en 
vidare genomgång av det val vi gjort. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för 
hur vår metodanalysansats kommer att se ut. 

3.1 Metametod 
I  dagens  samhälle  har  organisationer  och  verksamheter  ett  ständigt 
förändringsbehov  för  att  bemöta  såväl  interna  som  externa  krav  och  villkor 
(Jayaratna  1994).  För  att  kunna  bemöta  detta  använder  organisationer  och 
verksamheter  olika  modeller  för  verksamhetsutvecklingsarbete  som  kallas 
verksamhetsmodelleringsmetoder, vilka har olika styrkor och svagheter. För att 
en  organisation  och  verksamhet  skall  kunna  avgöra  vilken  verksamhets 
utvecklingsmetod  som  skall  tillämpas  krävs  det  att  det  finns  någon  form  av 
verktyg  för  att  analysera  och  utvärdera  dessa  metoder.  För  detta  ändamål 
används  metametoder,  bland  annat  för  analys  och  beskrivning  av metoder  för 
verksamhetsmodellering  (ibid.). En metametod kan med andra  ord  ses  som ett 
verktyg som är utvecklt för att analysera och utvärdera andra metoder (Goldkuhl 
& Fristedt 1994). 

3.2 Metametoder för analys av metoder 
Metoder (mer om metoder i kap. 5) är explicita sätt att strukturera (rationalisera) 
vårt  tänkande  och  våra  handlingar,  där  både  kritiskt  och  kreativt  tänkande 
involveras  samtidigt  som  de  används  för  att  lösa  problem  (Jayaratna  1994). 
Metoder ses som en specifik beskrivning av ett sätt att lösa ett visst problem (se 
bland  annat  Olson  &  Moran  1995;  Andersen  1994;  Gulliksen  &  Göransson 
2002). Metoders tillämpande praxis har samtidigt en »allvarlig« konsekvens för 
alla  människor  i  en  organisation  (Jayaratna  1994).  Genom  dessa  rationella 
processer, ändringarna vi genomför  i en organisation, påverkas människors  liv, 
deras  psykologiska  välbefinnande,  ersättande  av  arbetsuppgifter,  trivsel  på 
arbetet  och  även  kvaliteten  hos  andra  människors  liv.  Metodanvändare  måste 
med andra ord vara medvetna av dessa breda problemområden då de använder 
olika metoder (ibid.). 

Metoder existerar för att hjälpa oss i vårt resonerande (ibid.). De tenderar att öka 
vårt  medvetande,  de  gör  så  att  vi  ifrågasätter  det  logiska  för  våra  planerade 
vägval och för att leda oss i det vi vill förändra. 

De  flesta  metoder  härstammar  från  akademiska,  industriella,  affärs  och 
konsultföretag. Det är också därför, enligt Jayaratna  (ibid.), det är  förståligt att 
de  argumenterar  för  dessa  metoders  bredd  inom  användningsområdet.  Samma 
människor  som  säger  detta  visar  inte  på  de  svagheter,  ofullkomlighet,



Inledning, Kunskapsutveckling & Metod 

28 

olämplighet  samma  metod  kan  besitta  och  de  är  inte  öppna  för  att  visa  på 
svårigheter eller situationer som metoden inte täcker. Med detta i åtanke behöver 
potentiella metodanvändare någon form av oberoende stöd för att hjälpa dem att 
utvärdera,  analysera  och  välja  en  relevant,  för  dem,  metod  som  tillgodoser 
problemsituationen de har framför sig (Jayaratna 1994). 

3.3 Metodanalys 
För att vi skall kunna göra en analys av Dialogseminariet som metod måste vi 
använda  oss  av  en metod  för  att  utvärdera  en metod,  en  så  kallad metametod 
(Goldkuhl & Fristedt 1994) som beskrivits ovan. 

Det  finns många olika metametoder  som kan användas  för analys av metoder. 
Metodanalys/SIMM  (MA/SIMM)  och  Normative  Information  Modelbased 
Systems Analysis  and Design  (NIMSAD)  är  två  exempel  som  vi  har  tittat  lite 
närmare på. Med dessa i baktanke har vi kommit fram till vilken metametod vi 
kommer att  använda oss av  i vår analys av Dialogseminariet. Vi  sammanfattar 
metoderna kort nedan för att sedan gå vidare in på det val vi gjort där ytterligare 
beskrivning av metametoden också finns. 

Det  finns  som  sagt  flera  exempel  på  metametoder  som  kan  användas  för 
utvärdering  av  metoder.  Vi  kommer  inte  att  beskriva  fler  än MA/SIMM  och 
NIMSAD,  då  vi  fann  dessa  mest  lämpade  för  vår  utvärdering  av 
Dialogseminariet.  Exempel  på  andra  metametoder  som  finns  är  Graph  Object 
Property Relationship Role  (för  vidare  läsning  om  metametoden  läs  Tolvanen 
1998)  och Methodology  Engineering  (för  vidare  läsning  om  metametoden  läs 
Kumar & Welke 1992). 

3.3.1  MA/SIMM 
MA/SIMM  (Goldkuhl &  Fristedt  1994)  utvecklades  för  att  analysera metoder 
för  systemutveckling  i  syfte  att  modellera,  värdera  och  vidareutveckla  dessa. 
Den  är  uppbyggd  av  ett  antal  grundläggande  metodkomponenter  från 
metodfamiljen  SIMM  (Samverkan,  Situationsanpassning,  Ifrågasättande,  Idé 
utveckling, Meningsskapande, Målstyrning, Metodisk och Metod). Metoden kan 
ses  som  en  verktygslåda,  där  verktyg  används  för  olika  situationer. 
Metametoden  bygger  på  och  ser  följande  egenskaper  som  viktiga  inom 
MA/SIMM;  situationsanpassning,  styrkor  och  problem  med  metoden  som 
används,  synsättet  som metoden bygger  på  samt  aktiviteter  och  dokument  och 
dokumentsamband. 

Situationer  som MA/SIMM  kan  användas  vid  är  flera,  men  om  vi  ser  till  att 
analysera en metod så kan den användas för att utvärdera en eller flera metoder 
(Goldkuhl  1996).  För  att  sedan  en  sådan  metodutvärdering  ska  kunna 
genomföras  krävs  en  beskrivning  av  metoden  som  finns  i  dokumentationen.
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Utöver  detta  krävs  att  en  värdering  av  metoden  genomförs.  Detta  kallas  för 
metoddiagnos  och  i  värderingen  ingår  fem  olika  moment;  problemanalys, 
styrkeanalys,  sammanfattande  värdering,  metodkaraktärisering  samt 
verktygskarakterisering. 

3.3.2  NIMSAD 
NIMSAD (Jayaratna 1994) är ett ramverk som utvecklats för att kunna användas 
i  utvärdering  av  systemutvecklingsmetoder, men  används  även  för  utvärdering 
av metoder med andra ändamål. 

Ramverket kan ses som från en lins, där vi som observatörer studerar och förstår 
koncept,  tekniker  och metoder  vilket  betyder  att  vi  kan  klargöra,  kategorisera, 
utvärdera eller  integrera med hjälp av  ramverket  (ibid.). Ramverket hjälper oss 
att  förstå  problemlösningsprocessen,  utvärdera  metoder  före,  efter  och  under 
användandet samt att dra slutsatser efter detta. 

3.4 Vårt val av metametod 
Vårt val av metametod grundar sig i huvudsak i att MA/SIMM är inriktad på att 
utvärdera systemutvecklingsmetoder medan NIMSAD även kan användas för att 
utvärdera  andra  metoder. Med  hjälp  av  ramverket NIMSAD  kan  vi  observera 
Dialogseminariet  genom den  lins  som Jayaratna  (ibid.) beskiver. Detta medför 
att vi kan utvärdera metoden Dialogseminarium ur ett perspektiv som passar för 
vår undersökning, vilket vi går in på tydligare nedan. Vi vill även med hjälp av 
detta ramverk förstå den process som Dialogseminariet är uppbyggt av samt hur 
en kategorisering av olika relevanta element kan göras. 

3.5 Metodanalys med NIMSAD 
Ramverket NIMSAD  har  tre  syften  att  tjäna:  för  det  första  hjälper  det  oss  att 
förstå problemlösningsprocesser rent generellt och som kan vara av vilken natur 
som helst;  för  det  andra  hjälper  den  oss  att  utvärdera metoder  före,  under  och 
efter användande; och  för det  tredje så stödjer den oss  i utvärderingen av olika 
tillämpningsområden (ibid.).
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Metodkontext Metodanvändare 

Metod 

Problemsituationen Tilltänkt problemlösare 

problemlösningsprocessen 

Utvärdering 

Figur 3.2. Element i NIMSAD (Jayaratna 1994, sida 128, vår översättning) 

NIMSAD  har  fyra  grundläggande  element  i  enlighet  med  Jayaratnas  (1994) 
ramverk.  Ramverket  innehåller  även  ett  antal  steg  som  genomförs.  För  att 
anpassa metoden efter vår undersökning har vi översatt NIMSAD:s olika delar, 
vilket ser ut som följer (vår översättning): 

•  Element 1: Problemsituationen (metodens kontext) 
•  Element 2: Tilltänkt problemlösare (metodanvändaren) 
•  Element 3: Problemlösningsprocessen (metodens) 

o  Problemformulering (fas 1) 
§  Steg 1: Förståelse av »situationen av intresse« 
§  Steg 2: Genomför diagnosen (var är vi nu?) 
§  Steg  3:  Definiera  prognosens  struktur  (var  vill  vi  vara  och 

varför?) 
§  Steg 4: Definiera problem 
§  Steg 5: Beskriva krav på tänkt system 

o  Lösningsdesign (fas 2) 
§  Steg 6: Genomför konceptuell/logisk design 
§  Steg 7: Genomför fysisk design 

o  Designimplementering (fas 3) 
§  Steg 8: Implementera designen 

•  Element 4: Utvärderingen av de ovanstående tre elementen
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Ramverket är alltså uppdelat  i  tre olika delar, som sedan utvärderas  i en  fjärde 
(Jayaratna  1994).  För  att  förtydliga  de  olika  delarna  som  utvärderas  går  vi 
igenom dessa delar som utvärderas var för sig nedan. 

3.5.1  Utvärdering av problemsituationen 
Då ramverket används för att utvärdera fasen problemsituationen så undersöker 
vi  vad  Dialogseminariet  har  att  säga  om  situationen  vi  är  i.  Enligt  Jayaratna 
(ibid.)  handlar  detta  om  vilken  tillfredsställelse  kunden  får  ut  av  utvecklings 
arbetet som utförs med stöd av metoden (i vårt fall Dialogseminariet). 

Utvärderingen av problemsituationen delas in i tre delar där före, under och efter 
projektet  utvärderas.  Förtydligande  och  maximering  av  ansträngningar  och 
effektivitet är målet med utvärderingen före ingripandet (ibid.). Med andra ord, 
hur  viktigt  det  är  att  förstå  orsakerna  till  kundens  eventuella  funderingar, 
problem och förväntningar, man väljer en metod som stämmer överens med den 
specifika situationen. För att detta skall kunna genomföras krävs det att metoden 
som utvärderas svarar på frågor om vad syftet, den struktur, de steg, de tekniker 
och de kompetensnivåer med mera som metoden kräver. 

Utvärdering  under  ingripande  ska  få  kunderna  att  förstå  och  underlätta  för 
problemsituationen  (ibid.).  Med  andra  ord  är  det  viktigt  att  få  kunderna  att 
underlätta för till exempel det utvecklingsarbete som genomförs. 

Efter  ingripande,  som  är  den  sista  delen  av  utvärderingen,  ger  utvärderingen 
möjligheten att dra lärbara läxor från erfarenheten som kommer att bidra till en 
ökad kunskap (ibid.). Jayaratna menar att detta är den viktigaste delen då det är 
här  ett  utredande  av  huruvida  projektet  har  genomförts  inom  tillgängliga 
resursramar  (tid,  resurser  och  arbete),  utföra  det  avsedda  och  utföra  rätt 
uppgifter samt om problemen har blivit lösta. 

Är  resultatet  av dessa  tre  faser positivt och  i  sig  leder  till  ett  godtagande  så  är 
metoden lämplig för att eliminera dessa typer av problem. 

3.5.2  Utvärdering av den tilltänkta problemlösaren 
Denna  utvärdering  av  den  tilltänka  problemlösaren  är  avsedd  för  att  ge  den 
tilltänkta  problemlösaren  en  förståelse  för  styrkor  och  svagheter med metoden 
(ibid.). Den ska ge en insikt och förståelse om eventuella utbildningsbehov som 
måste  genomföras,  hur  arbetssättet  kan  förbättras  och  hur  kompetensen  kan 
vidareutvecklas.  Denna  utvärdering,  precis  som  den  tidigare,  innehåller  före, 
under och efter projektet, men kommer här i form av frågor från problemlösaren 
själv. Dessa  frågor  skall  ha  en  specifik  karaktär  (se  bilaga  5)  där  till  exempel
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frågor  som;  vilken  erfarenhet  kräver  metoden  av  metodanvändaren?  och  kan 
metoden  tillämpas  även  om  metodanvändaren  inte  arbetat  med 
problemsituationen tidigare? 

3.5.3  Utvärdering av problemlösningsprocessen 
Utvärderingen  av  denna  del  berör  bedömningen  av  metoden  och  den  grad  av 
hjälp och hjälpmedel den erbjuder (till exempel modeller, tekniker och notation). 
Liksom  de  andra  utvärderingsdelarna  är  den  indelade  i  före,  under  och  efter 
projektet (Jayaratna 1994). 

Före projektet menar  Jayaratna  (ibid.)  att metodanvändaren  ska  reflektera över 
metoden  ur  dess  personliga  synsätt.  Denna  reflektion  ska  täcka  uppfattningen 
om  vad  som  bör  finnas  med  i  metoden.  Den  potentiella  metodanvändaren 
utvärderar om hon/han kan fatta beslut om huruvida metoden kan användas och 
om  dess  struktur,  arbetssteg  och  grundtanke  går  att  förstås  av  en  potentiell 
metodanvändare. 

Vidare  vill  metodanvändaren  få  kunskap  om  huruvida  vilka  situationer  som 
metoden kan användas i, hur den bör användas samt hur eventuella möjligheter 
och  fördelar med metoden kan mätas  innan ett användande av den görs (ibid.). 
Detta är kunskap metodanvändaren kan vinna genom att intervjua personer som 
tidigare använt sig av metoden. Jayaratna (ibid.) förtydligar också att det inte är 
alltid som kriterier för hur och vart metoden kan användas finns och därför kan 
det vara bra att genomföra en sådan intervju. 

En utvärdering av metoden bör genomföras, då valet av en metod kan medföra 
en  medveten  eller  omedveten  tolkning  och  eventuella  ändringar  av  metodens 
struktur,  form  och  arbetssteg  (ibid.).  Utvärderingen  här  undersöker  då  om 
eventuella  förändringar  kan  vara  nödvändiga  i  en  viss  situation  och  vad 
effekterna av detta kan bli. 

Utvärderingen under användandet används eftersom metoden inte är helt fläckfri 
i vilken situation den än används i (ibid.). Vår förförståelse och våra erfarenheter 
är personliga, vilket gör att  tankarna om metoden kommer att vara  annorlunda 
beroende  på  vem  som  använder  den.  Detta  gör  att  alla  som  använder  sig  av 
metoden kommer att försvara sina tankar om hur saker och ting fungerar, vilket 
kan  leda  till  att  det  blir  svårt  att  följa metodens  arbetssteg. Denna  utvärdering 
handlar då om hur effektiv metoden är i sin användning.
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Som i de tidigare delarna avslutas utvärderingen med att se till vad som händer 
efter  projektet  (Jayaratna  1994).  Här  genomförs  en  utvärdering  med  fokus  på 
den  insamlade  kunskapen  som  personer  fått  genom  användandet  av  metoden. 
Genom att göra detta kan metodanvändaren avgöra om metoden var lämplig att 
använda i den specifika situationen och i vilka situationer den kan användas. 

3.5.4  Vår metodanalysansats 
En metametod kan, enligt  vårt  sätt  att  se  det, belysa de  tre olika perspektiven; 
process,  struktur  och  kultur,  vilka  vi  är  intresserade  av  att  analysera. 
Metametoden  kan  även  hjälpa  oss  att  beskriva  metoder  för  verksamhets 
modellering, något som kan innehålla de tre begreppen (presenterade av Bakka 
et  al.  2001). Vi  kommer  i  vår  undersökning  av metoden  att  fokusera  på  dessa 
eftersom vi är  intresserade av vilken struktur Dialogseminariet har och om den 
kan implementeras, integreras och utvecklas. Vi vill även se hur dess process ser 
ut  och  om  den  är  beroende  av  viss  kultur  för  att  kunna  användas  i  en 
verksamhet. Dessa tre delar är också organisationsteorins tre huvudteman enligt 
Bakka  et  al.  (ibid.).  Våra  argument  för  att  analysera  metoden  på  detta  vis  är 
ovanstående  anledningar  samt  Dialogseminariemetodens  idag  huvudsakliga 
syfte  (läs  mer  om  syftet  med  metoden  i  kap.  8.3).  Kunskap  och 
erfarenhetsutvinning  tillsammans  med  idégenerering  ska  kunna  utvinnas  med 
hjälp  av  den  process  Dialogseminariet  erbjuder,  vilket  kräver  en  viss  struktur 
och  fungerar enbart  för  vissa  verksamhetskulturer. Process,  struktur och  kultur 
är också begrepp som går att återfinna i NIMSAD:s ramverk. 

För  att  förtydliga  de  olika  begreppen  så  använder  vi  oss  av  definitioner  som 
formulerats och även vi kan identifiera begreppen med. 

•  En definition av struktur är ”[…] en stabil ordning av komponenter inom 
en helhet”  (Bakka et  al 2001,  sida  36). Enligt Bakka et  al.  finns det  två 
olika  typer av strukturer, där det oftast  talas om formella och  informella 
strukturer. En  formell  struktur  beskriver  en  hierarkisk  uppdelning  av  en 
verksamhet  som  ses  i  avdelningar  och  underavdelningar med  respektive 
chefsnivå.  Den  informella  strukturen  beskriver  olika  spontana  sociala 
gruppbildningar inom en formell struktur vilket också påverkar beteendet 
inom en verksamhet. 

•  Bakka et al. (ibid., sida 140) definierar en kultur som ”en sammanfattande 
beteckning  för  de  dominerande  värderingarna,  inställningarna  och 
beteendenormerna  i  en  organisation”.  Alla  vardagens  göromål 
genomsyras  av  organisationskulturen. Kulturen  i  en  organisation  bygger 
med andra ord på antaganden som finns  inom verksamheten som skapas,
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upptäcks eller  utvecklas av  någon person. Efterhand  så  integreras denna 
nya  problembemästring  och  verksamhetens  syn  på  hur  de  ska  uppfatta, 
tänka och känna för att se på problem klarläggs i företagets kultur (Schein 
1985). 

•  Bakka  et  al.  (2001,  sida  21)  definierar  en  process  som  ”strömmar  av 
handlingar och händelser i en organisation”. En process är med andra ord 
en  kedja  av  aktiviteter  som  i  sin  tur  skapar  någon  form  av  värde.  I 
Nationalencyklopedin definierar även processen, men som: ”förlopp som 
innebär  att  [något]  förändras  eller  utvecklas”  (Nationalencyklopedin 
2006). 

En process kan beskrivas genom en strukturerad serie av händelser där ett 
specifikt  mål  är  att  åstadkomma  ett  visst  resultat  inom  en  viss  tid 
(Gulliksen & Göransson 2002). Med andra ord föreskriver en process hur 
till exempel systemutveckling bör bedrivas. Processen ger vägledning om 
i vilken ordning de huvudsakliga uppgifterna i projektet skall genomföras. 
En process: ”försöker föreskriva hur vi bör arbeta” (ibid., sida 136). 

För att kunna analysera, kartlägga och utvärdera de ovannämnda perspektiven i 
Dialogseminariet  kommer  vi  att  använda  oss  av  ramverket  NIMSAD  som 
presenterats av Jayaratna (1994). Detta gör vi då vi vill  finna svar på metodens 
struktur,  anpassningsbarhet,  styrkor  och  svagheter,  vilka  krav  det  finns  för 
genomförande (tid och personal), komplikationer som kan uppstå och finns samt 
vilka  processer  som  metoden  innehåller.  Vi  vill  utvärdera  och  analysera 
Dialogseminariet  för  att  se  ifall  metoden  är  lämplig  för  att  implementeras, 
integreras och utvecklas för att användas  i ett systemutvecklingsprojekt. Vi vill 
också  med  metametodens  hjälp  betrakta  metodens  intention  (varför  är  den 
skapad  och  vilka mål  skall  den  uppfylla?),  begrepp  (vad  angriper  den?)  samt 
arbetsprocess  (hur  tillämpas  den?).  Alla  dessa  delar  använder  vi  oss  av  då  vi 
med  hjälp  av  ett  flertal  frågor  i  varje  steg  och  fas  i  ramverket  NIMSAD 
utvärderar Dialogseminariet. 

NIMSAD  används  för  att  skapa  frågor  om  den  metod  (i  vårt  fall 
Dialogseminariet) som ramverket appliceras på, för att se vad för områden den 
riktar  sig  mot,  i  vilken  ordning  och  hur  den  riktar  sig  mot  dem.  NIMSAD 
används  för att hjälpa oss att  ifrågasätta Dialogseminariet och vad det  försöker 
att omvandla, varför metoden försöker omvandla det och hur den underlättar för 
metodanvändaren att  angripa  denna omvandling. På detta  vis  ska de  tillhanda 
hålla  medlen  för  en  diskussion  om  den  resonerande  framställningen  av  stegen 
metoden har och dess struktur.
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Ramverket  kräver  egentligen  att  ett  projekt  utförs  och  utförts  för  att  det  ska 
kunna  utnyttjas  till  fullo. Vi  ser  dock att  vi kan använda oss av observationen 
och  intervjuer  som ett komplement  till de  delar  i  utvärderingen vi kommer att 
sakna (i utförandet). 

De  frågor  vi  kommer  att  ställa  oss  för  att  utvärdera metoden  härstammar  från 
vad  ramverket  säger  i  enlighet  med NIMSAD  (se  bilaga  6). Materialet  vi  har 
baserat  vår  undersökning  på  finns  i  referensramen  i  form  av  kapitel  8, 
Dialogseminariet. Vi ska  sedan kompletterat  luckor  som uppstått med  hjälp av 
de  intervjuer vi genomför  samt den observation vi genomför. Det är viktigt att 
notera  att  vi  genomför  utvärderingen  i  första  hand  för  att  ge  oss  en  inblick  i 
metoden  och  generera  material  som  kan  ligga  till  grund  för  fortsatt  arbete  i 
studien. Resultatet av utvärderingen kan också användas för att generera frågor 
till  våra  respondenter  samt  till  att  skapa  en  tydligare  bild  av  metoden  än  vad 
referensramen ger oss  från ett mindre  färgat perspektiv, vilket kapitel 8 är, där 
största  delen  är  skrivet  av  utvecklarna  till  metoden.  Vi  har  ett  visst  iterativt 
arbete  i denna utvärdering, men vi  tror  inte att vi har  frångått  ramverkets syfte 
som vi beskriver ovan genom att göra på detta sätt. Syftet är ändå att utvärdera 
en metod med  hjälp  av  ett  antal  frågor  som  genererats  från  Jayaratnas  (1994) 
ramverk.
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4  Kunskapsutveckling  Praktiskt genomförande 
I  detta  kapitel  presenterar  vi  hur  vi  kommer  att  genomföra  vår  studie.  Vi 
behandlar bland annat den inledande problemformuleringen, hur vi skall samla 
in material samt hur vi får kontakt med inblandade aktörer. 

Vi  har  i  tidigare  kapitel  redogjort  för  våra  metodval  för  uppsatsen,  där  vi 
beslutade  oss  för  att  genomföra  undersökningen  med  en  kvalitativ  ansats. 
Uppsatsen  kommer  sedan  att  utarbetas  utifrån  en  hermeneutiks  inriktning  och 
svar till frågeställningen kommer att sökas genom ett abduktivt angreppssätt. 

Uppsatsarbetet  vi  tänkt  genomföra  påbörjas  med  att  vi  formulerar  ett 
problemområde och studerade ämnet för att kunna specificera vad det är vi vill 
behandla. Det följs av att vi börjar samla in data inom ämnet samtidigt som teori 
fastställds  och  började  bearbetas.  Detta  leder  till  att  vi  kan  formulera  en 
frågeställning  vi  finner  tillräckligt  snäv  för  att  kunna  möjliggöra  en  god 
undersökningsmetodik. 

Vårt  genomförande  börjar  alltså  med  en  introduktion  där  vi  formulerar 
problemområdet (se ovan) och de metoder vi vill arbeta med under studien. Då 
vi gjort detta börjar vi samla in och bearbeta teori inom problemområdet. När vi 
kommit  så  långt  att  ny  data  inte  kommer  att  generera  i  nya  kunskaper  har  vi 
uppfyllt en mättnad i teorin. 

Det empiriska materialet  som samlas  in  genom  intervjuer och observation  (läs 
om praktiskt  genomförande  i  kap.  2.3.6)  kommer  att  jämföras  och  ställas mot 
varandra i empirin. Vi ser också här om det är något som skulle saknas i teorin, 
vilket  framgår  i  empirin  ska  kunna  kompletteras  för  att  få  god  grund  till 
analysen. 

4.1 Urval av teoretiskt material 
Den teori som presenteras  i referensramen ska återge en grundläggande bild av 
Dialogseminarium och systemutveckling  samt andra  närliggande områden som 
kommer att diskuteras kring. Vår  teoretiska  referensram  innehåller därmed det 
grundläggande  materialet  som  kommer  att  behandlas  vid  analysen  och 
diskussionen med utgångspunkt i empirin. 

Den kunskap vi har inhämtat har lokaliserats utifrån sökningar på ämnesord som 
kretsar  kring  Dialogseminariet,  systemutveckling  och  närliggande  områden. 
Informationen härstammar från följande typer av källor:
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•  Elektroniska  databaser:  Som  studenter  vid  Linköpings Universitet  har 
vi tillgång till elektroniska databaser. Dessa har givit oss givande artiklar 
på  vårt  ämnesområde.  Det  är  främst  den  databasen  som  EBSCOhost 
erbjuder som vi använt oss av, då den innehåller många artiklar som varit 
aktuella för oss. 

•  Internet:  Denna  källa  har  fungerat  som  bra  komplement  och 
idégenerering till de källor vi använt  i det avseendet att det breder ut sig 
över  ett  mycket  stort  informationsområde.  Detta  medför  att  vi  får  stora 
möjligheter  till  att  expandera  våra  sökningar. När  vi  nyttjat  elektroniska 
källor har vi varit mycket noggranna med att endast använda oss av källor 
som har haft hög validitet och reliabilitet. 

•  LIBRIS:  När  sökningar  av  litteratur  gjorts  i  den  lokala  databasen  på 
Linköpings Universitetsbibliotek, där inga träffar givits, har LIBRIS varit 
till  hjälp  för  lokalisering  av  litteratur  på  annan  ort  med  sitt 
fjärrlånssystem.  Det  har  gett  oss  tillgång  till  väldigt  många  titlar  bland 
flera av Sveriges bibliotek. 

•  Litteratur:  Den  litteratur  vi  använt  oss  av  är  funnen  via  sökningar  i 
Linköpings Universitetsbibliotek och LIBRIS eller från personer som har 
tipsat  om  relevant  litteratur.  Det  är  främst  Linköpings  Universitets 
bibliotek  som  varit  till  stor  hjälp  vid  litteratursökning.  Vi  har  funnit 
relevant  litteratur  inom  vårt  område  med  hjälp  av  bibliotekets 
webbaserade sökhjälp. 

•  Tidskrifter:  Tidskrifter  på  områden  som  kretsar  kring Dialogseminariet 
och  systemutveckling  har  bidragit  med  inspiration  och  kunskap.  Det  är 
främst  tidskriften OnTime, som utges av Combitech Systems AB, vi har 
använt oss av. 

Vi  kommer  att  presentera  en  del  egna  instick  som  forskare  i  referensramen, 
framför  allt  i  form  av  metodanalysen  som  gjorts  på  Dialogseminariet  utifrån 
metodanalysramverket NIMSAD. 

Övriga kapitel är analys, diskussions och slutsatskapitlet, vilka återfinns i Del 
4 där vi går närmare in på de resultat som vi kommit fram till.
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4.2 Urval av empiriskt underlag 
Vi har valt att genomföra semistandardiserade och  fria  intervjuer som kommer 
att innehålla frågor på en relativt bred front gällande Dialogseminarium, men där 
vi  har  för  avsikt  att  i  det  senare  skedet  av  intervjun  gå  in  på  mera  specifika 
frågor som ska konkretisera vårt resultat. 

De  intervjuer  som  har  genomfört  har  ägt  rum  på  respondentens  arbetsplats. 
Urvalet av respondenter är fördelat på följande sätt: 

•  Dialogseminarieledare:  Genom  att  intervjua  seminarieledare  hoppas  vi 
få  en  klarare  bild  över  hur  Dialogseminariet  är  strukturerat  och  i  vilka 
olika typer av fall som det kan användas inom. Vi har även förhoppningar 
om  att  det  ska  resultera  i  en  bild  av  Dialogseminariets 
användningsområden. 

•  Seminariedeltagare:  Intervjuer  med  deltagare  hoppas  vi  kommer  att 
medföra  att  vi  kan  skapa  en  bild  över  hur  en  deltagare  ser  på 
Dialogseminariet.  Vilka  problem,  fördelar  och  möjligheter  till 
förbättringar är några exemplifierande aspekter som vi vill få klarhet i och 
kunna bygga vidare på. 

Utöver  intervjuerna  kommer  vi  att  genomföra  en  observation  av  ett 
Dialogseminarium. Den observationen kommer att genomföras på så sätt att vi 
kommer  att  erhålla  en  videoupptagning  av  ett Dialogseminarium  och  kommer 
utifrån  det  att  genomföra  en  maskerad,  tyst  observation  med  obefintlig 
interaktion. Observationen kommer att genomföras på ett Dialogseminarium och 
vi  kommer  att  få  hjälp  att  identifiera  syften,  med  mera,  tack  vara  en  av 
deltagarna vid detta tillfälle. Vi hoppas att observationen kommer att klargöra de 
frågor vi har kring genomförandet av ett Dialogseminarium. 

4.3 Kontakt med företag 
Vi  kommer  här  att  redogöra  det  företag  vi  har  intervjuat.  Alla  intervjuer  har 
spelats  in  på  ljudfil  och  sedan  omskrivits  till  text  för  vidare  bearbetning 
(intervjumall återfinns i bilaga 1 och 2). 

4.3.1  Combitech Systems AB 
Combitech  Systems  AB  är  ett  konsultföretag  med  inriktning  mot  inbyggda 
system.  Företaget  har  som affärsidé  att  tillföra  sina  kunder  nytt  kunnande  och 
effektivare  metoder  i  avgörande  steg  av  systemutvecklingen.  De  har  fem
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produktområden  som  inriktning  –  telekom,  fordonsindustri,  försvarssystem, 
industriella  system och medicinteknik. Combitech Systems AB:s konsulter kan 
kallas  in  till  företag  som  projektförstärkning,  kompetensutvecklare  inom  nya 
eller främmande områden samt för att skapa nya synvinklar på pågående projekt. 

Combitech  Systems  AB  går  även  att  hyra  in  som  en  komplett 
utvecklingsavdelning  för projekt. Detta  innebär att Combitech Systems AB tar 
ett  ansvar  för  hela projektet,  från  utvärdering av  specifikation  till produktions 
anpassad produkt. 

4.4 Kontakt med personer 
Den första intervjun med en anställd på Combitech Systems AB genomfördes på 
malmökontoret med verksamhetschef Ingemar Johansson (20060413). Vid den 
andra  intervjun  medverkande  Niclas  Fock  (20060421)  som  är  verksam  som 
affärsområdeschef  på  linköpingskontoret.  Den  tredje  intervjun  gjordes  med 
Jacob  Gustavsson  (20060425),  linköpingskontoret,  som  är  konsult  och  har 
deltagit  vid  ett  antal  Dialogseminarier.  Gert  Johansson  (20060425)  är  den 
fjärde  personen  som  vi  intervjuade  och  han  har  också  deltagit  vid 
Dialogseminarier  vid  ett  flertal  tillfällen  och  finns  på  linköpingskontoret  som 
konsult och gruppchef. Den femte som intervjuades var LarsHenric Jern (2006 
0425)  som  också  arbetar  på  linköpingskontoret  som  konsult.  Den  sjätte  och 
sista  intervjun  genomfördes  med  Göran  Backlund  (20060426), 
resultatenhetschef på linköpingskontoret.





Del 2 – Teoretisk referensram 
Denna  del  inleder  med  att  behandla  metod, 
systemutveckling  samt  närliggande  områden  till 
Dialogseminariet. Sist behandlas Dialogseminariet och 
en utvärdering av dess process. Denna del  kommer vi 
att  reflekteras  över  i  analys  och  diskussion  och  knyta 
an till vår empiri.
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5  Metod som fenomen och begrepp 
Detta avsnitt behandlar en vidare presentation av metoder och vad de används 
till. Vidare presenteras även hur metoder utvecklas. 

5.1 Metod 
Nationalencyklopedin definierar metod som: ”planmässigt tillvägagångssätt för 
att uppnå visst resultat” (Nationalencyklopedin 2006). 

En  metod  innebär  ett  arbete  som  sker  efter  utsatta  regler  om  hur  något  skall 
genomföras. Det är ett systematisk, repeterbart sätt att utföra något enligt en plan 
(Olson & Moran 1995) eller  som Andersen  (1994) beskriver det,  en detaljerad 
beskrivning av sättet att lösa ett visst problem. Gulliksen och Göransson (2002) 
beskriver  en  metod  som  något  som  inbegriper  en  formulering  av  det  problem 
som  skall  hanteras,  ett  hjälpmedel  (verktyg,  teknik  eller  modell),  ett 
tillvägagångssätt  som  förklarar  hur  du  skall  använda  hjälpmedlet  och  att  den 
skall resultera i ett resultat. Metodens primära fokus inom systemutvecklingen är 
att specificera hur varje fas  i systemutvecklingen skall genomgås och hur varje 
produkt av fasen skall representeras (Boehm 1988). 

5.2 Användning av metoder 
Goldkuhl  (1993)  skriver  att  metoder  ska  ge  oss  en  vägledning  för  handlande. 
Han  menar  att  metoder  används  då  deras  föreskrifter  följs;  dock  inte 
nödvändigtvis strikt och till ”punkt och pricka” (ibid., sida 8). 

En metod används i specifika situationer, men det är inte alltid säkert att den är 
helt applicerbar där (ibid.). 

En  metod  skapas  för  att  vi  ska  kunna  behandla  liknande  situationer  på  ett 
specifikt sätt och för att lösa problemen/utmaningarna som situationen ställer oss 
inför. Metoden ska hjälpa oss att hantera likartade situationer (ibid.). Med andra 
ord ska en person inte behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång hon/han ställs 
framför en liknande situation. Dock ska en baktanke finnas för att metoden ska 
vara helt adekvat för situationen. 

Goldkuhl (ibid.) skriver att metoder kan ses som  idealtypiska beskrivningar av 
ett  tänkt  arbetssätt.  När  sedan  denna  metod  används  i  praktiska  situationer 
omsätts metodkunnandet  i konkreta  handlingar  som  för att  vara  framgångsrika 
måste vara anpassade efter de krav som situationen ställer.



Teoretisk referensram 

42 

En användare som har god kunskap i en metod ser denna som ett förslag till de 
handlingar hon/han kan göra samt ansvarig för handlingarna den medför. Detta 
ger  henne/honom,  enligt  Goldkuhl  (1993),  möjligheten  att  modifiera  den 
dynamiskt  i  en  användningssituation.  Han  skriver  att:  ”det  kompetenta 
metodbrukandet kännetecknas av situationsanpassning” (ibid., sida 7). 

Goldkuhl  (ibid.)  säger  att  metoder  är  kunskap  och  att  kunskap  brukas  och 
kommuniceras. Vidare menar  han att det  finns  tyst kunskap  i  vårt medvetande 
som är implicita, oreflekterade och omedvetna förutsättningar. Det är detta som 
är förutsättningarna för kunskap som kan begreppsliggöras och göras tillgängligt 
för  andra.  Metoder  kan  alltså  med  detta  som  bakgrund  beskrivas  som 
redogörelser för hur människor bör handla i någon viss typ av situation (mer om 
tyst kunskap i kap. 7.1). 

Metoder är inte en absolut sanning, utan kan ses som mer eller mindre lämpliga 
att  följa,  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  mer  eller  mindre  framgångsrika  projekt. 
Enligt Goldkuhl (ibid.) så bör en bedömning av metoder innehålla en värdering 
av de kategorier som den är uppbyggd av. Vidare menar Goldkuhl att metoder 
innebär ett visst begreppsliggörande av världen. Metodens kategorier ger oss ett 
visst sätt att orientera oss på, ”de ger ett sätt att bilda kunskap på” (ibid., sida 
10). Kategorierna  skall  också  styra  vårt  frågande,  vilket  även  leder  till  att  den 
styr  vårt  svarande  på  dessa  frågor.  Kategoriers  definitioner  karaktäriserar 
fenomen, vilket även medför ett sätt att se på fenomenet. Metoder är på grund av 
detta enligt Goldkuhl inte värdefria företeelser. 

Goldkuhl  (ibid.)  framställer  att metoder  kan  bli  välgrundade  vilket  betyder  att 
välgrundad kunskap är kunskap det finns goda argument för. Detta skulle betyda 
att välgrundade metoder beskrivs som att argument skapas för metoder. 

En välgrundad metod innebär, för att ett ställningstagande ska kunna göras krävs 
en rekonstruktion,  formulering,  värdering  samt  eventuella omformuleringar av 
dess olika grunder. Metoder skall alltså enligt Goldkuhl (ibid.) ha relationer till 
mål/värden,  förklaringar,  kategorier,  synsätt,  handlingar;  och  genom  detta 
erfarenhetsbaserad kunskap om metodföljande handlingar (metodempiri). 

Välgrundad metodutveckling är mer än bara design av metoder. Enligt Goldkuhl 
(ibid.)  arbetas  det  också  med  grunden  för  metoden.  Det  är  en  växelverkan 
mellan  att  studera  teoretiska  grunder,  metoden  som  sådan  och  empiri.  Detta 
beskrivs av Goldkuhl som ett återkommande metodutvecklingsarbete. Metoden 
modifieras och vidareutvecklas.
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5.3 Utveckling av metoder 
Metoder  kan  utvecklas  på  två  olika  sätt. Metoder  kan  enligt Goldkuhl  (1993) 
vara  resultat  av  vanemässig  praxis  eller  medvetet  designade  riktlinjer.  Här 
betyder  vanemässig  praxis  utveckling  genom  »handling«  och  medveten 
metoddesign  för  utveckling  genom  »reflektion«.  Enligt  Goldkuhl  innebär  god 
metodutveckling  att  de  båda  sätten  för  metodutveckling  kombineras. Metoder 
kommer också att  se  väsentligt olika  ut beroende på  vilka  definitioner  som de 
baseras på (ibid.). 

5.4 Sammanfattning 
Med metod, som begrepp och fenomen, avses att ett arbete sker efter vissa regler 
om  hur  arbetet  skall  genomföras.  Inom  systemutvecklingen  är  metodens 
huvudsakliga  syfte  att  specificera  hur  varje  fas  i  systemutvecklingen  skall 
genomgås och hur produkten av detta skall presenteras. Metoder används i vissa 
specifika situationer och därför är det inte säkert att de passar för varje situation 
som till exempel ett företag ställs inför. 

En  metod  utvecklas  på  två  sätt  enligt  Goldkuhl  (1993),  antingen  genom 
vanemässig praxis eller medvetet designade riktlinjer. Bästa möjliga utveckling 
är om dessa två kombineras, men resultatet av utvecklingen är beroende på vilka 
definitioner den baseras på.
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6  Introduktion till systemutveckling 
Detta  avsnitt  ger  en  introduktion  till  systemutveckling  och  förklarar  vad  det 
innebär  och  vad  det  innehåller.  Utöver  detta  presenteras  en  förklaring  till 
sambandet  mellan  modell  och  metod,  systemutvecklingsprojekt  och 
systemutvecklingsmetod. 

6.1 Definition av systemutveckling 
Andersen (1994) skriver att arbetet med att skapa ITsystem vanligtvis kallas för 
systemutveckling.  Systemutveckling  kan  alltså  ses  som  ett  analys  och 
planeringsarbete  vilket  utförs  för  framtagning  och  införande  av  ett  nytt  IT 
system. Systemutvecklingens funktion kan summeras i följande punkter: 

•  Identifiera aktuella och potentiella användarönskemål 
•  Identifiera aktuella och potentiella problem 
•  Formulera och utvärdera användarförväntningar 
•  Utveckla användbara informationsproducerande system 

Det  som  presenteras  i  de  ovanstående  punkterna  använder  sig  av  lämpliga 
metoder,  tekniker,  modeller,  verktyg  och  teknologier  (Jayaratna  1994). Det  är 
med andra ord viktigt att involvera både sociala aspekter och tekniska aspekter i 
systemutvecklingen. 

6.2 Faser i systemutveckling 
Systemutveckling  beskrivs  oftast  genom  ett  antal  faser  som  genomförs  för  att 
komma fram till ett slutgiltigt resultat, som är ITsystemet. Dock skall inte dessa 
faser  ses  som  enskilda  delar  utan  istället  skall  de  ses  som  en  del  i  helheten 
(Jayaratna 1994). Detta illustrerar Aristoteles (384 F.K. – 322 F.K., vår översätt 
ning) då han menar att “helheten är mer än summan av dess delar”. 

Människan har alltid varit intresserad av att dela in saker i olika delar för att få 
en överblick,  vi  ser att olika  saker  har ett  släktskap  i  förhållande  till  varandra. 
Detta kan vi knyta an till systemutveckling som oftast förknippas med indelande 
i  olika  faser,  där  metoder  definierar  denna  indelning.  Till  exempel  så  delar 
Andersen  (1994)  in  systemutvecklingen  i  analys,  design,  realisering, 
implementering, drift och förvaltning, test och underhåll. Det finns andra sätt att 
se på faser  inom systemutvecklingen där Rational Unified Process (RUP) delar 
in  systemutvecklingen  i  fyra  olika  faser.  Faserna  i  RUP  är  Inception, 
Elaboration,  Construction  och  Transition  (Strand  2003).  Detta  är  enbart  två 
exempel på hur faser kan delas in  i ett systemutvecklingsprojekt, men det  finns 
fler exempel  (se  exempelvis Kendall 1992; Wainright et  al 1991). Med detta  i 
åtanke  så  styrs  organisationens  och  metodens  synsätt  hur  faser  i  ett 
systemutvecklingsprojekt ser ut och delas in.
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Eftersom det finns många olika metoder inom systemutvecklingen finns det inga 
generella beskrivningar  för vad en  fas är och vad de  innehåller, eftersom de är 
beroende  av  hur  systemutvecklingsmetoden  ser  ut.  För  att  något  skall  kunna 
kallas fas så måste det falla under definitionen att det är någon form av: ”period, 
skede; del av ett tidsförlopp” (Nationalencyklopedin 2006). En fas är med andra 
ord en serie med en fördefinierad  tidsaxel  för hur ITsystemet skall utvecklas  i 
enlighet med dessa faser. Dessa faser innehåller olika delar (se exempel på detta 
ovan)  som  i  sin  tur  innehåller  något  definierat  mål  med  fasen.  Detta  kan  till 
exempel  vara  att  implementera  det  färdiga  ITsystemet.  Att  planera  och 
implementera ITsystem med hjälp av faser reducerar olika risker och det blir en 
planerad utveckling där olika delar i utvecklingen har klara gränser. 

6.3 Systemutvecklingens villkor 
Att utveckla ITsystem är en omfattande uppgift som kräver goda kunskaper. De 
goda  kunskaper  som  krävs  innefattar  en  behärskning  av  metoder, 
beskrivningstekniker  och  verktyg  för  att  kunna  utföra  uppgiften  (Andersen 
1994). Detta är inte givna faktorer för ett lyckat resultat utan det krävs också en 
kännedom  och  förståelse  av  miljön  och  sammanhang  där  systemutvecklingen 
ska  äga  rum.  Det  handlar  om  vilka  yttre  förutsättningar  (ramvillkor)  som 
systemutvecklingen  underordnar  och  som måste  tas  hänsyn  till  under  arbetets 
gång. Andersen  (ibid., sida 69) menar att det  inte hjälper om man ”besitter all 
världens  metodkunskap  om  man  saknar  förståelse  och  respekt  för 
systemutvecklingens ramvillkor”. Det finns flera olika typer av ramvillkor enligt 
Andersen.  Några  exempel  på  dessa  kan  vara  lagar,  avtal,  policys  samt 
uppfattningar om hur en systemutvecklare skall handla i olika situationer. 

6.4 Modell, verktyg & tekniker 
Eftersom  det  ofta  talas  om  modeller,  verktyg  och  tekniker  vid  användande  av 
metoder kan det vara bra att definiera vad dessa tre begrepp innebär. 

6.4.1  Modell 
Nationalencyklopedin  definierar  modell  som:  ”förebild  för  framställning  med 
större [eller] mindre grad av imitation” (Nationalencyklopedin 2006). 

En modell är en överblick över till exempel ett systemutvecklingsarbete och en 
beskrivning som grund  för analys  (Andersen 1994). En modell  används  för att 
kunna förmedla dess väsentliga egenskaper till någon annan. Modeller används 
även  för  simuleringar  där  slutsatser  om den kan  dras  (Gulliksen & Göransson 
2002). En modell: ”beskriver hur vi arbetar” (ibid., sida 136).
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6.4.2  Verktyg & tekniker 
Eftersom det ofta  talas om verktyg och tekniker vid användande av metoder så 
kan det vara bra att definiera vad ett verktyg och en teknik är. 

Nationalencyklopedin  definierar  verktyg  som:  ”redskap  för  bearbetning  av 
material”  (Nationalencyklopedin  2006)  och  tekniker  som:  ”praktiskt 
tillvägagångssätt  vid  utövandet  av  [något];  ofta  om  det  erfarenhetsmässigt 
bästa tillvägagångssättet” (ibid.). 

Olika verktyg och tekniker är bra på olika saker. Med detta i åtanke gäller det att 
använda dessa på bästa möjliga sätt. En möjlighet till detta är att kombinera dem 
för  att  nå  bästa  möjliga  resultat.  För  att  lyckas  med  detta  krävs  att  det  finns 
kunskaper  inom ett  flertal olika  tekniker och  verktyg. Det  gäller också att  inte 
vara rädd för att lära sig nya tekniker eller använda nya verktyg för att nå bästa 
tänkbara resultat (Andersen 1994). 

6.5 Samband mellan modell och metod 
Andersen (1994) skriver att sambandet mellan modell och metod är att metoder 
är möjliga att använda i en eller flera faser som ingår i en modell. 

Figur 6.1. Sammanhang mellan begreppen (utvecklings)modell, metod, 
beskrivningsteknik och verktyg (Andersen 1994, sida 100)
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Goldkuhl (1991) menar också att det ska vara möjligt att använda sig av metoder 
i olika faser i en modell. Han menar att eftersom modeller beskriver vad som ska 
göras  i  utvecklingsarbetet  och  inte  hur  så  bör  modeller  vara  metodberoende. 
Vidare  påpekar  Goldkuhl  att  särskilda  kategorier  av  metoder  kan  passa  vissa 
modeller mer än andra (ibid.). 

6.6 Systemutvecklingsmetoder 
En  systemutvecklingsmetod  är  enligt  Andersen  (1994)  det  konkreta 
tillvägagångssättet för att realisera en modell. Det ses också av Goldkuhl (1991) 
som hur arbete i olika faser skall utföras samt hur resultatet skall dokumenteras 
och beskrivas. 

En Systemutvecklingsmetod består av tre integrerade delar (Goldkuhl 1993) där 
de olika delarna består av en: 

•  Gemensam notation 
•  Ett arbetssätt 
•  Begrepp 

Den första delen gemensam notation beskriver regler för hur beskrivningar och 
dokumentation  skall  se  ut. De  skall  alltså  ha  ett  gemensamt  språk. Den  andra 
delen,  arbetssättet  beskriver  vilka  typer  av  frågor  som  bör  ställas.  Den  sista 
delen, begrepp ingår egentligen både i notation som i arbetssätt. Begreppen är de 
kategorier som ingår i arbetssättets typfrågor (ibid.). 

En systemutvecklingsmetod består inte enbart av dessa tre delar utan de ger oss 
också en överblick av projektet (ibid.). Med detta menas att det finns en struktur 
över det som skall genomföras och alla kan följa projektets gång. 

Systemutvecklingsmetoden  bygger  även  på  något  synsätt  som  är  mer  eller 
mindre uttalat. Detta synsätt skall enligt Goldkuhl (ibid.) komma till uttryck när 
metoden i fråga används (se Figur 6.2 nedan).
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Figur 6.2. Metoders innehåll och kunskapsgrund (Goldkuhl 1993, sida 5) 

Det  finns  även  olika  klasser  av  systemutvecklingsmetoder  där  exempel  på 
klassificering  är  datadrivna  metoder,  funktionsdrivna  metoder  och 
objektorienterade metoder  (Goldkuhl  1998). Det  går  enligt Goldkuhl  också  att 
ställa upp olika dimensioner som systemutvecklingsmetoder kan beskrivas enligt 
(till  exempel  »grad  av  användarvänlighet«)  och  sedan  för  dessa  ha  ett  antal 
underklasser  (till  exempel  »expertinriktad«  och  »användarinriktad«).  Exempel 
på  metoder  som  är  användarinriktade  är  Joint  Application  Design  (JAD)  och 
Participatory Design (PD), vilka kan vara intressanta att titta lite närmare på. 

6.6.1  Joint Application Design 
JAD är en metod som stödjer användarmedverkan och användarinverkan genom 
en interaktion mellan användare och utvecklare. Med användare menas personer 
som kommer att använda ITsystemet eller kommer att bli påverkade av det. Det 
är de användarna som har störst kännedom om användandet av systemet som ska 
delta vid mötena (Carmel et al. 1993). Asaro (2000) definierar användarna som 
erfarna arbetare som har kunskaper om arbetsprocessen. Denna  interaktion ska 
ske genom att dynamiska grupptekniker används för att  locka fram och förädla 
idéer (Carmel et al. 1993). Det grundläggande syftet med JAD är att accelerera 
designen av ITsystem och stödja omfattande och högkvalitativa resultat. JAD är 
en  metod  IBM  utvecklade  1977  och  är  utvunnen  ur  en  av  IBM:s  tidigare 
metoder, Business Systems Planning (BSP). Enligt Carmel et al. (ibid.) har JAD 
utvecklats,  sedan  det  grundades,  till  att  vara  ett  ramverk  för  hur  möten  ska 
styras. Deltagare medverkar vid möten för att förfina, definiera eller designa IT 
system  (ibid.).  Dessa  möten  är  strukturerade  så  att  de  ska  hållas  flera  gånger 
under de tidiga faserna av systemutvecklingscykeln (vår översättning), där möten 
i de  tidigaste  stadierna  ska  fokusera på användarbehov samt användarmål. När 
det gäller användarmål och behov, är det  inte bara användarnas behov som ska 
tillgodoses,  utan  de  som  bestämmer  över  utvecklingsprocessen  ska  även  vara 
nöjda. Möten som hålls vid senare stadier ska fokusera på att öka detaljnivån på 
informationen från användarna för att uppnå det slutliga kunna skapa ett slutligt
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designdokument  (vår  översättning).  Detta  dokument  ska  tillhandahålla 
systemkrav och en  lista med användarkrav  som är  godkänd av alla  närvarande 
vid  mötet  (Asaro  2000).  Dokumentet  ska  fungera  som  ett  gruppminne  (vår 
översättning)  där  även  grafer,  listor  samt  definitioner  antecknas  (Carmel  et  al. 
1993). 

Två områden Carmel et al. (ibid.) framhåller, med JAD, är att metoden betonar 
en struktur och arbete efter en dagordning. Detta säger även Asaro (2000) och 
menar  att  god  struktur  vid  möten  är  en  grundläggande  förutsättning  för  att 
behålla den sociala kontrollen över mötet där förhållningssättet mellan experter, 
chefer  och  arbetare  annars  kan  ifrågasättas.  Om  den  sociala  kontrollen  inte 
behålls kan det lätt leda till att mötet tappar fokus på det området som behandlas 
samt  ett  minskande  i  produktivitet.  Det  finns  därför  mycket  tydliga 
uppgiftsbeskrivningar med listor som ska efterföljas. Carmel et al.  (1993) visar 
på fyra nödvändiga grundstenar krävs för att JAD ska fungera optimalt: 

•  Stöd: En utnämnd ledare styr mötet och av vissa användare av JAD anses 
ledaren besitta den nyckelroll som ska  leda mötet mot ett  lyckat resultat. 
Den kan till och med anses viktigare än att alla deltagarna är samlade på 
samma ställe. Ledarrollen ska innehas av en person som är neutral och på 
ett varligt sätt kan styra diskussionen och avbryta den där det behövs. 

•  Dagordning/Struktur:  Ett  möte  måste  innehålla  en  planering  över  vad 
som ska ske. 

•  Dokumentation:  Minst  en  deltagare  är  utsedd  att  föra  noggranna 
anteckningar över allt som behandlas under mötet. De olika  listorna som 
skapas upprätthålls kontinuerligt. 

•  Gruppdynamik:  Tekniker  för  att  skapa  gruppdynamik  används.  Dessa 
används  för  att  bidra  till  att  inspirera  till  kreativitet,  lösa  menings 
skildaktigheter samt hantera talordningen. 

JAD  fyller  ytterligare  två  funktioner,  av  vilka  den  första  är  ett  återgivande  av 
kunskap,  övertygelser,  intryck  samt  önskemål  från  användarna  under 
strukturerade  former  skapade  av  designagendan.  Funktion  två  är  att  designers 
ska  »sälja«  in  ITsystemet  och  rättfärdiga  de  tekniska  begränsningarna  till 
användarna  genom  att  beskriva  ITsystemet med  visuella  hjälpmedel,  samt  de 
data  som  sammanställts  i  designdokumentet.  Dock  har  det  visat  sig  svårt  att 
integrera  användarna  i  designprocessen,  ett  visst  motstånd  infann  sig  när  den 
bland  annat  det  grundläggande  arbetssättet  och  de  politiska  ståndpunkterna 
kunde komma att måsta omstruktureras. (Asaro 2000).
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6.6.2  Participatory Design 
Beteckningen  PD  brukar  ofta  användas  som  om  den  skulle  avse  en  metod, 
medan det snarare rör sig om en klass av metoder med gemensamma drag och 
grundsyn.  Med  denna  precisering  gjord  kommer  vi,  för  enkelhets  skull,  att 
skriva som om PD vore en metod. PD har, ytligt sett, många drag gemensamma 
med  JAD,  men  PD  söker  att  framhäva  den  sociala  kontexten  på  arbetsplatser 
samt  stödja  arbetare  i  deras  kontroll  över  sitt  arbete  (Carmel  et  al.  1993).  PD 
innehåller också en starkare form av användarmedverkan i jämförelse med JAD, 
då denna metod aktivt engagerar arbetare  i designen av  ITsystem som de kan 
komma att använda  i sin tjänst. I artikeln av Carmel et al. (ibid.) karaktäriseras 
PD med fyra grundläggande punkter: 

•  Arbetare bör få bättre verktyg istället för att deras arbete eller färdigheter 
blir automatiserade 

•  Användare  är  bästa kvalificerade att besluta om hur de  ska  utveckla  sitt 
arbete och arbetsliv. 

•  Användares  uppfattning  och  känslor  om  teknologi  är  lika  viktiga  som 
tekniska specifikationer eller prestationsindex. 

•  Informationsteknologi  kan  enbart  lämpligen  adresseras  inom  arbets 
platsens omgivning 

På senare år har en stor arbetsinsats  lett  till en repertoar av  flexibel praxis och 
riktlinjer.  Ingen  standard  för  metoden  har  dock  upprättats,  men  det  finns  två 
generella  teman  som  styr  den  praktiska  implementeringen  av  PD.  Det  första 
temat  kallas  för  gemensam  inlärning  (vår  översättning)  där  användare  och 
designers  lär  av  varandras  arbetserfarenheter  och  tekniska  möjligheter  genom 
»förenad  erfarenhet«.  Tema  nummer  två  är  design  genom  handlande  (vår 
översättning),  där  det  via  interaktiv  experimentering,  modellering och  testning 
stödjer  lärande  genom  handlande.  Dessa  båda  teman  försöker  man  idag  att 
vidareutvecklas med lågteknologiska verktyg, som till exempel whiteboards och 
postitlappar,  i  de  tidiga  faserna  för  att  sedan  kunna  använda  papper  i  senare 
faser och skapa prototyper  (ibid.). Dock har metoden enligt Asaro  (2000)  stött 
på  två  barriärer  som  strävar  emot  en  fruktbar  medverkan  av  användare  i 
designprocessen.  Den  första  är  att  användarna  saknar  tilltro  till  deras  egen 
kunskap och vad den kan tillföra. Sedan finns det ett motstånd från de tekniska 
experterna att överlämna kontroll förr projektet till användarna, något de ser som 
ett hot mot deras tekniska auktoritet och traditionella arbetspraktik. Förespråkare 
för  metoden  hävdar  insisterande  att  det  är  de  demokratiska  idealen  och  den 
kreativa  ansträngningen  hos  de  involverade  designers  som  är  nyckelfaktorer  i 
PD.
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Om man ser till vilken teknik som används för att uppnå ett mål bygger PD på 
kreativitet  i  jämförelse  med  JAD  där  struktur  har  mer  betydande  roll.  I  JAD 
planeras det till exempel för hela processen medan det i PD planeras för kortare 
sessioner (Carmel et al. 1993). 

6.7 Systemutvecklingsprojekt och projektstyrning 
Nationalencyklopedin definierar projekt som: ”idé eller plan för uppnåendet av 
ett  visst  resultat;  ofta  även  arbetet  med  att  genomföra  planen” 
(Nationalencyklopedin 2006). 

Projektformen  är  idag  oftast  förknippad  med  en  arbetsuppgift  som  skall 
genomföras på en bestämd tid och med en bestämd budget  i syfte att uppnå ett 
mål (Gulliksen & Göransson 2002). Ett projekt är med andra ord inte en löpande 
verksamhet utan istället en arbetsform som kännetecknas av engångskaraktär. 

Då  ett  utvecklingsarbete  skall  genomföras  tillsätts  oftast  en  projektgrupp  som 
organiseras  i  ett  projekt.  Detta  beskriver  Andersen  (1994)  och  Gulliksen  & 
Göransson  (2002)  som  ett  hjälpmedel  i  systemutvecklingen  då  ITsystem 
utvecklas.  Utvecklingen  styrs  genom  en  projektgrupp  som  tillsatts  för  att 
genomföra  denna  utveckling. Detta medför  att  en  engångsuppgift  som  tidigare 
inte genomförts i organisationen ska behandlas. 

Ett projekt karakteriseras bland annat av följande: 

•  Tydligt uttalade mål och syfte 
•  Organisation som beskriver roller och uppgifter 
•  Start och sluttid 
•  Egen budget och redovisning 
•  Fastställda ramar i tid, kostnad och funktion 
•  Interna och externa beställare som ställer krav och har förväntningar på 

resultatet 

Projektstyrning är ett projekt där de typiska egenskaperna hos projektet styrs av 
en projektgrupp (Andersen 1994). 

6.8 Sammanfattning 
Med systemutveckling avses arbetet med att skapa ett ITsystem. Det ses som ett 
analys och planeringsarbete vilket genomförs för framtagning och införande av 
ITsystemet.  För  detta  används  lämpliga  metoder,  tekniker,  modeller,  verktyg 
och teknologier. Här involveras både tekniska som sociala aspekter.
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Systemutvecklingen  består  av  olika  faser  där  olika moment  genomförs  för  att 
slutligen resultera i ett ITsystem. Faserna är en del i helheten. Det finns många 
sätt att dela in systemutvecklingens olika faser på. Exempel på detta är Andersen 
(1994) som menar att systemutvecklingen delas  in  i analys, design, realisering, 
implementering,  drift  och  förvaltning,  test  och  underhåll. Det  finns  inga  klara 
definitioner av en  fas, men det kan ses som en del av något, ett skede eller en 
period.  Efter  dessa  så  utvecklas  ITsystemen  där  faserna  innehåller  olika  mål 
med själva fasen (exempelvis kodningen av ITsystemet). Metoder kan användas 
i en eller flera faser som ingår i en modell eftersom modeller beskriver vad som 
ska göras i utvecklingsarbetet och inte hur så bör vara metodberoende. Sedan så 
passar vissa kategorier av metoder vissa modeller mer än andra. 

För  att  utveckla  ett  ITsystem  krävs  goda  kunskaper  inom  behärskning  av 
metod,  beskrivningstekniker  och  verktyg.  Det  kräver  också  kännedom  och 
förståelse av miljö och sammanhang där systemutvecklingen äger rum. 

Metoder definieras  i  tidigare kapitel, modeller och  verktyg  presenteras  här. En 
modell  är  förebild  för  framställning med  större  eller mindre  grad av  imitation. 
Ett verktyg är redskap för bearbetning av material och en teknik är ett praktiskt 
tillvägagångssätt vid utövande av något. Dessa är som metoder bra på olika sätt 
och  passar  för  olika  situationer.  Systemutvecklingsmetoder  kan  användas 
tillsammans med modeller, verktyg och tekniker. Systemutvecklingsmetoder är 
konkreta tillvägagångssätt för att realisera en modell. Goldkuhl (1993) menar att 
en  systemutvecklingsmetod  består  av  en  gemensam  notation,  arbetssätt  och 
begrepp. En systemutvecklingsmetod består  inte enbart av dessa delar utan det 
finns även en struktur över hur arbetet skall genomföras. Även ett synsätt som är 
mer eller mindre uttalat bygger metoderna på. Lättviktsmetoder är en nyare typ 
av  systemutvecklingsmetoder  som  fokuserar  på  att  vara  adaptiva  och  inte 
prediktiva.  Lättviktsmetoderna  är mottagliga  för  förändringar  och anpassar  sig 
efter dessa och de är mer mänskligt orienterade och ingen större dokumentation 
skapas. Lättviktsmetoderna inriktar sig på att skapa snabba, färdiga lösningar till 
skillnad från äldre systemutvecklingsmetoder. 

Joint  Application  Design  (JAD)  är  en  metod  för  användarmedverkan  och 
användarinverkan  genom  en  interaktion mellan  användare  och  utvecklare. Det 
grundläggande syftet med metoden är att accelerera designen av ITsystem och 
stödja omfattande och  högkvalitativa  resultat. Participatory Design  (PD)  liknar 
JAD  men  här  stävar  man  efter  att  framhäva  den  sociala  kontexten  på 
arbetsplatser samt stödja arbetare  i deras kontroll över deras arbete, men också 
deras liv.
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7  Tyst kunskap och groupthink 
I  detta  avsnitt  görs  en  vidare  presentation  av  begreppet  tyst  kunskap.  Vidare 
presenteras begreppet groupthink som beskriver problematiken kring att arbeta 
i grupper. 

7.1 Tyst kunskap 
Med tyst kunskap avses den kunskap vi besitter som vi inte kan uttala (Polanyi 
1983). Det  kan  exemplifieras med  en  isbergsmetafor. Det  explicita  finns  ovan 
ytan  medan  det  implicita  ligger  dolt  under  ytan.  Vår  kunskap  som  vi  besitter 
förutsätter en tyst kunskap i grund och botten. 

När någon besitter kunskap som inte är möjlig att återges i språklig form så kan 
det kallas för tyst kunskap (Johansson 1988). Begreppet tyst kunskap kan sägas 
vara  den  kunskap  som  i  dagligt  tal  benämns  erfarenhet  och  yrkeskunskap, 
kunskap som genereras av deltagande (Engholm 1999). Lundeqvist (1983) anser 
att det finns två sätt att se på tyst kunskap; antingen accepteras den vetenskapligt 
baserade  kunskapen,  vilket  innebär  att  världen  och  alla  möjliga  mänskliga 
handlingar går att dokumentera och beskriva. Antingen ser vi det så eller ser vi 
på det med hjälp av begreppet tyst kunskap och det i sin tur innebär att det finns 
kunskap som inte går att uttrycka. 

Polanyi (1983) menar, som tidigare nämnts, att all kunskap vi besitter och inte är 
tyst förutsätter en tyst kunskap i grund och botten. Det vill säga att all kunskap 
kommer  från  det  tysta  i  grunden  och  att  varje  undersökningsprocess  som 
genomförs vilar på tyst kunskap. Med andra ord så vilar all kunskap på vår tysta 
kunskap. Vår kartläggning av verkligheten styrs tyst utifrån en bakgrund av ett 
vetande och kunnande (Rolf 1991), vilket kan jämföras med förförståelse. Med 
förförståelse  menas  att  vi  inte  uppfattar  den  omgivande  verkligheten  enbart 
genom våra sinnen, utan det som kan förefalla rena sinnesintryck i själva verket 
även innehåller egna tolkningar (Thurén 2003). Vi pratar om att vår förförståelse 
om saker och ting i vår omgivning ofta i hög grad påverkas av våra värderingar. 
Thurén menar även att vi  inte kan förstå något utan vår förförståelse. Vi tolkar 
allt vi upplever som någonting. Hela vår omgivning bygger på vår förförståelse 
om  ting,  allt  vi  ser,  hör,  tänker  och  tycker  (ibid.).  Förförståelsen  är  också  ett 
nödvändigt  villkor  för  att  förståelse  överhuvudtaget  ska  vara  möjligt  (Gilje  & 
Grimen 1992). Vi möter aldrig vår omgivning utan att ha en uppfattning om den, 
men våra tolkningar om saker och ting bygger på det som vi lärt oss redan som 
barn (Thurén  2003). Alla människor  inskolas  i  ett  samhälle och  in  i  en kultur,
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vilket betyder att samma sak kan uppfattas helt olika beroende på vilken kultur 
personen kommer  ifrån. Inom kulturer finns det till exempel olika förförståelse 
eftersom  människor  kan  komma  från  olika  samhällsklasser  och  kulturkretsar. 
Samtidigt  är  det  den  personliga  kunskapen  som  knyter  samman  individ  och 
kultur genom just våra värderingar och vårt ursprung (Bergstrand 1993). 

Gilje  &  Grimen  (1992)  säger  att  alla  delar  av  en  persons  förförståelse  inte 
behöver  vara  uttalade  eller  språkligt  formulerade,  vilket  den  tysta  kunskapen 
också  definierar.  Vi  kan  säga  att  förförståelsen  består  av  både  artikulerade, 
oartikulerade och oartikulerbara element precis som den tysta kunskapen. 

Jämförelsen med  förförståelse  grundar  sig  i  vad Polanyi  (1983) menar  då  han 
säger  att  det  alltid  finns  ett  tyst  fungerande  fundament  av  föreställningar, 
värderingar,  känslor  och  färdigheter  då  vi  söker  ny  kunskap.  Vi  besitter 
föreställningar  om  verkligheten,  värderingar  om  vad  som  är  bra  eller  dåligt, 
känslor och färdigheter. Detta skulle kunna ge en person ett innehåll till svar på 
till exempel en fråga om vad personen vet, kan, tror, anser, tycker, känner och så 
vidare. Rolf (1991) konstatera att tyst kunskap inte alltid behöver bestå tyst, utan 
en  tyst  kunskap  som  fungerar  tyst  inte  alltid  behöver  ha  den  funktionen. Vad 
som fungerar tyst skiftar från en situation till en annan. 

Widinghoff  (1993)  skriver  att  all  tyst  kunskap  inte  är  äkta  tyst  kunskap,  utan 
menar  att  det  finns  några  undantag  som  inte  anses  vara  kvalificerade  för  att 
kallas  tyst  kunskap.  Han  nämner  tre  exempel  på  vad  som  inte,  enligt  honom, 
tillhör  äkta  tyst  kunskap. Den  första  typen  av  kunskap  är  sådan  som medvetet 
förtigs av politiska såväl som ekonomiska skäl, till exempel för att bibehålla sitt 
monopolistiska  övertag,  vilket  kan  liknas  vid  kocken  som behåller  sina  recept 
hemliga.  Det  andra  typfallet  innefattar  en  tyst  kunskap  som  kunde  ha  gjorts 
tillgänglig, men av dåligt  intresse låtits bli att presentera. Det tredje typfallet är 
förutsättningar  vi  tar  för  givet  i  vårt  vardagliga  liv,  men  skulle  kunna  komma 
fram i medvetandets ljus och klargöras. 

7.1.1  Tyst kunskap och reflektion 
Polanyi (1983, sida 4) uttrycker det så att ”vi vet mer än vi kan uttrycka”. Han 
menar  att  otillräckligheten  kan  bero  på  att  verkligheten  är  så  komplex  att  allt 
vetande  inte kan upptas  i språket. Ett möjligt sätt att undvika vår oförmåga att 
beskriva,  eller  tackla  vårt  tysta  kunnande  är  enklast  genom  att  undvika 
situationer där vi  inte skulle  räcka  till. Människor  låter helt enkelt bli att aktivt 
behandla  sitt  tysta  kunnande,  eller  hoppas  på  att  problemet  löser  sig  själv 
(HaldinHerrgård 2004). Vidare menar HaldinHerrgård att det  inte går att helt 
undvika den  tysta kunskapen och att  istället  lösa problemen på andra  sätt. Till 
exempel  vid  avsaknad  av  språk  tenderar  vi  istället  att  finna  andra  sätt  att 
kommunicera vår tysta kunskap. Detta kan vara ord och uttryck som till exempel
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då man säger att någon har »gröna fingrar«. HaldinHerrgård säger att om vi inte 
kan  förstå  eller  påverka  ett  fenomen  så  kan  vi  uppleva  denna  känsla  av 
otillräcklighet och säkerhet. 
Som tidigare nämnts vet människor mer än vad de kan säga. Vi har ett kunnande 
i  handling  (Bergstrand  1993).  I  en  yrkesroll  utvecklar  vi  en  repertoar  av 
förväntningar,  tekniker  och  utryck,  förmåga  att  läsa  tecken  och  hur  dessa  kan 
besvaras. Efter en tid så övergår detta kunnande mer och mer till en tyst, spontan 
och  automatisk  handling. Detta medför  att man  tappar  helhetsperspektivet  och 
utvecklar  en  snäv  automatisk  syn  på  problem. Genom att  reflektera  över  detta 
kan  den  tysta  kunskapen  förs  upp  till  ytan  vilken  blir  ett  föremål  för  kritisk 
granskning och korrektion. Med detta i åtanke kan vi föra en konversation med 
problem som en utgångspunkt i en komplex, unik, osäker och instabil situation. 
Det kan till exempel handla om att förstå sig på någonting eller för att formulera 
ett problem för att något ska genomföras. Bergstrand (ibid.) menar att reflektion 
i handling betyder att människor tänker på det de gör medan de gör det. Det är 
upp  till  den  som  besitter  kunskapen  att  vilja  dela  med  sig  av  den  och  vara 
medveten om detta. 

7.1.2  Dela med sig av tyst kunskap 
Det som är karakteristiskt med  tyst kunskap, enligt HaldinHerrgård (2000), är 
att  den  är  svår  att  omvandla  så  att  den  går  att  dela med  sig  av. Det  är  främst 
språket och iakttagelseförmågan som är de svåraste aspekterna vid delgivning av 
tyst kunskap. Den här typen av kunskap blir så vardaglig för oss det är svårt att 
precisera  vad det är,  i  en  viss känsla  som gör att  vi agerar på ett  visst  sätt  till 
skillnad från explicit kunskap, Där det är  lätt att peka på varför man utförde en 
viss  handling  (ibid.).  Att  vi  är  så  omedvetna  över  vårt  användande  av  tyst 
kunskap kan till exempel  lite slarvigt  liknas med hur vi  inte »berättar« för vårt 
hjärta hur det skall slå, utan detta sköter kroppen automatiskt. 

Ett  av  de  vanligaste  sätten  att  överföra  tyst  kunskap  i  arbetslivet  är  då 
nyanställda  får  möjligheten  att  arbeta  nära  sina  kollegor.  Det  är  just  ur  detta 
perspektiv,  öga  mot  öga  som  den  mesta  tysta  kunskapen  överförs,  även  om 
observation  också  är  ett  vanligt  sätt  att  berikas  med  den  tysta  kunskapen. 
HaldinHerrgård  (ibid.)  säger  att  företagsvärlden  tenderar  att  spendera mindre 
och  mindre  tid  på  att  låta  människor  interagera  med  varandra  och  istället 
integreras mer hjälp av tekniska hjälpmedel och via explicit information, det vill 
säga  genom  datorer,  maskiner  och  kommunikation  via  telefon  och  dokument. 
Detta  i  sin  tur  kan  medföra  att  mycket  av  den  tysta  kunskap  som  vi  besitter 
förblir tyst och outnyttjad.
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7.1.3  Tyst kunskap som del i organisation och verksamhet 
Alla människor besitter tyst kunskap (Polanyi 1983). Detta gör att det är oerhört 
viktigt  att  försöka  utvinna  denna  kunskap  för  att  utnyttja  inom  organisationer 
och verksamheter. Hatsopoulos (Hatsopoulos & Hatsopoulos 1999) menar på att 
åtminstone, enligt honom, två »former« av tyst kunskap har hjälpt honom i hans 
liv  som  affärsman:  erfarenhet  och  analogiskt  resonemang.  Analogiskt 
resonemang syftar till vikten att kunna behärska flera områden och dra slutsatser 
genom att  utnyttja  dem  tillsammans  och  sedan  finna  det  alternativ  som passar 
den aktuella situationen bäst. Det är främst vid beslut som inkluderar människor 
och strategiområden som Hatsopoulos  (1999) anser att han kan nyttja sin  tysta 
kunskap.  Han  menar  att  den  huvudsakliga  anledningen  till  att  den  tysta 
kunskapen  är  så  viktig  inom  just  dessa  områden  beror  på  den  otillräckliga 
tillgången på uttryckliga principer eller kunskaper. 

Då en affär, handling eller beslut har genomförts måste personen i fråga komma 
ihåg  hur  hon/han  gjorde  och  varför  hon/han  gjorde  på  det  sättet  för  att  kunna 
lagra det som en erfarenhet. Dessa erfarenheter kommer sedan att lagras implicit 
och generera en intuition som blir oumbärlig i företagsvärlden, vilket även gäller 
i  det  vardagliga  livet.  Hatsopoulos  pekar  på  att  den  erfarenhetsbaserade  tysta 
kunskapen har sitt största ursprung i »trail and error« där det också är viktigt att 
ha viljan att lära sig, något måste driva en framåt (ibid.). 

Nu  menar  Hatsopoulos  (ibid.)  givetvis  inte  att  det  enbart  räcker  att  besitta 
erfarenheter och analogiskt resonemang  för att  lyckas som affärsman, men han 
menar på att dessa ska kombineras med den »logiska« processen. Den »logiska« 
processen  innehåller  explicita  antaganden  och  förslag  som  företagssamhället 
generellt håller som sanna. Dessa i samarbete gör att explicita uttalande kommer 
att  jämför med  tyst  kunskap  eller  intuition  som Hatsopoulos  gärna  kallar  det. 
Fördelen med de explicita antagandena är att de går att validera eller  förkastas 
om det inte skulle stämma överens. Sedan går de även att verbalt kommunicera 
till andra och kan på så sätt läras ut. 

Det ideala sättet att bruka den logiska processen och ens intuition är som sagt  i 
samarbete med varandra och när de båda processerna stämmer överens med ett 
beslut  eller  en  lösning  så  kan  beslut  tas  eller  implementering  genomföras. 
Stämmer de inte överens med varandra så måste de antaganden, kunskaper eller 
regler som omfattar den logiska processen revideras,  ifrågasättas och rättas till. 
Ett annat alternativ är att den kunskapen som ligger till grunden för den intuitiva 
känslan har gjorts explicit och då måste den också behandlas på samma sätt som 
explicit  kunskap. Detta  är  det  optimala  sättet  att  nyttja  båda  dessa  kunskaper,
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men  alltför  ofta  saknas  både  resurser  och  tid  och  beslut  tas  enbart  utifrån  den 
tysta  kunskapen,  intuitionen.  Den  logiska  processen  blandas  först  in  efter  att 
beslut eller lösningar genomförts (ibid.). 

7.2 Groupthink 
Detta begrepp myntades av den amerikanske psykologen Janis och är något som 
kan  framträda  i  slutna  grupper  som  måste  fatta  beslut  under  bland  annat  stor 
tidspress (Nationalencyklopedin 2006). Trycket på gruppen gör att det skapar en 
sorts  enighet  vilket  tar  bort  sitt  eget  kritiska  omdöme.  Janis  (1982)  beskriver 
groupthink som ett snabbt och lätt sätt att förklara en tankeform som människor 
intar  när de är djupt  involverade  i  en  sammansvuren grupp, där medlemmarna 
strävar  efter  att  tillsammans  överkomma  deras  motivation  till  realistiska 
värderingar av arbetets gång. 

7.2.1  Risker med groupthink 
I en artikel skriver Royer (2003) om varför människan har så svårt att lägga ner 
dåliga projekt. Royer pekar på att anledning är att när ett projekt startas ligger en 
stark  övertygelse  hos  förkämpen,  som  till  exempel  tror  starkt  på  ett  visst 
specifikt  projekt. En  allt  för  stark  övertygelse  kan  lätt  skapa  en  övertro  på  sin 
produkt (eller som i studiens fall ett ITsystem), vilket skapar en sorts blindhet 
för realiteten. Även entusiasm kan vara farligt där det inte är alltför ovanligt att 
det  leder  till  att  granskningsproceduren  försvagas av en produkts  livsduglighet 
under utvecklingen. Dess faktorer kan lätt skapa en stark kedja som upprätthåller 
den  kollektiva  tron  på  projektet.  I  den  skapade  kollektiva  tron  finns 
beslutfattarnas  också,  de  kommer  inte  att  närvara  med  lika  skarpa 
beslutskriterier längre, vilket kommer att underlätta deras arbete i att behålla en 
god tro för projektets framgång. Nu kommer projektet att, på sätt och vis, börja 
leva sitt eget liv. 

7.2.2  Åtgärder 
Royer (2003) ställer sig frågan om vilka återgärder det finns för att hindra denna 
kollektiva  tro  på  ett  projekt,  en  tro  som  gör  att  många  väsentliga  aspekter 
överses. Det finns några orsaker som kan bidra  till att deltagare slutar kritisera 
sitt eget projekt och bara jobbar för att ro det i hamn. En vanlig anledning är att 
projektdeltagarna  känner  varandra  sedan  tidigt  och  därav  väljer  personer  som 
inte stödjer projektet  lika hårt, medvetet att inte kommentera detta  för de andra 
projektdeltagarna  för  att  inte  stöta  sig med  dem.  En  annan  orsak  kan  vara  att 
projektteamen  utser  sina  medlemmar  själva,  vilket  kan  bidra  till  att  de  ofta 
består  av  folk  som  känner  varandra  bra  och  har  en  hög  grad  entusiasm  inför 
projektet. Är människor vana att jobba med varandra blir arbetet smidigare och 
mindre  komplikationer  uppstår,  men  ofta  är  det  just  vid  dessa  komplikationer 
som  kritik  mot  ett  projekt  kommer  fram.  För  att  råda  bot  mot  detta  kan



Teoretisk referensram 

58 

ledningen  redan  i  startfasen  av  projektet  mixa  till  exempel  skeptiker  och 
initiativtagare samt att under projektets gång byta ut några av de beslutsfattarna 
som  är  involverade  så  att  projektet  hela  tiden  ses med  nya  ögon  (ibid.).  Janis 
(1982)  säger  också  att  det  är  av  stor  vikt  att  beslutgruppen  är  sammansatt  av 
personer som inte har erfarenhetsbakgrunder och värderingar som är allt för lika. 
Diskussioner  där  åsiktsutbyten  sker mellan  olika  tankegångar  är  ytterligare  ett 
sätta  att  motarbeta  groupthink.  Det  kan  till  och  med  vara  nödvändigt  att  till 
exempel involvera en avslutningsförkämpe, vilket är en person som ifrågasätter 
arbete  men  även  försöker  att  finna  objektiva  belägg  för  att  det  faktiskt  finns 
problem.  Dessa  avslutningsförkämpar  utgår  ifrån  otvetydig  data  och  utmanar 
projektets livsduglighet (Royer 2003). 

Införande  av  ett  ledarskap  som  använder  en  miljö,  vilken  skapar  en  social 
atmosfär som stödjer en reflektiv, skeptisk och öppet kritisk diskussion hindrar 
att groupthink utbreder sig över gruppen. Genom att gruppledaren kontinuerligt 
inbjuder  till  en  öppen  diskussion  istället  för  att  bidra  med  sina  egna  åsikter 
skapas  en  mycket  reflektiv  miljö,  som  förhindrar  att  alltför  mycket  medhåll 
skapas och att risk för groupthink uppkommer (Janis 1982). 

7.3 Sammanfattning 
Med tyst kunskap avses den kunskap som vi besitter som vi inte kan uttala. Det 
kan exemplifieras med en  isbergsmetafor. Det explicita  finns ovan ytan medan 
det  implicita  ligger dolt under ytan. Vår kunskap som vi besitter  förutsätter en 
tyst kunskap i grund och botten. 

Den tysta kunskapen kan utvinnas genom att till exempel reflektera på den, men 
för  detta  krävs  att  individen  är  beredd  att  dela med  sig  av  denna  kunskap  och 
vara  medveten  om  att  den  annars  finns  och  kan  resultera  i  att  man  istället 
gömmer sig bakom den. Till exempel väljer en person att inte tackla en situation 
om hon/han kan undvika den och menar att den löser sig själv. 

Det är, enligt forskare, svårt att dela med sig och omvandla sin tysta kunskap där 
framförallt  språket  och  iakttagelseförmågan  är  de  svåraste  aspekterna  vid 
delgivning av denna kunskap. Det är  svårt  att precisera  något  implicit,  som en 
känsla,  med  en  beskrivning  eftersom  det  är  ganska  komplext medan  något  så 
explicit,  som att  solen  skiner,  är enkelt  att beskriva. Exempel på  hur den  tysta 
kunskapen  delas  med  i  företagsvärlden  är  då  nyanställda  får  möjligheten  att 
arbeta  tillsammans med en mer erfaren kollega. Det är ur detta perspektiv som 
den  tysta kunskapen kan överföras, öga mot öga. Kunskap är väldigt viktig att 
kunna  dela  med  sig  inom  verksamheter  då  det  kan  skapa  konkurrensfördelar 
jämte andra företag.
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Med groupthink avses då grupper  inte har något kritiskt omdöme hur den egna 
gruppen  fungerar, vad de kommer upp med  för resultat med mera. Groupthink 
kan beskrivas som ett snabbt och lätt sätt att förklara den tankeform människor 
intar när de är djupt  involverade  i en sammansvuren grupp där de strävar efter 
att tillsammans övervinna deras motivation till realistiska värderingar av arbetets 
gång. Det  finns  åtgärder mot  detta  som  att  involvera  olika  typer  av  individer, 
som till exempel att en är avslutare och en är initiativtagare. Att göra grupper av 
inte så sammansvurna kollegor och kamrater är ett annat exempel på en åtgärd.
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8  Dialogseminarium 
I detta avsnitt görs en vidare presentation av Dialogseminariet,  vad dess  syfte 
är,  dess  tillvägagångssätt  och  vilka  roller  som  finns.  Avsnittet  avslutas  med 
kritik som riktats mot metoden. 

8.1 Historia 
Dialogseminariet  är  en  metod  som  skapades  av  Bo  Göranzon  och  Maria 
Hammarén  vid  Kungliga  Tekniska  Högskolan  (KTH)  i  Stockholm.  Det  är  en 
metod  tilltänkt  för  reflektion  och  överföring  av  erfarenhetsbaserad  kunskap. 
Combitech  Systems  AB,  ett  dotterbolag  till  SAAB,  har  applicerat  denna  i  sitt 
arbete  och  fortsatt  att  utveckla  den  i  samarbete  med  skaparna  Göranzon  och 
Hammarén (Fock 2006). 

Dialogseminariet är en miljö som ska framkalla det oväntade och överrasknings 
element  samt  tillåta  tvister och motsägande perspektiv  för att  föda  reflektioner 
och ny kunskap (Fock 2006). 

8.2 Grunder 
Dialogseminariet är framtaget  för att använda dialoger som verktyg och utifrån 
detta skapa en kreativ miljö. För att kunna genomföra Dialogseminariet finns det 
fyra komponenter  som skildrar dess helhet, nämligen  läsa,  skriva, dialog  samt 
protokoll. Dessa fyra komponenter kan beskrivas sammanfattande som; läsandet 
ger deltagaren nya perspektiv samt möjlighet att se sina egna perspektiv genom 
andras medan skrivande  tvingar deltagaren att  reflektera över sina  funderingar. 
Dialogen  skapar  en  helhet  av  meningsskiljaktigheter  och  protokollen  fungerar 
som  en  länk  till  framtida  och  tidigare  seminarier.  Dialogseminariet  ger  bland 
annat  användarna  en  möjlighet  att  identifiera  delar  i  till  exempel 
systemutvecklarens yrkeskunskaper som kan vara för svåra för att kunna styras 
av formella direktiv (Fock 2004). 

8.3 Syfte 
Syftet som ett Dialogseminarium fyller är att det ska behandla ett ämne eller ett 
tema och vända upp och ner på redan vanemässiga föreställningar för att kunna 
skapa  nya  fördjupade  frågeställningar.  Enligt  Fock  (2004)  finns  det  fem 
huvudsyften att urskilja i Dialogseminariet. Nämligen att: 

•  Etablera ett gemensamt språk 
•  Skapa en yrkespraxis 
•  Utveckla ett reflektivt och analogiskt tänkande 
•  Bygga kunskap 
•  Utveckla erfarenhetsbaserade kunskaper
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Det  första  är  att  språk  grundas  som  ska  fungera  som  hjälp  vid  hantering  av 
kunskapshistoria.  Det  handlar  om  att  skapa  sig  en  förståelse  för  dialogens 
funktion och värdet av att  reflektera över  sitt yrkeskunnande med hjälp av den 
forskning och  litteratur  som  finns  tillgänglig om ämnet. Det andra  syftet  är att 
skapa  en  gemensam  yrkespraxis  av  deltagarnas  yrkesroller  och  yrkeskollektiv. 
Som  tredje  huvudsyfte  kan  förmågan  att  träna  upp  reflektivt  och  analogiskt 
tänkande  identifieras, det vill säga att kunna ta  in nya  intryck och jämföra dem 
mot  ens  egna  erfarenheter.  Detta  för  att  finna  likheter  och  skillnader  mellan 
olika analogier, exempel och skiftningar. De tre  första syftena kan klassificeras 
som  långsiktiga  medan  de  två  följande  är  mera  kortsiktiga.  Det  fjärde  syftet 
handlar om att bygga kunskap inom ett outforskat yrkesområde genom att under 
ett  eller  flera  möten  fördjupa  sig  i  en  frågeställning,  ett  dilemma  eller  något 
liknande.  Det  femte  och  sista  syftet  går  ut  på  att  den  erfarenhetsbaserade 
kunskapen  ska  komma  att  uttryckas  och  överföras  genom  individuella  och 
kollektiva  reflektioner.  Detta  är  momentet  som  vanligtvis  vid  andra  typer  av 
regelverk  och  processbeskrivningar  blir  osynliga  eller  betraktas  som 
ovidkommande, men som med Dialogseminariet ska komma fram. 

Ratkic  (2006)  beskriver  syftet  med  Dialogseminariet  utifrån  två  aspekter  som 
kompletterar och förtydligar Focks (2004) ovannämnda fem syften. Det första är 
att  Dialogseminariemetoden  kan  stödja  den  kreativa  sidan  i  den  forskande 
rollen. Ratkic (2006) menar sedan att den andra aspekten är att det kan hjälpa till 
när  det  finns  ett  behov  att  systematisera  en  kaotisk  verklighet  eller  detaljerat 
beskriva en oenighet inom gruppen. 

Combitech  Systems  AB:s  före  detta  VD,  Christer  Hoberg  (1998,  sida  6), 
beskriver meningen med Dialogseminariet som: 

”ett Dialogseminarium är en miljö för tanken. Miljön ska 
inbjuda till överraskningen och det oväntade, till att låta 
mångfald och olikhet i perspektiv ge näring åt reflektion 
och ny – gemensam – kunskap.” 

8.4 Tillvägagångssätt 
Dialogseminariet som process innehåller och delas in i planering, förberedelser, 
implementation, minnesanteckningar  och  utdelning och  uppföljning  (Göranzon 
et  al.  2006).  Dessa  olika  delar  går  att  utläsa  i  tillvägagångssättet  där 
direktiv/förutsättning  för  Dialogseminarium,  förberedelser  för  Dialog 
seminarium, läsuppgift, skrivuppgift samt seminariet ingår.
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Figur 8.1. Dialogseminariets process (Göranzon et al. 2006, sida 142) 

8.4.1  Direktiv/förutsättningar för Dialogseminarium 
Det  finns  några  förutsättningar  som är  väsentliga  för  att  ett Dialogseminarium 
ska kunna genomföras effektivt och resultatbenäget. Först så krävs en »casting« 
(fördelning  av  roller)  av  deltagarna  som  ska medverka  i  seminariet,  och  detta 
ska göras  innan  introduktionen. Sedan ska gruppstorleken hållas  till sju  till nio 
personer och deltagandet skall vara frivilligt. Väljer en person att vara med vid 
ett  Dialogseminarium  så  är  det  ett  bindande  beslut  och  hon/han  åtar  sig  att 
medverka vid alla seminarier (Göranzon & Hammarén 2004). Det är lämpligt att 
seminarierna  genomförs  i  en  serie  av  fem,  men  det  förekommer  andra  antal 
också  (Göranzon  &  Hammarén  2006).  Slutligen  måste  deltagarna  vara  väl 
informerade om vad de ska medverka i (Göranzon & Hammarén 2004). 

8.4.2  Förberedelser för Dialogseminariet 
Det är av största vikt att texterna deltagarna ska läsa igenom till första mötet är 
väl  genomtänkta,  så  att  de  belyser  det  ämnesområde  som  ska  diskuteras  på 
seminariet.  Texterna  måste  vara  skrivna  på  ett  sådant  sätt  att  de  inbjuder  till 
reflektion, men de måste även bestå av ett innehåll som motiverar och skapar en 
vilja  hos  deltagarna  att  läsa  texten.  Skulle  det  vara  tveksamt  om  texterna  är 
tillräckligt intressanta för merparten av deltagarna, så finns möjligheten att lägga
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till några extra  texter så att alla deltagare åtminstone  finner någon  inspirerande 
text (Fock 2004). Det är ett viktigt arbete att finna texter som är välskrivna och 
som  talar direkt  till deltagarnas erfarenheter samtidigt som texterna måste vara 
utformade  så  att  de:  ”lämnar  åt  mig  som  läsare  ett  tolkningsutrymme,  där 
alternativa möjligheter öppnas” (Tillberg 2002, sida 16). Janik (1996) beskriver 
det som att den bästa  litteraturen är den som  talar  till oss med de ord vi själva 
saknar. Det är också mycket viktigt att det är klart att det inte är ett alternativ att 
komma oförberedd på seminariet och skulle det ske, kommer den personen att få 
lämna seminariet (Fock 2004). 

8.4.2.1 Läsuppgiften 
Deltagarna  uppmanas  att  använda  begreppet  ”att  läsa  med  pennan  i  handen” 
(Fock  2004,  sida  46),  vilket  innebär  att  läsningen  inte  ska  påskyndas  utan 
läsaren ska ta sig tid att lyssna till sin inre dialog, sina funderingar, associationer 
och hela tiden söka efter likheter mellan det som hon/han läser om och de egna 
erfarenheterna.  Dock  antyder  begreppet  även  att  läsaren  löpande  ska  föra 
anteckningar  under  läsprocessen  för  att  sedan  ska  gå  tillbaka  till  dem  och 
reflektera  (Göranzon  &  Hammarén  2004).  Det  handlar  om  att  ge  sig  själv 
chansen att låta den egna fantasin bearbeta texten och föra läsaren dit ens fantasi 
kan  leda  en.  Samma  text  kan  föra  olika  läsare  till  många  olika  platser  och 
slutledningar (Hammarén 2002). 

8.4.2.2 Skrivuppgiften 
Den skrivande delen kan vara svår för deltagarna att komma  igång med när de 
troligtvis kommer att ställa sig själva frågor så som; vad ska man skriva om? och 
är det så här de menar? För att råda bot mot detta kan det vara bara att bifoga 
ett exempel på en skriven text med läsuppgiften (Fock 2004). 

Det är också viktigt att det  finns en deadline  för  när  skrivuppgifterna  ska  vara 
inlämnade. Denna deadline  ska  gärna  vara  några  dagar  innan seminariet  så  att 
det  finns  tid  att  kopiera  och  distribuera  texterna  till  deltagarna  men  även  så 
seminarieledaren ges möjlighet att  läsa  igenom deltagarnas bidrag (Fock 2004; 
Göranzon & Hammarén 2004). 

8.4.3  Seminariet 
Det är seminarieledaren som inleder ett Dialogseminarium med en genomgång, 
där  hon/han  beskriver  syftet  med  övningen  samt  ger  återkoppling  till  tidigare 
möten, om sådana  förekommit. En kort beskrivning hur seminariet kommer att 
se  ut  och  hur  det  kommer  att  gå  till  är  också  upp  till  seminarieledaren  att 
presentera (Fock 2004).
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Skulle  seminariet  vara  en  del  av  en  serie  så  inleds  det  med  en  genomgång  av 
idéprotokollet  från  det  föregående  mötet.  Deltagarna  ska  ha  förberett  detta 
genom att ha  läst  igenom det. Efter att protokollet blivit genomläst så kommer 
en kort dialog att hållas där endast korta kommentarer ska tas upp (Fock 2004). 

Detta följs av högläsningen där alla får möjligheten att tala ostört. Det går till så 
att deltagarna i turordning tillåts att läsa högt. Eftersom Dialogseminariet har en 
del  av  sitt  ursprung  i  teatern  så  spelar  den  personliga  prägeln  på  den  skrivna 
texten en roll vilket kan utläsas på vilket sätt som deltagarna läser upp sin text. 
Det  är  även  viktigt  att  deltagaren  läser  exakt  det  som  står  så  att  åhörarna  kan 
följa med i texten. Eftersom det är den som läser texten som har skrivit bidraget 
kan deltagarna alltid be om förtydligande eller göra korrigeringar, men detta ska 
oftast  göras  efter  att  författaren  avslutat  sin  läsning. Även  här  ska  ett  begrepp 
eftersträvas,  ”lyssna med pennan  i  handen”  (ibid.,  sida  49),  vilket  innebär  att 
under läsningen ska åhörarna föra anteckningar, som sedan ska användas under 
den gemensamma reflektionen (ibid.). 

Under  tiden  det  reflekteras  över  de  skrivna  texterna  sker  en  begreppsbildning. 
Denna  begreppsbildning  är  en  mycket  viktig  process  i  Dialogseminariet, 
eftersom  den  ligger  till  grund  för  den  praxis  som  ska  skapas  för  gruppen  på 
ämnet (ibid.). 

8.5 Roller 

8.5.1  Seminarieledare 
Att leda ett seminarium är den absolut svåraste uppgiften av den anledningen att 
det  finns  så många moment  ledaren måste  behärska  (Fock 2004).  Förutom att 
besitta  ett  gott  ledarskap  ska  även  god  kunskap  om  metodiken  och  ämnet 
besittas. Det är också av stor vikt att  ledaren kan uppfatta den kommunikation 
som  finns  mellan  deltagarna,  förstå  var  den  inte  riktigt  når  fram  och  var  det 
råder  skilda  meningar.  För  att  klara  av  det  bör  ledaren  vara  lyhörd  och 
uppmärksam  på  vad  som  sägs  under  dialogen.  Om  ledarrollen  innehas  av  en 
person  med  dessa  egenskaper  kan  hon/han  uppfatta  var  samtalet  frambringar 
klarhet  och  sedan  kunna  leda  det  vidare  i  samma  riktning  för  att  skapa  ännu 
mera förståelse och klargörelse. Seminarieledare ska också kunna bidra med nya 
begrepp som kan lösa upp knutar genom att enskilda poänger klargörs samt att 
gruppens  deltagare  lotsas  vidare  i dialogen. Seminarieledaren måste  dock  vara 
uppmärksam på vad hon/han säger och när det sägs så att det inte intervenerar en 
dialog i ett spännande skede när den genererar ny kunskap. 

Ledarrollen är mycket mera komplex än  vad den  först kan  se  ut att  vara, men 
utöver de ovanstående ansvarsområdena så ingår det även i ledarrollen att kunna 
bistå  individen  i  gruppen  utifrån  dennes  kunskaper  samtidigt  som  hon/han
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arbetar  för  gruppens  bästa.  Att  kunna  visa  att  en  ledare  har  alla  dessa 
kvalifikationer  är  inte  lätt,  utan  det  handlar  lika mycket  om att  ha  en  generell 
känsla  för  vad  som  krävs  av  en  som  ledare  och  även  vara  en  god 
människokännare (Fock 2004). 

8.5.2  Deltagaren 
Den deltagande rollen har en större vikt än den vid ett  första påseende kan ses 
innefatta.  Som deltagare måste  individer  inneha  en mognad  över  vilket  ansvar 
det  innebär  att  deltaga  vid  ett Dialogseminarium. Detta  innebär  att  deltagaren 
accepterar ett åtagande gentemot övriga gruppmedlemmar och att  förståelse för 
den kunskapsteoretiska tanken med Dialogseminariet är införstådd. Det är också 
av största vikt att deltagaren förstår vilket personligt engagemang en serie eller 
ett  enskilt  Dialogseminarium  kommer  att  innefatta  tidsmässigt  (Fock  2004).  I 
grund och botten så baseras Dialogseminarium på deltagarna, för det är de själva 
genom  medverkan  som  ska  skapa  insiktsskapande  dialoger  (Göranzon  & 
Hammarén 2004). Det är deltagarens gemensamma och skilda erfarenheter som 
är  en  viktig  ingrediens  i  Dialogseminariet,  men  även  avgörande  för 
uppläggningen hos en serie Dialogseminarier (Fock 2004). 

8.5.3  Protokollförare 
Den  sista,  men  absolut  inte  minst  viktiga  delen  i Dialogseminariet  är  att  föra 
protokoll  över  det  som  har  sagts  och  lästs  (Fock  2004).  Protokollet,  eller 
idéprotokollet  som  det  benämnas,  ska  föras  av  någon  i  gruppen,  men  inte  av 
seminarieledaren  av  förståeliga  skäl,  när  dennes  arbetsuppgift  är  tillräckligt 
krävande. Det måste vara en person som klarar av att skriva ett protokoll som är 
innehållsrikt, men samtidigt förståeligt för gruppmedlemmarna. Ett idéprotokoll 
ska  inte  enkelt  återge  dialogen  ordagrant,  utan  det  ska  förmedla  vad  som  var 
tanken  med  vad  som  sades,  det  som  deltagarna  vill  få  sagt.  Protokollföraren 
måste  även  visa  en  respekt  för  alla  deltagarna  genom  att  inte  utelämna 
information som hon/han finner irrelevant. Protokollen skall även godkännas av 
gruppen.  Alla  medlemmarna  har  rätten  att  ändra  sina  uttalanden  i  efterhand 
(Göranzon &  Hammarén  2004).  Val  av  den  som  ska  föra  protokoll  bör  även 
göras  i  god  tid  innan  mötet,  det  ska  helst  vara  någon  som  inte  behöver  vara 
delaktig  i  skrivuppgiften,  men  det  underlättar  mycket  om  den  som  skriver 
protokoll har läst litteraturen (Fock 2004). 

Hammarén (ibid.)  instruerar hur protokoll  ska skrivas  i en »instruktion« att det 
är bra om den som för anteckningar  i  första hand, under mötet, skriver ner allt 
hon/han  hinner  med  att  anteckna,  för  att  sedan  i  efterhand  sätta  sig  och  gå 
igenom anteckningarna. När skrivaren granskar sina anteckningar är det bra om 
hon/han  försöker  att  skriva  om  det  i  en  mera  läsvänlig  form  och  inte  enbart 
presentera  citat.  Det  kan  även  vara  bra  att  stärka  de  delar  som  har  varit 
dialoggenererande, att genom citat visa på att något av vikt har sagts (ibid.).



Teoretisk referensram 

66 

Det är protokollen som ligger till underlag för uppföljningsarbete, förutom egna 
anteckningar,  av  den  anledningen  att  det  inte  finns  något  annat  konkret  att 
återblicka  till  från  seminariet.  Idéprotokollet  brukar  ofta  ge  deltagarna  en 
struktur över vad seminariet kretsade kring och vilka delar som de inte lyckades 
tränga  in  i,  i  form  av  icke  avslutade  dialogtrådar.  För  seminarieledaren  skapar 
ofta  idéprotokollet  de  frågeställningar  som  ska  tas  upp  på  ett  eventuellt 
efterföljande  seminarium  (ibid.).  Att  protokollet  ligger  till  god  grund  för 
nästkommande  skrivuppgifter  kan  liknas  vid  den  hermeneutiska  spiralen. Nya 
tolkningar  av  erfarenheter  kommer  att  genomföras  utifrån  de  medverkandes 
fantasi och tänkande (Hammarén 2002). 

8.6 Problematik i Dialogseminariet 
Ett problem som har  funnits med Dialogseminariet är att det kan vara svårt att 
övertyga kunder om dess effektivitet och  hur det  ska  hjälpa dem (Fock 2004). 
Det kan  vara  svårt att  visa  hur aktiviteter  av  typen  läsa  litteratur,  sitta  i  grupp 
och  läsa egenskrivna berättelser  för varandra ska resultera  i positiva  följder  för 
företaget. Det är speciellt svårt eftersom det inte finns något enkelt och konkret 
svar på frågan. 

Utbildningen  av  dialogseminarieledare  (seminarieordförande,  protokollförare 
och ledare av efterenhetsseminarier med flera) har inte utvecklats i den takt som 
det var tänkt. Detta måste utvecklas så att identifieringen av kandidater till dessa 
roller  underlättas,  vilket  ska  resultera  i  att  det  går mera målmedvetet  att  träna 
ledare av metoden (ibid.). 

8.7 Sammanfattning 
Dialogseminariet är en metod  utvecklad av Göranzon och Hammarén och som 
Combitech  Systems  AB  har  vidareutvecklat  för  att  passa  in  sin  verksamhet. 
Dialogseminariet ska fostra det oväntade och överraskningselement samt tillåta 
tvister och motsägande perspektiv för att föda reflektioner och ny kunskap. 

Dialogseminariet är en metod  för att använda dialoger som verktyg och utifrån 
detta skapa en kreativ miljö. Metoden innehåller fyra komponenter i läsa, skriva, 
dialog och protokoll. De fem huvudsyftena med metoden är att: 

•  Etablera ett gemensamt språk 
•  Skapa en yrkespraxis 
•  Utveckla ett reflektivt och analogiskt tänkande 
•  Bygga kunskap 
•  Utveckla erfarenhetsbaserade kunskaper
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Tillvägagångssättet innehåller delarna planering, förberedelser, implementation, 
minnesanteckningar och utdelning och uppföljning. Dessa delar går att utläsas  i 
tillvägagångssättet  där  direktiv/förutsättningar  för  Dialogseminarium, 
förberedelser  för  Dialogseminarium,  läsuppgift,  skrivuppgift  och  seminariet 
ingår. 

Det  finns  tre  roller som kan  identifieras  i Dialogseminariet  i seminarieledaren, 
deltagaren  och  protokollföraren.  Att  vara  seminarieledare  är  en  krävande 
uppgift  och  det  krävs  bland  annat  goda  ledaregenskaper  och  erfarenhet. 
Deltagarna kan bestå av vilka  individer som helst, men de måste ha ett  intresse 
att  delta.  Protokollföraren  ska  vara  en  utomstående  person  som  kan  fånga 
dialogen  på  ett  sätt  som  sammanfattar  och  tydliggör  det  som  diskuterats  på 
seminariet.
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9  Analys av metoden med hjälp av NIMSAD 
Vi redovisar här det vi kommit  fram till med hjälp av metametoden NIMSAD  i 
vår  utvärdering  av  Dialogseminariet.  Mer  om  vårt  tillvägagångssätt  finns 
tidigare i kapitel 3 och även i bilaga 6 (rubrikerna definieras i bilaga 6). 

9.1 Problemsituationen 
De som använder sig av metoden är bland annat Combitech Systems AB i mån 
av  uppdragsgivare  i  form  av  externa  kunder  (företag)  och  internt  för 
kunskapsutveckling och kunskapsgenerering. Eftersom metoden riktar sig till ett 
företag, externt som internt, har deltagarna en viktig roll i att vara engagerade  i 
problemsituationen som de ställs  inför att  lösa. Deltagarna har också ett ansvar 
då  de  är  inblandade  i  hela  processen,  förutom  i  det  initiala  skedet  där 
seminarieledaren tar beslut kring de val som ska göras, till exempel val av texter 
som skall användas i ett seminarium. 

Det kan även uppstå problem kring deltagarna i och med att de måste förutsättas 
engagera sig och ta sig tid för Dialogseminariet. De måste även besitta något de 
kan dela med sig av i form av relevanta erfarenheter och kunskaper samt besitta 
en  kommunikativ  och  skriftlig  förmåga.  Deltagarna  måste  våga  vara 
professionella och föra fram sina åsikter, även om de kan känna en oro över det. 
Detta är också viktiga delar som seminarieledaren måste ta i beaktning. 

Problemsituationen Dialogseminariet möter handlar ofta om ett utbyte av något 
slag som skall resultera i att deltagares kompetenser höjs. Kunderna som vänder 
sig  till  företaget  för att  lösa sina problem vill till exempel ta  fram en ny teknik 
eller  process  som  kräver  nyskapande  idéer.  Metoden  föreskriver  att  den  vill 
vända upp och ner på vanemässiga föreställningar. De karakteristiska dragen för 
metoden är utvinna och utbyta, där det dominanta  intrycket är att ett kunskaps 
och erfarenhetsutbyte sker. 

De problemsituationer metodanvändarna kan möta vid ett utförande är skeptiska 
och  oengagerade  deltagare,  tidsoptimism,  lämplighet  hos  texter  och 
skrivuppgifter,  överskattning  av  metodens  stöd  och  icke  »professionella« 
deltagare. Det finns heller inga bevis för att metoden är genomgående bra, utan 
det  är  upp  till  kunden  att  lita  på  metodanvändarens  ord  och  titta  på  tidigare 
projekt  där  Dialogseminariet  använts.  Det  finns  med  andra  ord  inga  konkreta 
resultat att visa på vad metoden skall resultera i. 

De situationer metoden passar för är många och olika typer av kulturer i företag 
eller  samhälle  skall  inte  spela  någon  roll. Dock  är  det  viktigt  att  poängtera  att 
företagskulturen tillåter långsiktiga mål.
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9.2 Tilltänkt problemlösare 
Det finns stora krav på den som använder sig av metoden. För att kunna använda 
sig  av  metoden  måste  någon  form  av  utbildning  och  kunskap  finnas  om 
metoden.  Eftersom  metoden  enbart  beskriver  ett  arbetssätt  så  guidar  den  inte 
metodanvändaren till exempelvis val av texter. Det finns inget stöd från metoden 
som visar  på vilken  text  som ska  väljas ut, utan den  visar bara på  inom vilket 
område  texterna  ska  förekomma.  Återigen  kräver  metoden  mycket  av 
metodanvändaren,  i detta  fall  seminarieledaren. Metoden säger  vilket ämnet är 
(»problemsituationen«), men det  är  upp  till  användaren att  finna materialet  för 
att kunna behandla ämnet. 

Processen  och  idén med metoden  stödjer  inte  yttre  inverkan,  däremot  kan  den 
fungera  som  integrerad  i  en  annan  metod  och  i  en  specifik  fas.  Detta  gör  att 
metodanvändaren  inte  kan  använda  sig  av  andra  metoder  för  att  komplettera 
metoden under arbetet. Metodanvändaren är även väldigt styrd av de begrepp de 
måste vara välbekanta med före en tillämpning av metoden sker. Det är ett steg i 
metoden. Det är med andra ord problemområdet som styr vad användaren måste 
vara  välbekant med. Det  finns  inte  heller  några  tekniska  förutsättningar. Även 
om  ett  tekniskt  område  skall  behandlas  ska  metoden  utveckla  en  yrkespraxis 
som gör det möjligt  för alla deltagare att medverka. Det krävs en  förståelse av 
området  som  behandlas,  från  användarens  sida,  för  att  kunna  föra  vidare 
seminariet om det  låser sig. Metodkunskapen är av stor vikt samtidigt som bra 
personkännedom  samt  goda  ledaregenskaper  är  viktiga  aspekter  för 
metodanvändaren. 

Det är möjligt för metodanvändaren att anpassa metoden på det sättet att det går 
att  ändra  antal  seminarier,  reflekterande  texter  och  deltagarantal. Det  går  dock 
inte att ändra på de  fundamentala delarna;  läsa, skriva, dialoger och protokoll, 
inte utan att ändra syftet med metoden. Anpassningsbarheten är också beroende 
på vilken  situation  som metodanvändaren  står  inför. Det  finns också enbart ett 
sätt  att  genomföra  metoden  på,  vilket  gör  att  användaren  enbart  kan  attackera 
»problemsituationen« på ett sätt för att det ska kallas Dialogseminarium. 

Metodanvändaren har stor makt och kan styra seminariet i den riktning hon/han 
vill. Detta gör att det är viktigt att seminarieledaren är medveten om det och inte 
låter sina egna värderingar och åsikter styra, utan att använda dem som stöd för 
deltagarna.  Det  är  även  viktigt  att  metodanvändaren  besitter  kunskap  inom 
problemsituationen  för att kunna  leda dialogen  inom ramarna  för metoden och 
ämnet.
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9.3 Problemlösningsprocessen 

9.3.1  Förståelse av »situationen av intresse« 
Metoden  erbjuder  ingen  hjälp  med  att  identifiera  oberoende  aktörer  i 
»situationen  av  intresse«,  utan  det  är  upp  till  seminarieledaren  att  efter  egna 
erfarenheter och värderingar välja ut lämpliga aktörer. Metodanvändaren har en 
viktig uppgift att utse den som ska delta  i Dialogseminariet. Dock kan kunden 
blanda sig  i diskussionen kring vilka som ska delta  i seminarieserien om denna 
ser  att  vissa  borde  vara  lämpade  för  att  medverka.  Är  det  fallet  kan  metod 
användaren  få  acceptera  kundens  krav  så  länge  inte  de  föreslagna  deltagarnas 
medverkan  kan  bidra  till  att  resultatet  av  ett  Dialogseminarium  riskerar  att 
försämras. 

Metoden visar inte specifikt var gränserna går för metoden och vilken betydelse 
det kan ha att metodanvändaren rör sig utanför dess gränser. Det är en metod för 
reflektion.  Istället  blir  det  tydligt  var  gränsen  går  för  metodprocessen  där 
användaren måste förstå när han/hon trätt utanför den. Dock finns det en tydlig 
gräns i att metoden inte har några konstruktionsgränser, det vill säga att den inte 
stöder konstruktion. 

Kunder  har  i  förhållande  till  metoden  en  »underordnad«  roll  där  hon/han  inte 
kan påverka ett Dialogseminarium. Seminarieledaren leder det, medan deltagare 
granskar, reflekterar och diskuterar. Seminarieledaren får inte någon hjälp i den 
initiala  identifieringen  av  källor  (texter)  för  seminariet,  men  valet  av  den 
information som ska granskas har en stor betydelse. Det är med deltagarna och 
texterna i åtanke, men även tidigare erfarenheter som seminarieledaren väljer ut 
de  texter  som  ska  ligga  grund  till  sessionen.  Sedan  används  metoderna  läsa, 
skriva (marginalanteckningar och skrivuppgifter), dialog och föra protokoll. För 
att  ett  Dialogseminarium  ska  kunna  genomföras  krävs  det  att  deltagarna  är 
engagerade,  kan  uttrycka  sig,  kompetenta,  öppna  för  nya  tankar  och  idéer, 
reflekterande, duktiga lyssnare, mottagliga och är tålmodiga. 

9.3.1.1 Genomför diagnosen 
Protokollföraren  har  vissa  riktlinjer  att  följa.  Dock  är  det  personspecifikt  hur 
protokoll  förs  samt  vad  det  innehåller,  för  detta  hjälper  inte  metoden  till  att 
styra. Dock har deltagarna i efterhand möjlighet att revidera och lägga till saker 
som sagts för att förtydliga protokollet. 

Utformningen av protokollet är något som går att ändras beroende på vad syftet 
med  Dialogseminariet  är.  Det  finns  ingen  notation  i  Dialogseminariemetoden, 
vilket  betyder  att  inga  modelleringskrav  eller  tekniker  erbjuds  av  metoden. 
Protokollet  kommer  att  föras  av  en  person  som  har  utbildats  i  att  just  skriva 
idéprotokoll  och  kommer  att  föra  anteckningar  efter  den  standard  hon/han  är
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upplärd efter. Dock kan detta säkerligen användas efter användande av metoden 
och  utifrån  idéprotokollen  arbeta  vidare  med  det  som  genererats  fram  under 
seminariet. 

Det är upp till metodanvändaren att styra dialogen för att hela tiden hålla fokus 
på  »situationen  av  intresse«.  Det  är  också  hon/han  som  berättar  vad  denna 
»situationen av intresse« är och hur och med vad den ska behandlas. 

9.3.1.2 Definiera prognosens struktur 
Metoden  erbjuder  ingen  speciell  hjälp  för  seminarieledaren  då  det  gäller  det 
önskade tillståndet av »situationen av intresse«, det är upp till seminarieledaren 
att identifiera detta. Skulle en seminarieledare missuppfatta ett önskvärt tillstånd 
kan  implikationerna  blir  relativt  stora  då  dialogen  kommer  att  handla  om  fel 
saker. Anledningen till att en missuppfattning från dialogseminarieledarens sida 
kan få stora konsekvenser beror på att det är dennes ansvar att styra seminariet 
kring »situationen av intresse«. Kommer hon/han utanför denna finns det ingen 
annan som kan styra henne/honom tillbaka på rätt väg. Det är med andra ord upp 
till seminarieledaren att se till att detta inte sker. 

9.3.1.3 Definiera problem 
Dialogseminariemetoden  förklarar  inte  vad  som  förhindrar  det  önskvärda 
tillståndet, utan den är till för att generera idéer och behandla erfarenheter så ett 
önskvärt tillstånd kan nås. Metoden noterar dock antaganden som är gjorda för 
att  ta hand om problem som hindrar det önskvärda  tillståndet via protokollet.  I 
protokollet  antecknas  nya  idéer  och  förslag  som  är  framtagna,  men  även 
situationer som inte är  lösta och som ska behandlas vid senare tidpunkt. Det är 
sedan  upp  till  seminarieledaren  eller  kunden  att  beslut  om  vikten  av  problem. 
Metoden  stödjer  ingen  viktning  av  problem.  Även  protokollföraren  och 
deltagarna har ett ansvar eftersom det är upp till dem att ta med och för dialog 
kring  viktiga  områden.  Det  är  också  omöjligt  att  definiera  alla  problem  från 
början  eftersom  metoden  bygger  på  att  nya  problem  kommer  att  uppstå  allt 
eftersom processen fortskrider.
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9.3.1.4 Beskriva krav på tänkt system 4 

Metoden beskriver vissa krav som finns på de texter som används som en grund 
i Dialogseminariet, i det avseendet att metoden visar och beskiver vad texter ska 
resultera  i.  Sedan ställer den även krav  på dem som deltar  i Dialogseminariet. 
Dock hjälper metoden inte metodanvändaren att identifiera lämpliga texter eller 
deltagare till seminarierna, utan detta är helt upp till dialogseminarieledaren. 

9.3.2  Lösningsdesign 5 

9.3.2.1 Genomför konceptuell/logisk design 
Metoden  förlitar  sig  på  dess  användares  erfarenhet  eller  expertis.  Utan 
användarens expertis och erfarenhet fungerar inte metoden i det avseende den är 
menad att fungera. 

Eftersom det inte finns något tekniskt designsteg går det inte att identifiera några 
skillnader mellan de logiska och fysiska designstegen. Dock finns det skillnader 
mellan de logiska teknikerna. Dessa är läsa, skriva, dialog och protokoll och det 
finns  uttryckligen  beskrivna  i metoden och användaren  guidar deltagarna  inför 
dessa steg. 

Det är upp till metodanvändaren att  försäkrar kunden om att metoden fungerar. 
Det  är  seminarieledaren  som  måste  känna  av  situationer  och  se  till  att  rätt 
material granskas och deltagarna håller sig på rätt spår. 

Metoden kan fungera som ett vidare stöd  i kundens fortsatta arbete  i »situation 
av  intresse«. Dock  förklarar  inte  metoden  hur  vi  ska  gå  vidare  i  vårt  fortsatta 
arbete. 

9.3.2.2 Genomför fysisk design 
Metoden för inte med sig några specifika teknologier och den varnar heller inte 
dess användare om vikten med att göra  försiktiga val av  teknologier. Dock ger 
metoden  hjälp  att  inhysa  vyerna  av  kunderna  rörande  teknologin  som  är 
nödvändig att använda  i den mening utifrån dialogen där de kan kommer  fram 
till vilken teknologi som är nödvändig att använda. Dock finns det inga garantier 

4 Här är NIMSAD ganska specifikt  i sin inriktning på ITsystem och är svårt att tillämpa på 
Dialogseminariet.  Dialogseminariet  är  inte  lika  specifikt  i  den  meningen  att  metoden  kan 
användas  inom många  olika  områden  (till  exempel  för  alla  som  arbetar  som  projektledare, 
såväl  inom  byggbranschen  som  inom  ITbranschen).  Anpassningar  har  genomförts  på 
NIMSAD  för  att  kunna  beskriva  krav  på  tänkt  system,  lösningsdesign  samt  design 
implementering (se frågor i bilaga 6). 
5 Se fotnot 4 ovan.
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att dialogen kommer att generera  i detta. Det är helt upp till deltagarna och de 
kunskaper  de  besitter.  Den  logiska  designen  är  också  oberoende  en  specifik 
teknologi med tanke på metodens struktur och det syfte den används till. 

9.3.3  Designimplementering 6 

9.3.3.1  Implementera designen 
Metoden erbjuder  ingen hjälp med att  implementera det som kommer  fram vid 
ett Dialogseminarium. Inga tester genomförs på det som kommer fram eftersom 
metodens syfte inte är att få fram en färdig lösning. 

9.4 Utvärderingen av de ovanstående tre punkterna 
Metoden har ett väldigt klart syfte och det är väldigt klara riktlinjer för hur den 
används. Metoden stöds också av att det finns ett stort klientel och att deltagarna 
är  väldigt  delaktiga  i  metoden. Detta  medför  att  vid  slutförd  process  kommer 
deltagare att vara väl  insatta  i ämnet och de kommer att vara väl medvetna om 
vad  de  har  varit  delaktiga  i.  Dock  kan  det  vara  så  att  de  inte  vet  exakt  vad 
resultaten  är,  vilket  ett  protokoll  egentligen  ska  visa. Det  finns med  andra  ord 
inga konkreta bevis att  ett Dialogseminarium kommer att  resultera  i  något. En 
anledning  till  att  det  är  svårt  att  förutsäga  ett  resultat  beror  på  att 
Dialogseminariet  grundar  sig  i  en  dialog,  vilken  aldrig  kommer  att  resultera  i 
samma sak två gånger. 

Efter ett genomfört Dialogseminarium finns det sällan något konkret som visar 
på  vad  resultatet  av  det  är.  Detta  kan  eventuellt  utläsas  »mellan«  raderna  i 
protokollet.  Protokollet  är  inte  något  som  skall  innehålla  exakt  vad  som  har 
sagts,  utan  är  en  sammanställning  av  vad  dialogen  har  kretsat  kring och  vilka 
erfarenheter som har kommit upp till ytan, vilket kan göra att enbart deltagarna 
kan  utläsa  och  reflektera  på  det  som  diskuterats  i  precisare  mening. 
Protokollförarens roll är också väldigt viktig på sitt sätt då det är hon/han som i 
första  hand  avgör  vad  som  protokollet  ska  innehålla  och  tolkar  det  som 
diskuteras  till  en  sammanfattande  text.  Hur  protokollföraren  vet  vad  som  är 
viktigt är inte definierat i metoden och det är väldigt individuellt vad som anses 
vara  intressant  och  viktigt.  Ett  moment  som  används  för  att  se  till  att  allt 
kommer med, är att deltagarna även får komplettera protokollet i efterhand. 

Det finns ett antal saker som kan gå fel, men det finns ett medvetande om detta 
då  exempelvis  omotiverade  deltagare  lätt  kan  identifieras  och  bytas  ut  eller 
enbart  strykas  från  deltagarlistan.  Seminarieledarens  roll  blir  en  viktig  del  till 

6 Se fotnot 4 på föregående sida.
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följd av detta. Det är också så att enbart ett visst antal personer är kompetenta att 
leda ett Dialogseminarium och för att andra ska kunna leda det så krävs klarare 
riktlinjer för vilka egenskaper som krävs av en dialogseminarieledare. 

Det  går  inte  heller  att  sätta  fingret  på  några  problem  som metoden  skall  lösa, 
förutom  vad  den  är  avsedd  att  göra,  att  generera  kunskap  och  erfarenheter. 
Eftersom dialogen inte kan styras allt för mycket kan inte problemen rangordnas 
rakt  upp  och  ner  i  en  lista  som  ska  behandlas,  utan  det  är  dialogen  som 
bestämmer vilket spår som ska behandlas. 

Seminarieledaren är också den som samlar in texter som kan vara aktuella för ett 
specifikt  ämne.  Detta  gör  seminarieledarens  roll  ännu  mer  betydande  och  det 
visar  att  hon/han måste  ha  en  viss  kunskap  i  ämnet  som  ska  behandlas  för  att 
kunna välja rätt texter. 

Metoden kräver  inte att alla ska besitta expertkunskaper utan den kan anpassas 
efter  nivån  på  deltagarna.  Sedan  finns  det  inga  begränsningar  för  vilka  ämnen 
den kan användas för eller vilka som kan delta. Dock är metoden inte bättre än 
de  som  deltar  i  den.  Det  går  till  exempel  inte  att  en  nyligen  examinerad 
systemvetare  kan  få  ta  del  av  yrkeskunnande  genom  att  medverka  på  ett 
Dialogseminarium med fem andra nyexaminerade civilingenjörer, utan det krävs 
att ett visst yrkeskunnande finns att dela med sig av. 

Det  finns  inga  kriterier  för  hur  metodanvändaren  ska  behandla  sina  motiv, 
värderingar  eller  etiska  beteenden  utan  det  är  upp  till  denne  själv.  Dock 
förespråkar  metoden  gott  metodanvändande,  även  om  metodanvändaren  helt 
själv  har  befälet  över  situationen  och  styrningen  av  Dialogseminariet.  Detta 
innebär återigen att den som är dialogseminarieledare är noga utvald. 

Något kunderna måste vara medvetna om, i fall det blir intressant att bedriva ett 
Dialogseminarium,  är  att  det  kommer  innebära  en  stor  kostnad  och  att  det  tar 
mycket tid. Det finns heller inga garantier för att det kommer att resultera i vad 
som är önskat,  utan det  är en  risk kunderna  tar. Detta  gör det  extra  viktigt  för 
metodanvändarna  att  visa  med  något  konkret  exempel  där  andra  projekt  har 
använt Dialogseminariet. 

Metoden saknar stöd för identifiering av oberoende aktörer och den varnar ej då 
metodanvändaren  skrider  utanför  dess  gränser. Metoden  saknar  skarpa  gränser 
eftersom  det  är  en  reflektiv  process.  Den  saknar  även  fysiska  designsteg  då 
metoden inte har detta som syfte. Metoden är tydlig i vad den gör och vad den är 
tilltänkt  att  göra.  Dock  finns  inget  om  att  kunden  håller  sig  till  den  logiska
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designen,  utan  det  är  helt  upp  till  dialogseminarieledaren.  Dialogseminarie 
ledaren  kan  inte  heller  garantera  ett  resultat  som  kunden  kommer  att  få 
användning för. 

Det är väldigt  tydligt  att metoden  inte  stöder konstruktion eller  någon  form av 
notation.  Ett  notationssystem  och  någon  form  av  konstruktion  hör  inte  till 
metodens syften att behandla. 

Det saknas ett steg efter att metoden har avslutats. Det finns med andra ord 
ingen utvärdering eller uppföljning i dagens läge. Metoden preciserar ingenting 
om vad som kommer därefter. Ett avslutat Dialogseminarium är ett avslutat 
Dialogseminarium och sedan är det upp till deltagarna att förvalta det som de 
»vunnit«. 

9.5 Sammanfattning 
Deltagarna är en stor dela av problemsituationen när de tenderar att spela en stor 
roll i Dialogseminariet där tveksamheter från deras sida kan medföra en negativ 
utgång. Deltagarna kan vara både kunder till Combitech Systems AB, men även 
anställda  som  ska  utbildas  internt.  Kunder  vänder  sig  till  Combitech  Systems 
AB  och  Dialogseminariet  för  att  ett  utbyte  av  något  slag  skall  resultera  i  en 
lösning. 
Metoden  Dialogseminarium  ställer  stora  krav  på  användaren,  oftast 
seminarieledaren,  när  den  enbart  beskriver  ett  arbetssätt  och  inte  guidar. 
Metodanvändaren  är  dock  mycket  styrd  av  metoden,  stegen  i  metoden  måste 
efterföljas  men  det  krävs  ändå  att  användaren  är  väl  insatt  i  metodkunskap, 
ledarskap  samt  ämnesområdet.  Metodanvändaren  kan  anpassa  antalet 
seminarier,  texter  och  deltagarantal,  men  de  fundamentala  delarna  som  läsa, 
skriva,  dialog  och  protokoll  är  fasta.  Dock  kan  också  metodanvändaren  styra 
seminariet  åt  det  riktning  som  är mest  lämpad  att  ta.  Processen  med metoden 
stödjer inte någon yttre inverkan av metoder men tvärtom kan den fungera, alltså 
integrerad i en annan metod. 

Protokollföraren har vissa riktlinjer som den följer. Dock är det personspecifikt 
hur protokoll förs samt vad det innehåller. Detta hjälper inte metoden till med att 
styra. Dock har deltagarna i efterhand möjlighet att revidera och lägga till saker 
som sagts för att förtydliga protokollet. 

Utformningen av protokollet är något som går att ändras beroende på vad syftet 
med  Dialogseminariet  skall  resultera  i.  Det  finns  ingen  notation  i 
Dialogseminariemetoden, vilket betyder att inga modelleringskrav eller tekniker 
erbjuds  av metoden. Dock  kan  detta  säkerligen  användas  efter  användande  av 
metoden och utifrån idéprotokollen arbeta vidare.



Teoretisk referensram 

76 

Det är upp till metodanvändaren att styra dialogen för att hela tiden hålla fokus 
på »situationen av intresse«. Det är också hon/han som berättar vad »situationen 
av intresse« är och hur och med vad den ska behandlas. 

Identifiering av aktörer och klara gränser för metodöverskridande saknas. Även 
krav som finns för modellering saknas. Det finns ett alternativ till modelleringen 
och  det  är  idéprotokollet  som  används.  Metoden  bistår  inte  heller 
seminarieledare  att  finna  »situationen  av  intresse«,  vilket  kan  leda  till 
missuppfattningar.  Dialogseminariet  förklarar  inte  vad  som  förhindrar  det 
önskvärda stadiet, men den kan fungera som ett stöd för kundens fortsatta arbete 
i att komma till ett önskvärt tillstånd. Implementation vid vidarearbete stöds inte 
av metoden.



Del 3 – Empiri 
I denna del kommer vi att presentera resultatet från de 
intervjuer  och  den  observation  som  har  genomförts. 
Del  3  kommer  att  inledas  med  redovisning  av 
intervjuerna  av  deltagarna  och  Dialogseminarie 
ledarna  och  efter  det  kommer  en  redogörelse  av 
observationen.
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10  Deltagarnas syn på Dialogseminariet 
För  att  få  en  insyn  i  hur  personer  som  deltagit  i  Dialogseminariet  uppfattar 
metoden har vi gjort  tre  intervjuer med personer  inom Combitech Systems AB. 
Vi  var  i  kontakt med  Jacob Gustavsson,  konsult,  Gert  Johansson,  konsult  och 
gruppchef samt LarsHenric Jern, konsult. Hur intervjufrågorna var utformade 
finns i bilaga 1 och praktiskt genomförande återfinns i kap. 2.4.6. 

10.1 Tillämpning av metoden Dialogseminarium 
Dialogseminarier anses av Johansson vara väldigt bra för att skapa en gemensam 
bild kring ett tema. De momenten som innehåller skrivande och läsande ger att 
de deltagande personerna får dela med sig av sina synvinklar. Dialogseminariet 
kan  även  nyttjas  för  att  skapa  analogier  med  egenbaserade  erfarenheter 
tillsammans  med  andras  och  därigenom  skapa  en  stabilare  grund.  Kopplingen 
mellan  din  egen  kunskap  och  andras  ska  generera  i  en  kunskapseffekt. 
Dialogseminariet  är  även  lämpligt  att  nyttja  för  utvinnande  av  den  tysta 
kunskapen. Enligt Gustavsson syftar metoden  till  att  skapa  nya  reflektioner på 
tidigare erfarenheter. Det  föder en  vakenhet och en distans  till  var du befinner 
dig just nu. Detta förklarar han med en skog. ”Är du nere i skogen så ser du inte 
skogens konturer då ser du  träden. Lyfter man sig upp,  ja då ser man skogen” 
(bilaga 5) och det syftar metoden till. Han menar vidare att väl förberett så är det 
väldigt  effektivt  som  tankeställare  och  som  att  dela  erfarenheter  från  liknande 
situationer och för att kunna gå vidare. Det är inte mycket tyckande, utan det är 
mer faktabaserat. Jern är inne på samma spår och menar att det första han tänker 
på och associerar metoden med kunskapsöverföring. Vidare menar  han att den 
även kan ses som ett verktyg i andra sammanhang som till exempel för att skapa 
en målbild för organisationen. Han säger dock, för att metoden över huvudtaget 
skall  kunna  användas  krävs  det  att  metoden  är  förankrad  på  något  sätt  hos 
medarbetarna för att det skall kunna generera i bra resultat. Det Johansson anser 
att Dialogseminariet  inte ska nyttjas till är när enklare typer av  information ska 
presenteras. 

Gustavsson tycker att det gäller att ta vara på seminariet för egen del för att se 
vad det kan resultera i. Det gäller att plocka ut de delar som är intressanta för att 
sedan bära det med sig. Sedan är det upp till deltagaren att  förvalta dessa, lyfta 
dem vidare. Dialogseminariet menar han är ett effektivt medel rätt förberett och 
att  det  förvaltas  rätt  efteråt  eftersom det  är  enkelt  att  vissa  delar  falnar medan 
små guldkorn blir kvar och ”det gäller att använda sig av dem guldkornen och 
kunna förvalta dem sen” (bilaga 5). 

De  framhäver  att  ett  Dialogseminarium  inte  fungerar  om  inte  rätt  folk  finns 
runtomkring. Det gäller att ha en samsyn. Jern anser att de individer som deltar 
måste vara med på noterna och de måste vara intresserade av det för att det ska
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resultera  i något över huvud  taget. Även att det ges  tid att  förbereda sig på ett 
bra sätt är en viktig faktor enligt honom, likväl som att det ges möjlighet till att 
det genomförs någon återkommande aktivitet efter en  tid  för att  få möjligheten 
att reflektera över det som seminariet handlat om. Detta är något som genomförs 
idag, men  inte alltid,  tillägger han. Han  fortsätter och menar att ansvaret också 
ligger på individen själv att reflektera på vad som skett under seminarietillfället. 

Deltagare  uppfattar  det  som  mer  eller  mindre  nervöst  att  läsa  upp  sina  texter 
med utgångspunkt från sina erfarenheter och inte vad du tycker. Jern menar att 
det är en retorikfråga egentligen då det  finns många som kan känna obehag att 
tala inför en grupp, hur stor eller liten den än kan vara. Gustavsson säger att det 
kan vara så att  förberedelserna skett på olika sätt vilket kan  leda  till osäkerhet, 
den  egna  texten  är  kanske  inte  lika  informativ  eller  utlämnande  som  andra 
deltagares.  Detta  gör  att  det  kräver  av  Dialogseminariet  att  alla  är  relativt 
samspelta och går in i uppgiften på samma sätt. Eftersom texterna som ska läsas 
upp är personliga,  individuellt skrivna och baserade på egna erfarenheter anser 
Johansson  att  det  kändes  lite  spännande  i  början  just  hur  de  skulle  tolkas  av 
andra,  men  han  säger  att  det  är  just  när  man  lämnar  ut  sig  i  texterna  som  de 
fyller störst syfte och nervositeten försvinner med tiden. 

En  viktig  punkt  som Gustavsson  lägger  fram  är  också  återkomsten  av  samma 
ämnen  i  texterna och att dialogen lätt mattas av  i slutet av dagen då graden av 
inlägg minskar, men detta betyder inte att ett nytt inlägg inte kan tända dialogen 
igen. 

Enligt deltagarna krävs det att de har varit delaktiga på ett par seminarier för att 
förstå vad det är som deltagaren egentligen vill  lyfta upp själv och vad som är 
bra och mindre bra att ta upp, till exempel vill inte en projektledare utlämna en 
kund i ett aktuellt projekt där eventuell tystnadsplikt finns. Här tror Gustavsson 
att lite mer vägvisning skulle vara bra, deltagaren får guidning och får lägga lite 
mera  tid  på  sina  reflektioner. Det  uppmanas  hur  tillvägagångssättet  skall  vara 
men det  går  inte alltid  hem. Återigen  pekar Gustavsson på erfarenheterna  som 
ska  framstå  och  inte  tyckande  där  det  inte  går  att  reflektera  så  mycket  vilket 
betyder att uppmaning till vad som ska göras blir oerhört viktigt. 

Deltagarna  i  intervjuerna  anser  att  metoden  är  väldigt  bra  och  att  den  idag 
används alldeles för lite. De olika momenten som metoden är uppbyggt av anser 
Johansson  är  nödvändiga,  alla  momenten  behövs  och  det  är  inte  något  som 
saknas.
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10.2 Möjligheter 
Gustavsson  och  Johansson  anser  att  med  hjälp  av  metoden  kan  ett  antal 
frågeställningar ställas med utgångspunkt från vad du själv anser, det här och det 
här vill  jag känna de andra deltagarna på pulsen med. Gustavsson anser vidare 
att du reflekterar på något du har läst, men hur ställer sig andra till detta som läst 
samma text? Då du passar in dina frågeställningar i de andra deltagarnas inlägg 
blir  det  väldigt  tydligt.  Du  kan  kommentera,  ställa  frågor  och  få  frågorna 
besvarade. I vissa fall kommer du även på andra nya saker. Johansson menar att 
Dialogseminariet även bidrar till att skapa en bättre samsyn utifrån att deltagare 
får  det  lättare  att  kommunicera  med  varandra  för  deras  vetskap  om  varandra 
växer  och  då  också  deras  relation.  Slutligen  anser  Johansson  att 
Dialogseminariet är bra  för att definiera vad för ett arbete som ska genomföras 
av en grupp och kan svar på frågan; vilken arbetsuppgiften är? 

Han menar vidare och frågar oss om vad vi egentligen kan förbättra. Det svarar 
han  snabbt  på  själv och  säger  att  det  är  att  skapa  ett  syfte,  och  inte  enbart  att 
hålla  ett  seminarium  med  syftet  att  vi  ska  skapa  erfarenhetsutveckling  utan 
istället  även  fokusering  på  vissa  områden,  de  områden  du  vill  ha  reda  på mer 
om. Detta menar  han  underlättar  för att  ställa  frågor  från de  inläggen du  läser. 
Det blir mer fokuserat och du kan enklare plocka med dig fler delar. Jern menar 
att en möjlighet med metoden kan vara att de byggs kontaktnätverk och det är 
»teambuildande«.  Sedan  säger  han  att  metoden  i  huvudsak  skapar möjligheter 
för  kunskapsöverföringar.  För  företaget  ger  det  en  intern  kunskap,  en 
kunskapsutveckling.  Sedan  är  det  en möjlighet  för  att  kunna  filtrera  ut  viktiga 
saker men även för att komma lite  längre  inom ett uppdrag. Jern tror vidare på 
tidigare  resonemang att  företaget  vinner medarbetare  som blir mer kompetenta 
vilket skapar ett mervärde för företaget. 

10.3 Problem 
Ett problem som kan vara tydligt, enligt Gustavsson, är om ett seminarium inte 
riktigt  »tänder«.  Deltagarna  sitter  av  tiden,  läsningen  och  dialogen  igenom 
seminariet. Det måste finnas ett engagemang annars är det ett problem. Ett annat 
problem är  tiden för förberedelser. I vissa fall kan det vara svårt att hinna med 
att förbereda sig. 

Några  direkta  problem  kan  inte  Johansson  urskilja,  utan  det  är  eventuellt  att 
metoden  kräver  både  stora  ekonomiska  och  tidsmässiga  »inputs«,  men  det 
tycker  han  bara  är  bagateller  i  förhållande  till  vad  som  Dialogseminariet 
kommer att resultera i.
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Då det gäller texter så »triggar« olika personer på olika texter och därför är det 
oerhört  viktigt enligt de  intervjuade att  rätt  texter  finns. Det är  tydligt efter ett 
antal seminarier vilka intresseområden olika deltagare har. Dock tror Gustavsson 
inte  på  att  deltagarna  ska  kunna  välja mellan  ett  antal  texter  då  det  kan  skapa 
fokus  på  fel  saker. Till  exempel  kan  följderna  bli  frågor  som;  har  du  läst  den 
texten? Vad står det där? Och så vidare. Har du  inte  läst  texten kan du  inte se 
likheterna med det som berättas. 

10.4 Roller 
Alla  tre  deltagarna  anser  att  ledarrollen  ska  förbli  som  den  är. Det  är  ledaren 
som ska se sammanhangen  lite  tydligare och kunna  föra resonemang på en  lite 
högre  nivå  för  att  kunna  leda  seminariet.  Gustavsson  säger  att  ledaren  ska  se 
konturerna av skogen medan deltagarna ser träden. Jern anser vidare att ledaren 
av  ett  seminarium  måste  vara  erfaren  och  ha  en  fingertoppskänsla  för  hur 
hon/han ska leda, kunna gå in och avbryta dialogen då det behövs och så vidare. 
Johansson  ser  att  ledarrollen  är  av  stor  vikt,  men  den  är  inte  avgörande  för 
Dialogseminariet.  En  ledarroll  som  fungerade  mera  som  en  moderator, 
administratör  av mötet,  skulle  också  bidra  till  att Dialogseminariet  skulle  vara 
berikande, men  för det bästa möjliga resultatet så krävs en kunnig  ledare  inom 
området. Egenskaper som Johansson uppskattar hos en dialogseminarieledare är 
att  personen  kan  fördela  ordet  mellan  deltagarna,  är  kunnig  inom  området, 
mötesvana samt egenskapen att kunna känna av gruppens ”inställning till samtal 
och utveckling” (bilaga 5). Att ha goda kunskaper i lärande anser han också som 
bra egenskaper. Johansson tror att detta är en roll som inte kan besittas av vem 
som helst utan personen ska helst ha ovannämnda egenskaper och kunskaper. 

Deltagarna  säger  att  seminarieledarens  arbete  för  att  hålla  deltagarnas  dialog 
inom metodens  ramar  är  tydliga.  Samtidigt  är  det  inget  som  han ofta  behöver 
göra. Han kan istället använda frågor för att skapa dialog, som; varför reagerade 
du så? Vilket leder till att dialogen runt bordet startar. Johansson påpekar för att 
hålla Dialogseminariet inom dess och ämnets ramar kan dialogseminarieledaren 
fånga upp viktiga teman och anteckna viktiga begrepp på en tavla. 

Gustavsson tror att vem som helst kan anta seminarieledarrollen bara  lite vana 
finns  inom metoden. Dock krävs  vissa  egenskaper  en  god  ledare  skall  besitta. 
Jern  menar  att  det  krävs  ett  intresse  och  att  ett  flertal  Dialogseminarier  har 
genomförts med medverkan för att kunna leda ett seminarium. 

Deltagarna säger att stor skillnad i erfarenheter är bra om de kommer från olika 
branscher, men det kräver att de måste ligga på samma nivå. Om vissa talar om 
ledarskap  medan  andra  talar  om  implementation  av  kod  så  blir  det  ingen 
harmoni  i gruppen. Med de olika erfarenheterna kan olika erfarenheter plockas 
ut  och  belysas.  Det  krävs  en  viss  symmetri.  Jern  anser  vidare  att  det  blir  en
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tyngre dialog om seminariedeltagarna är erfaret  folk, men det bästa skulle vara 
en mix av mindre erfaret folk för att få in lite nya idéer. Denna mix skulle vara 
positiv  då  de  mer  erfarna  redan  har  ett  visst  sätt  att  se  på  hur  de  ska  arbeta, 
medan de lite mindre erfarna kanske ser saken från en annan infallsvinkel. 

Protokollföraren  har  en  ganska maskerad  roll, men är  ändå  viktig,  då  hon/han 
kan  stoppa  dialogen  och  ställa  frågor  så  att  protokollet  blir  så  tydligt  som 
möjligt,  men  också  för  att  få  förtydliganden  i  deltagarnas  tankar  säger 
Gustavsson. Till exempel kan protokollföraren fråga; står ni för detta? Eller vad 
var det ni menade egentligen? Det blev inte tydligt i protokollet. Deltagarna får 
lite återmatning på seminariet och även nya tankar och dialoger skapas. Jern tror 
att  protokollföraren  kan  vara  aktiv,  men  att  hon/han  måste  vara  lyhörd.  Med 
lyhörd menar han att protokollföraren kan känna av känslor, känslouttryck och 
få ner det i skrift. 

Protokollets  del  i  det  hela  sammanlagda  resultatet  är  relativt  liten. Det  går  till 
exempel  inte att  läsa det och känna  igen allt som sagt på ett Dialogseminarium 
utan det  glöms en  hel del,  en åsikt  som alla deltagare delar.  Jern menar att  ett 
protokoll  kan  vara  både  rättvisande  och  inte  rättvisande.  Det  kan  bero  på  att 
protokollföraren missuppfattat dialogen, men detta kompletteras av deltagarna  i 
efterhand. Då det gäller protokollet som ett dokument där du går tillbaka för att 
påminna dig om Dialogseminariet kan du göra det för att kunna se helheten, men 
du kan  inte komma  in på djupet  i vad som diskuterades. Jern anser att det  inte 
går att komma  ihåg allt vad som sägs, förutom sina egna ahaupplevelser. Man 
kommer ihåg helheten men inte allt. Dock ser han att protokollet i vissa fall kan 
fungera som en inspirationskälla till nästkommande seminarier. 

En roll som deltagarna anser som ett tillskott är den hemliga gästen, som inte är 
en del av seminariet idag. De ser det positivt att seminariet bryts så att tankarna 
kan komma på annat. Om ämnet för dagen sätts i ett annat sammanhang och inte 
bara utifrån boken, och det kommer från en person som berättar om ämnet. De 
menar  att  det  kan  bli  väldigt  spännande.  Jern  menar  att  det  är  ”en 
inspirationskälla till fortsatta diskussioner” (bilaga 5). 

10.5 Praxis 
För  att  visa  deltagarna  att  de  erhållit  nya  kunskaper  och  erfarenheter  har 
Dialogseminariet  inget  uttalat moment  för detta.  Istället  finns det  två  varianter 
som  testats,  där  den  ena  är  en  fokusgrupp om mentorskap  där  deltagarna  tagit 
rollen som mentor efter ett genomfört Dialogseminarium, de ska förmedla det de 
lärt  sig  vid  ett  Dialogseminarium.  Det  andra  är  examination  av  det  som 
Dialogseminariet behandlat. Alla deltagare  identifierar  inte detta  utan  säger att 
de  inte  kan  komma  på  något  konkret  som  visar  på  att  nya  kunskaper  och 
erfarenheter genererats. Jern menar att det enda som visar på att nya kunskaper
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och  erfarenheter  erhållits  är  den  egna  känslan.  Han  kan  inte  nämna  något 
konkret utan säger att det är en personlig känsla som säger att dina erfarenheter 
har växt kring ämnet. Johansson säger att Dialogseminariet renderar  i en större 
trygghet hos deltagarnas yrkesroller och det är vad han anser är mest konkreta 
som kan pekas på att Dialogseminariet genererar. 

Dialogseminariet  har  ett  uppföljningsmoment  som  inte  alltid  används,  men 
finns. Gustavsson nämner att efter ett genomför seminarium fick deltagarna en 
praktikuppgift, vilket gav en återmatning på vad de tidigare Dialogseminarierna 
handlat  om.  Det  menar  Gustavsson,  ger  ett  tillfälle  att  praktisera  det  som 
diskuterats. Detta är ett sätt att hålla det som diskuterats vid liv, annars glömmer 
deltagarna  säger  han.  Jern  tror  också  att  ett  uppföljningsmoment  efter  en  tid 
skulle  vara bra, men han  vet  inte  hur detta  skulle  kunna  gå  till.  Johansson har 
varit  med  om  en  form  av  uppföljningsmoment,  vilket  han  kallar  för  en 
examination.  Den  genomfördes  efter  att  han  medverkat  i  en  serie 
Dialogseminarier och gick ut på att protokollen från de fyra seminarierna lästes 
igenom  och  sedan  reflekterades  det  över  dem  i  form  av  skrift.  Därefter 
opponerade  de  på  varandras  reflektioner  liknande  formen  av 
examensjobbsframläggningar. Han tycker att det är nyttigt, men uppföljning för 
det gör att kunskapen repeteras och ”repetitionen är kunskapens moder” (bilaga 
5). Med  det  menar  han  att  repetition  är  nyttigt  och  viktigt  för  det  medför  att 
kunskapen  »sitter«  bättre  och  Johansson  säger  också  att  det  var  bra  med  ett 
uppföljningsmoment. 

Jern  anser  att  metoden  är  väldigt  strikt  i  tillvägagångssättet  egentligen,  men 
sedan går det  att  vinkla den med hjälp av  till  exempel  texter. Dock,  säger  han 
igen  att  tillvägagångssättet  är  väldigt  styrt.  Johansson  tycker  att  friheten  med 
metoden ligger  i skrivandet och kommenteringen av varandras texter där det är 
upp  till  individen  själv  att  styra  inriktningen  på  ens  egna  inlägg  och  texter.  I 
övrigt är modellen väldigt styrd enligt Johansson. Han säger också att de strikta 
ramarna  i  metoden  ger  en  ganska  styrd  struktur,  vilket  i  sin  tur  medför  att 
deltagare inte behöver så mycket erfarenhet av metoden för att kunna den. Dock 
kan det skriftliga momentet ses som betungade när den generella situationen är 
att det är ont om tid och momentet kan kännas lite ovant. Även då kommer just 
det momentet att granskas av andra, vilket medför en viss press på författaren av 
bidraget. Samtidigt är det extra jobbet, utöver läsningen, som gör att kunskapen 
fastnar. 

Johansson tycker att Dialogseminariet är en arbetsmetod som leder fram till lite 
”djupare  sanningar  och  kunskaper  än  om  man  läser  en  kurs”  (bilaga  5) 
beroende på att du ges möjligheten att fokusera på vad som känns centralt för en 
själv samt att det ges möjlighet att ställa frågor till de närvarande.
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Då det  gäller  dokumentationen  anser  deltagarna  att  den  inte  saknar  någonting. 
Gustavsson tillägger att det  inte är något som alltid  läses utan  istället använder 
han  oftast egna anteckningar och  går efter dem. Det är  du  som kan skriva  ner 
dina  ahaupplevelser  och  inte  protokollföraren,  som  enbart  skriver  ner  hela 
seminariets dialog. Jern säger att de enda gångerna som dokumentationen brister 
är  då  protokollföraren  missuppfattat  något,  men  detta  ser  han  inte  som  ett 
problem då det ges möjlighet att komplettera och ändra i protokollet i efterhand. 

Jern  menar  vidare  att  metoden  kan  kännas  betungande  om  tid  inte  finns  att 
förbereda  sig.  Eftersom  han  har  ett  intresse  i  metoden  så  ser  han  det  som 
kompetenshöjande.  Han  menar  att  det  måste  ges  tid  för  att  det  ska  kunna  ge 
resultat och att intresset ökar detta ytterligare. 

10.6 Resultat 
Johansson ser resultatet utifrån  två sätt. Om kvalitén ses  till  först anser han att 
resultatet  kan  motivera  den  stora  arbetsinsatsen  som  krävs.  Kvantitativt  sett 
tycker  han att  »inputen« av  information  inte är  lika  stor  som om  jag  hade  läst 
böcker  under  samma  tid. Nu menar  Johansson att  detta  gäller  om  information 
ses  som  något  lättflyktigt  och  kunskap  som  mer  bestående.  Han  säger  att  ett 
Dialogseminarium  ger  ”mer  bestående  kunskaper  per  tidsenhet”  (bilaga  5)  än 
traditionell  läsning. De vunna kunskaperna har  lett  till att Johansson har  funnit 
en trygghet i arbetet och det i sin tur resulterar i en effektivisering, bättre resultat 
kan nås. 

Deltagarna menar att  resultaten är proportionella  jämte arbetsinsatsen och  flera 
gånger positivt. Är du förberedd och du har gjort ett bra jobb och vet vad du vill 
ha  ut  av  det  så kommer  det  alla  gånger  att  ge  positiva  resultat  för  deltagaren. 
Gustavsson  menar  att  de  erfarenheter  och  kunskaper  han  vunnit  med 
Dialogseminariet  är  viktigt  att  ta  vara  på  efter  ett  genomförande. Detta menar 
han  att  det  gör  genom  att  anteckna  på  seminariet. Om  inga  anteckningar  görs 
faller det  lätt  i glömska, men detta är också väldigt  individuellt. Han menar att 
hans  anteckningar  består  av  långsiktiga  och  kortsiktiga  åtgärder  och  som  han 
reflekterat och blivit »triggad« i på seminariet. 

Jern  tror  att  det  kan  användas  »lightversioner«,  som  han  kallar  dem,  för  att 
använda dem i flera olika sammanhang. Med »lightversioner« menar han mini 
Dialogseminarier där det  inte  fokuseras  lika mycket på  förberedande uppgifter, 
utan det kanske är mindre och kortare versioner. En kortare och mindre version 
skulle utmynna i lite lättare dialog och skulle ge en mindre men snabbare väg till 
resultat.
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Deltagarna  är  helt  på  det  klara  med  att  de  vill  fortsätta  jobba  med  den  här 
metoden. Johansson ser många sammanhang där metoden kan passas in men det 
är  främst  där  en  grupp  ska  synkroniseras  eller  skapa  en  gemensam bild  av  en 
situation samt för att ta sig ur kärva tillstånd. 

Gustavsson och Jern anser att en viss återkoppling saknas  i seminariet och tror 
att  med  detta  skulle  de  nya  erfarenheterna  och  kunskaperna  förankras  ännu 
bättre. 

10.7 Sammanfattning 
Deltagarna  i  intervjuerna säger att Dialogseminariet är väldigt bra för att skapa 
en gemensam bild kring ett tema. Deltagarna i seminariet delar med sig från sina 
synvinklar, vilket används för att skapa analogier och egenbaserade erfarenheter 
för att sedan kunna stå på en stabilare grund. Deltagarna skapar nya reflektioner 
på tidigare erfarenheter. Det är faktabaserat  inte så mycket tyckande. Det är en 
form av kunskapsöverföring enligt de intervjuade deltagarna. 

Som deltagare i ett seminarium är det viktigt att ta del av sina egna anteckningar 
för  att  gå  vidare  och  bära  med  sig  intressanta  delar.  Idag  är  det  upp  till 
deltagaren att göra detta för att inte delarna ska försvinna. 

Deltagarna  säger  att  för  ett  Dialogseminarium  överhuvudtaget  ska  kunna 
fungera krävs en  samsyn, och att deltagarna är  rätt  folk  för  uppgiften de  ställs 
inför. I detta ingår att det finns ett intresse för denna. Saknas detta kan det vara 
så att resultat uteblir. Det blir en del i uppgiftsbeskrivarens natur att lägga fram 
arbetet med Dialogseminariet på ett  sätt  som skapar  intresse och  framhäver de 
viktigaste delarna. 

Deltagarna anser att metoden är  väldigt bra och  ser att metoden kan användas 
mera  än  vad  den  gör  idag.  Möjligheter  de  ser  med  metoden  är  att  de 
frågeställningar som kan ställas med utgångspunkt ifrån sina egna uppfattningar 
och för att få känna de andra deltagarna på pulsen. Med hjälp av metoden skapas 
en  samsyn  mellan  deltagarna  (»teambuildande«)  och  för  att  definiera 
arbetsuppgiften som ska genomföras. Metoden skapar möjligheter för kunskaps 
överföringar. 

Problemen med seminariet är om det  inte  finns  intressanta ämnen att diskutera 
kring. Andra  saker  kan  vara  ekonomiska  och  tidsmässiga  aspekter  som  har  en 
inverkan och kan betyda problem. 

Deltagarna  som  intervjuas  menar  att  seminarieledaren  har  ett  ansvar  att  se 
helheten  i  seminariet  och  ska  kunna  föra  resonemang på  en  högre  nivå  för  att 
leda det. Seminarieledaren ska vara erfaren och ha en fingertoppskänsla för hur
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seminariet  ska  ledas. Andra  roller  som deltagarna  identifierar är deltagare  som 
kan  inneha  olika  erfarenheter  men  de  måste  ha  en  liknande  samsyn.  Från  de 
olika erfarenheterna kan olika erfarenheter plockas ut och belysas. Det krävs en 
viss  symmetri.  Protokollföraren  har  en maskerad  roll  och  det  är  hon/han  som 
antecknar  för  att  skapa  ett  sammanfattande  dokument  om  seminariet.  Detta 
protokoll  används  för  att  gå  tillbaka  och  se  helheten,  men  inte  djupet.  Detta 
protokoll saknar inte något utan är bra som det är i bemärkelsen av det syfte det 
ska fylla. En annan roll som deltagarna är intresserade av är gästföreläsaren som 
sätter  ämnet  som behandlas  i  ett  annat  sken,  vilket  blir  ett  bra  och  spännande 
inslag i seminariet. 

Det  är  ett  styrt  arbetssätt  och  det  som  deltagarna  egentligen  ser  att  man  kan 
vinkla seminariet med hjälp av de texter som väljs ut. Sedan ligger även friheten 
med metoden i den som reflekterar och vad hon/han väljer att skriva och ta upp. 

Det finns inget uttalat moment som visar på att deltagarna vunnit nya kunskaper 
och  erfarenheter,  vilket  de  efterlyser.  Det  enda  som  visar  på  att  deltagarna 
utvecklats är den egna känslan. Det  finns moment som har använts som skulle 
vara  intressanta  att  arbeta  vidare  på,  som  till  exempel  ett  uppföljningsmoment 
som  genomförs  efter  slutfört  seminarium  eller  att  de  egna  anteckningarna 
används  på  ett  annat  sätt  efter  slutfört  seminarium  än  vad  de  gör  idag.  De 
resultat som genereras anser deltagarna är proportionella mot arbetsinsatsen. Är 
de villiga att göra ett bra arbete så kommer det att utmynna i det. 

Det  skulle  kunna  göras  »lightversioner«  av  Dialogseminariet  för  att  där  inte 
fokusera  lika  mycket  på  de  förberedande  uppgifterna  utan  istället  fokusera  på 
här och nu. Detta skulle ge en snabbare process för att komma fram till resultat. 

Metoden är deltagarna helt överens om som något de vill fortsätta att arbeta med 
och  tror  att  den  kan  användas  i  fler  sammanhang  än  idag.  Skulle  det  finnas 
någon  form av återkoppling efter ett slutfört seminarium skulle  förankring  i de 
nya kunskaperna och erfarenheterna kunna göras ännu bättre.
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11 Dialogseminarieledarnas syn på Dialogseminariet 
För att få en  insyn i vad personer som ledar ett Dialogseminarium har för syn 
på metoden och dess användning har vi gjort tre intervjuer med personer inom 
Combitech  Systems  AB  som  är  dialogseminarieledare.  Vi  var  i  kontakt  med 
Ingemar  Johansson,  verksamhetschef  vid  malmökontoret,  Niklas  Fock, 
affärsområdeschefen  vid  linköpingskontoret  och  Göran  Backlund,  resultat 
enhetschefen vid linköpingskontoret. Hur intervjufrågorna var utformade finns i 
bilaga 2 och praktiskt genomförande återfinns i kap. 2.4.6. 

11.1 Tillämpning av metoden Dialogseminarium 
Att  metoden  kan  användas  inom  många  tillämpningsområden  är 
seminarieledarna  helt  överens  om.  Metoden  har  använts  till  olika  typer  av 
förändringsarbete  som  till  exempel  i  produktspecifikationsfasen  ”då  det  gäller 
att  samla  ihop  ett  kunnande”  (bilaga  5).  Johansson  menar  att  metoden  kan 
används där  någon  form av kunskapsansamling sker, med andra ord ett  försök 
att få ut kunnande. Fock säger att metoden är begränsad och inte går att använda 
till  vad  som  helst  vilket  han  menar  begränsas  av  metodens  funktion  vilken 
är”[…]  att  vara  ett  sätt  att mötas  för  att  utbyta  erfarenheter”  (bilaga  5). Han 
säger också att det  är  en metod där deltagarna  uttrycker egna erfarenheter och 
”det är ju alltid rätt, man kan sällan bli ifrågasatt och det blir inte en diskussion 
eller  debatt”  (bilaga  5). Meningen  med  det  är  att  skapa  ett  bra  klimat  för  att 
dialogens grunder där ett aktivt arbete fortgår där deltagare försöker att sätta det 
någon annan säger i rätt sammanhang och förstå vad den menar. 

En  av  styrkorna  Fock  pekar  på  är  att  det  långa  förberedelsearbetet  tvingar 
deltagare att genomföra ett omfattande arbete där analogiskt tänkande tränas för 
att sedan skriva ner detta  i  form av en berättelse. Att uppläsning högt av denna 
berättelse  är  ett  fast moment  bidrar  också  till  att människor  förbereder  sig  väl 
eftersom det kan kännas lite ovant och nervöst. Väl förberedda texter bidrar till 
en stor respekt för varandras erfarenheter 

En  annan  styrka  är  att  skrivandet  tvingar  till  en  långsamhet  vilket  stödjer 
reflektion.  Fock  drar  paralleller  till  läraryrket  och  menar  på  att  för  att  kunna 
”lära ut någonting  så måste man kunna  formulera  sig med egna ord, med sitt 
eget  språk”  (bilaga  5).  Läser  läraren  bara  innan  till  skulle  eleverna  lika  gärna 
kunna läsa det själva.
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Det  finns  även  andra  funktioner  som  seminarieledarna  menar  att  Dialog 
seminariet som metod  fyller,  till exempel är den »teambuildande« och den kan 
vara bra för stresshantering. Detta menar de är ett helt annat område, men de tror 
att  det  kan  ha  den  effekten.  En  inblick  i  metodens  spännvidd  ges.  Från 
teambuilding  till  att  samla  kunskap  om  en  produkt  till  förändringsarbete, 
samtidigt även för personer i form av till exempel stresshantering. Personen kan 
ta ett steg tillbaka och se vad det är hon/han håller på med och frågar sig vad är 
det viktigaste? 

En  av  seminarieledarna  säger  att Dialogseminariet  är  en  av  de  få  metoder  där 
användaren  på  ett  strukturerat  sätt  kan  göra  en  gemensam  reflektion  på  något 
som  behöver  reflektion.  Styrkan  ligger  i  att  den  ger  effekt  på  människor  som 
deltar.  Det  är  en  metod  för  reflektion.  Det  är  också  reflektionen  som  är  en 
begränsning med metoden.  Johansson säger att:  ”man kan  ju  inte bara gå och 
reflektera. Det måste  ju användas  i  kombination med handling”  (bilaga 5). En 
annan begränsning ligger i språket. Det är svårt att sitta i grupper och reflektera 
där det finns språkbarriärer. 

Seminarieledarna  tror  inte  att  det  finns  några  hinder  i  vilken  företagskultur 
metoden kan implementeras inom, men att företagskulturer som är stressrika kan 
ha  det  svårare  att  se  nyttan  med  Dialogseminariet.  Det  är  dock  inte 
Dialogseminariet  som  förhindrar  dem att  använda  det,  utan  deras  egen  syn  på 
metoden. 

11.2 Möjligheter 
Seminarieledarna  säger  att  metoden  hjälper  folk  att  växa,  och  växa  gör  de 
genom att ”skapa ett språk av sina erfarenheter som tidigare kanske var tyst och 
dold” (bilaga 5). Detta menar de dels skulle ge folk bättre omdöme och dels ett 
språk  att  prata  med.  Metoden  används  för  att  reflektera  så  att  inte  samma 
misstag begås igen. 

Fock säger att Dialogseminariet bidrar till fördjupade insikter för verksamheter, 
både i hur individer och organisationen lär. Det skapar en helhetssyn, vilket i sin 
tur  leder  fram  till en etablerad praxis. Han menar också på att  för  individen är 
det  bildande  i  form  av  kunskapsökning, men  även  genom en  förståelse  av  det 
mänskliga lärandet, en erfarenhet som är berikande livet ut. 

Genom  en  kunskapsökning  av  till  exempel  konsulter  vid  ett  konsultprogram 
menar Backlund att det  renderar  i en säkrare och tryggare roll  för dem. De  får 
bekräftelse på sin egen kunskap, nya insikter och vågar mera. Han menar på att 
det märks i omgivningen att personerna tagit framåt i sin utveckling.
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11.3 Problem 
Alla seminarieledare var överens om att det största problemet med metoden är 
att den tar tid, det kostar pengar. Då menar de att företagen måste fråga sig om 
vinsterna med metoden är större än kostnaderna. Det är också detta som är ett av 
de stora problemen menar de, den stora utmaningen ligger i att visa att vinsterna 
med metoden är större än kostnaderna. 

11.4 Roller 
Ledarrollen  i  ett  Dialogseminarium  ser  de  alla  som  en  väldigt  viktig  roll. 
Ledaren av ett seminarium ska se till att alla kommer till tals och ska även se till 
att leda in seminariet på det som ska behandlas, bryta där deltagarna är inne på 
fel spår samtidigt som det ska ske på ett sätt att ingen känner sig avbruten. Det 
är  viktigt  att  ledaren  hela  tiden  ligger  ett  steg  före  och  förstår  vad  som  sägs. 
Samtidigt är det viktigt att ledaren har erfarenhet och är förberedd inför det som 
kommer,  då  det  gäller  att  hålla  arbetet  inom  ramarna  för metoden  och  ämnet. 
Ledaren  har  också,  enligt  dem alla, möjligheten  att  vara  aktiv  i dialogen  även 
om hon/han inte ska dominera seminariet. 

Alla  kan  heller  inte  anta  rollen  som  ledare,  men  det  finns  i  dagsläget  inga 
kriterier  för  vilka personliga kompetenser  som krävs  för att  inneha  denna  roll. 
Dock  finns  kriterier  för  vad  en  person  ska  ha  genomgått  för  att  få  anta  rollen 
som dialogseminarieledare, vilket är att baskurserna skall ha genomfört, det vill 
säga  utbildningar  internt  inom  Combitech  Systems  AB  samt  Steg  II 
Utbildningen som hålls i KTH:s regi. För att få gå den sistnämnda utbildningen 
krävs  det  att  personen  blir  nominerad,  vilket  sker  när  prov  på  intresse, 
motivation och egen initiativförmåga visats. 

Då  det  gäller  deltagarna  finns  det  två  typer,  dels  de  anställda  på  Combitech 
Systems AB som måste deltaga vid basseminarierna, där finns inga kriterier för 
att  medverka.  Sedan  finns  det  deltagare  som  är  utomstående  från  Combitech 
Systems AB, det vill säga kunder. Vid val av deltagare säger Fock att det finns 
ett  viktigt  kriterium  deltagarna  måste  uppfylla  och  det  är  att 
förberedelseuppgifterna  måste  vara  genomförda,  annars  får  den  personen  inte 
vara med. Två andra aspekter som framhävs är att deltagare ska vara motiverade 
och ha god insikt i vad de ska medverka i. Vid val av deltagare kan Combitech 
Systems AB ha önskemål, men i slutändan är det kunden som bestämmer vilka 
de vill ha med. 

Vidare säger Johansson att om Dialogseminariet gäller ren utbildning, som vid 
ett  projektledarprogram,  som  genomförs  via  Combitech  Systems  AB  (vårt 
tillägg), så vill de ha personer som har erfarenheter som projektledare. Valet av
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deltagare  är  beroende  på  vad  målet  är  med  Dialogseminariet.  På  frågan  om 
skillnad i deltagarnas erfarenhet spelar in var svaren delade, två ansåg att det låg 
en vikt i att gruppen är jämn sinsemellan sett till erfarenhet inom ämnet och alla 
har  någonting  att  ge  varandra.  Dock  får  gärna  erfarenheterna,  inom  samma 
ämne,  grundas  i  olika  områden  och  branscher.  Den  tredje  seminarieledaren 
håller med, men säger att erfarenheter inom olika områden och branscher bidrar 
till  en  dialog med  fler  perspektiv, men även att olika erfarenheter  inom ämnet 
kan bidra till en bredare dialog. 

Backlund påpekar att ofta  träffar seminarieledarna deltagarkandidaterna en och 
en  inför  till  exempel  en  projektledareutbildning  där  dialogseminarieledarna 
kontrollerar att rollbesättningen matcher andra deltagares erfarenheter. 

Då det gäller protokollföraren menar de att det är en av de svåraste uppgifterna 
och  erfordrar  liknande  erfarenheter  som  dialogseminarieledaren.  Combitech 
Systems  AB  bedriver  i  deras  Learning  Lab  (en  intern  metod  för 
kunskapsutveckling) ett utvecklingsspår som är  inriktat på protokollförarrollen. 
Eftersom  inga  inspelningar  av  seminariet  görs  så  är  det  viktigt  att 
protokollföraren kan  fånga  stämningen. Det är av  stor  vikt att protokollföraren 
”inte  ordagrant  säger  det  som  sades  utan  har  formulerat  det,  alltså 
protokollföraren  formulerar  det  med  sina  ord  för  att  det  ska  bli  bättre  […]” 
(bilaga 5) förstås. 

Protokollförarens  roll  kan  även  påverka  resultatet,  men  de  påpekar  att 
protokollet inte är det viktigaste med metoden utan det är enbart en stödbit. Det 
viktigaste är det som händer, det är det som finns kvar. Protokollet skall enbart 
påminna  dig  om  vad  som sker  under  seminariet. Det  är  inte  ett  rent  protokoll 
som Backlund menar, utan det är ett idéprotokoll, eftersom protokollföraren har 
möjligheter  att  komplettera,  ta  bort  eller  reflektera  över  vad  som  sägs  för  att 
skapa  en  bättre  förståelse.  Fock  säger  att  syftet  med  ett  idéprotokoll  är  att 
bearbeta det som sades i rummet för att därigenom kunna mejsla fram vad som 
var andemeningen, det vill säga det som var avsikten eller själva poängen med 
det som sades. 

11.5 Praxis 
Att sälja Dialogseminariet  till kunder konstateras alla  tre dialogseminarieledare 
är  en  svår  procedur. Backlund  brukar  säga  att  de  erbjuder  något  som  inte  en 
traditionell  kompetensutveckling  ägnar  sig  åt.  Att  Dialogseminariet  ”ersätter 
ingenting  av  det  ni  ägnar  er  åt,  fortsätt  med  det  men  vi  har  någonting  som 
kompletterar […] och då förstår man att resultaten ligger på en annan nivå än 
vad man  vanligtvis  talar  om”  (bilaga  5). De  poängterar  dock  att  det  är många 
gånger som Dialogseminariet inte säljs in som det är, utan istället säger de att till 
exempel säljer de in ett bra sätt att arbeta istället  för att säga att de kommer att
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arbeta med en metod där du går igenom vissa steg. Detta beror på att i dessa fall 
använder de  inte Dialogseminariet  i den aspekten att de anser att de  inte  fyller 
kraven  för att kalla det  för ett Dialogseminarium. Det kan till exempel vara att 
dialogseminarieledaren inte genomgått de rätta utbildningarna. 

Eftersom företag ofta vill ha något att hänvisa till efter att de köpt in en tjänst så 
är det svårt att argumentera för metoden förutom med egna exempel på projekt. 
Sedan är det  även svårt att  visa på  något  konkret metoden skall  resultera  i, då 
metoden bygger  på  att  den  jobbar med människor  och  långsiktiga  resultat. De 
menar att du efter ett Dialogseminarium har byggt upp ditt omdöme, du  lär av 
dig själv. Även att Dialogseminariet kommer att kräva mycket av deltagarna är 
en bidragande faktor till att det är svårt att sälja in till kund. Det kräver mycket 
tid,  men  även  ekonomiskt  är  det  påfrestande  och  när  inte  resultat  kommer  att 
genereras direkt, kan det skapa en viss skepticism hos kunden. För att råda bot 
mot detta gäller det att ha bra säljmaterial. Ett bra exempel på detta är att kunna 
visa att vi har jobbat med denna metod en längre tid, har så här många anställda, 
så här många kunder samt referenser kunden kan kontakta. 

För att visa deltagarna att de vunnit nya kunskaper finns det  inte någon metod. 
Istället  tror  de  att  deltagarna  själva  känner  att  de  berikats  med  ny  kunskap. 
Åsikterna  kring  om  det  finns  något  uppföljningsmoment  går  isär.  Dock  är  vi 
som  intervjuare medvetna  om att  frågan  kan  ha  besvarats  lite  olika  utifrån  att 
seminarieledarna arbetar med Dialogseminariet på olika sätt. Backlund visar på 
att när till exempel ett Dialogseminarium med projektledarfokus genomförts kan 
en  examination  hållas  där  tidigare  idéprotokoll  används  som 
förberedelsematerial. Detta  för  att  deltagarna  ska  kunna  genomgå  samma  resa 
igen  som  under  tidigare  seminarier.  En  sådan  examination  kan  visa  på  hur 
insikten  svängt,  vilka  nya  funderingar  har  växt  fram  under  programmets  gång 
och hur har resultatet börjats  tillämpa. Dock så menar alla  tre att det  inte finns 
något  uttryckligt  uppföljningsmoment  som  är  ett  stationärt  moment  i 
Dialogseminariets process. 

Enligt alla seminarieledare så utvecklas metoden konstant och dess utformning 
påverkas av detta. Combitech Systems AB strävar  hela  tiden efter att  söka  sig 
fram till ett bättre format, det finns inget som är färdigt och avslutat i metoden. 
Nya möjligheter  till  texter och gästföreläsare  i början eller slutet på seminariet 
kan delmoment som ändras och provas ut. 

Backlund  ser  att  en  parallell  till  ett  begrepp  som  David  Snowdon  pratar  om, 
nämligen  Corporate  Storytelling.  Backlund  menar  att  detta  begrepp  är  en 
»lättviktsgrej«  jämfört  med Dialogseminariet.  I  USA  sker  många  utbildningar 
kring Knowledge Management, men för det mesta så handlar det om att kunskap 
ska skrivas ner och göras sökbar via webbsidor. Den kunskapen som Knowledge
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Management  behandlar  kallar  han  för  påståendekunskap,  till  skillnad  från 
mänsklig  kunskap  som  är mycket  rikligare. Dialogseminariet  ägnar  sig  inte  åt 
påståendekunskap. 

Han pekar också på att det är inte enbart Combitech Systems AB i Sverige som 
bedriver  utbildning  med  Dialogseminariemetoden.  De  organisationer  och 
verksamheter  som  använder  denna  metod  har  någon  representant  i 
forskningsgruppen som bedriver verksamhet på KTH. Inspiration insamlas inom 
denna  grupp  och  sedan  tillämpas  den  inom  den  egna  organisationen  och 
verksamheten. 

11.6 Faser i utvecklingsprocessen 
När ett Dialogseminarium ska implementeras i en ny situation krävs det inte ett 
det  arbetas  om,  utan  ”till  sin  natur  så  är  det  rätt  flexibelt”  (bilaga  5).  Vilka 
typsituationer som Dialogseminariet är  lämpligt att användas  i brukar vi känna 
av med hjälp av erfarenheter av liknande situationer. Det är inte så att det finns 
några färdiga paket som kan appliceras på en specifik situation som vi gör med 
interna grundutbildningar. 

Vilka  faser  metoden  kan  användas  till  i  en  systemutvecklingsprocess,  menar 
Johansson,  beror  på  när  du  behöver  samla  kunskap.  Han  menar  att  det  är 
reflektionen som är den  viktiga och det  är här metoden kan  tillämpas. Alla  tre 
säger att det kräver någon form av granskning för att det ska vara effektivt i en 
utvecklingsprocess. Det kanske inte är det bästa sättet, men tidigare erfarenheter 
av tidigare projekt kan vara nyttigt att reflektera över. 

Dialogseminariet kan användas  under  systemutvecklingsprojektens  gång, anser 
Fock,  för  att  mellan  faser  gå  in  i  en  integrationsfas  genom  att  samla  berörda 
parter och fördjupa frågeställningarna kring vad som ska tänkas på och vad som 
är viktigt samt var komplexiteten ligger. 

Backlund  säger  att  före  specifikationen  tas  fram  skulle  det  vara  lämpligt  att 
inleda med  ett Dialogseminarium,  hålla  ett  »lessonslearned«  tillfälle  som  han 
kallar  det. Vidare  menar  han  att  det  är  nog mest  lämpat  för  tidiga  faser  inom 
systemutvecklingen där  ett  nytt  ITsystem ska  utvecklas eller  ett befintligt  ska 
vidareutvecklas. Just i dessa tidiga faser kan Dialogseminariet bidra till att man 
kommer rätt in i ett projekt, en gemensam förståelse av vad som ska genomföras 
skapas. 

Ett annat sätt som han tar upp är att komponenter ur Dialogseminariets metodik 
plockas ur och kombineras med traditionell konsultverksamhet. I denna form så 
låter  de  deltagarna  läsa  en  text  men  att  det  framförallt  inriktar  sig  mot 
problematik,  hur  projektet  uppfattas  och  vad  de  står  inför.  Dessa  tankar  och
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funderingar  skriver  de  samman  till  text  som  sedan  läses  upp  under 
förmiddagspasset,  där  även  en  dialog  hålls.  Därefter  följs  detta  upp  med 
eftermiddagspasset där förmiddagens heta ämnen kommer att behandlas. Dessa 
ämnen  ifrågasätts och frågor ställs; Vad kan vi göra med detta nu? Detta  leder 
till  nya  företeelser  och  en  lista  på  åtgärder  kommer  att  växa  fram,  där  varje 
åtgärd  blir  tilldelad  en  person  som  ska  ta  itu  med  den.  Här  har  inte 
Dialogseminariet  använts,  utan  bara  dialog  och  reflektion  i  vanligt  ingenjörs 
arbete där först området öppnas upp och sedan sluts det samman vid dagens slut 
för att komma vidare, presentera vad som ska göras. Detta sätt är framgångsrikt 
enligt Backlund, han säger att det är lättare att komma överens efter att alla fått 
utrymme  att  bli  lyssnade  till. Dialogen  låter  alla  roller  och  erfarenheter mötas 
under strukturerade samtalsformer. 

Även  i  slutet  av  projekt  kan  »lessonslearned« vara  något  att  ägna  sig  åt. Hur 
har det gått? Backlund anser ändå att den största nyttan med Dialogseminariet 
är att det ligger tidigt i projektet, men det kan även vara lämpligt att använda det 
inför varje ny systemutvecklingsfas. 

11.7 Resultat 
Ett  Dialogseminarium  ska  resultera  i  att  människor  får  en  annan  helhetssyn, 
fördjupad probleminsikt, utveckling av sitt omdöme samt förhoppningsvis får de 
ta  del  av  andras  erfarenheter.  Det  totala  resultatet  är  att  människor  ska  bli 
skickligare i sin vardag, men detta är något som är svårt att mäta och enligt Fock 
det  starkaste  sättet  att  visa  på  en  nyvunnen  kunskap  är  att  ”människor  själva 
bekräftar att de upplever att de har  fått  en djupare  insikt och att de nu  fattar, 
har blivit klokare så att säga, att det här har givit dem någonting” (bilaga 5). 

De  är  överens  om att metoden kommer  att  vara  ett  väldigt  viktigt  verktyg  för 
Combitech Systems AB för att komma vidare  i  sin  utveckling. Det är även en 
väldigt intressant metod och det handlar om trender i samhället och vad som är 
intressant  för  tillfället.  Idag  är  det  intressant,  men  det  finns  även  kritiker  som 
menar att metoden är lite »flummigt«, vilket seminarieledarna menar att den inte 
är.  De  ser  att  ett  behov  av  en  marknadsföringsinsats  för  att  gå  vidare  med 
metoden.  De  ser  även  ett  hot  och  rädsla  i  att  ämnet  och  metoden  blir  för 
»intressant«  att  någon  kopierar  idén  och  prioriterar  bort  de  viktigaste  delarna 
och presenterar en metod i punktform. 

Johansson  anser  att  ibland  går  det  att  genomföra  någon  form  av  lättare 
seminarier där även det ger effekt, men det kallas inte Dialogseminarier då. Det 
är att frångå metodens syfte.
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Seminarieledarna ser  idag ingen  framtid  i metoden som komplement  till någon 
systemutvecklingsmetod. Johansson säger att Dialogseminariet är en metod med 
samtal mellan människor, där kunskap mellan människor utbyts. Metoden är en 
generell  metod  som  används  när  de  behöver  samla  kunskaper.  Sedan  har 
metoden  inte  mer  med  systemutveckling  att  göra  än  att  de  inom  Combitech 
Systems AB arbetar med metoden och systemutveckling. 

Användningen av resultatet som genereras  i ett Dialogseminarium är  i  form av 
personliga reflektioner. Deltagarna lär sig att reflektera över sitt eget samtal och 
använder det som ett verktyg. De säger att du reflekterar på dig själv och lär av 
andra,  vilket  du  sedan  tar  med  dig  i  ditt  dagliga  arbete.  Erfarenheter  får 
deltagarna av andra och av sig själva. Sedan menar de att det finns andra sätt att 
arbeta vidare med resultaten men det är inget metoden går in på och det är inget 
som metoden heller har som syfte. 

Texter  och  protokoll  brukar  sättas  samman  till  ett  kompendium  som  blir 
tillgängligt för gruppen, det är deras privata material eftersom det berör känsliga 
områden  där  de  blottat  sig.  Sedan  har många  skrivna  bidrag  inom Combitech 
Systems AB satts samman i tidsskriften Spelplats som KTH skriver för att sedan 
användas  som  läsmaterial  i  andra  Dialogseminarieserier.  Även  protokoll 
återanvänds, det utgör lite av Combitech Systems AB:s strukturmaterial, inte för 
att  den  tysta  kunskapen  är  nerskriven  utan  för  att  många  dyrbara  erfarenheter 
finns  i  dessa  texter.  Dessa  texter  anses  innehålla  mycket  material,  de  är  av 
”större värde än bara som syns i bläcket” (bilaga 5). 

Alla  grundutbildningar,  Steg  II  och  Steg  III  utbildningar  samt  KTH:s 
forskningsprogram  har  lett  fram  till  två  licensavhandlingar  och  flera 
doktorsavhandlingar är på väg. 

11.8 Sammanfattning 
Det  finns  en  stor  samstämmighet  över Dialogseminariets  tillämpningsområden 
hos dialogseminarieledarna. De anser att metoden går att användas inom många 
områden,  bland  annat  förändringsarbete,  »teambuildande«,  kunskapssamling 
samt  kunskapsöverföring.  Dock  begränsas  tillämpningsområdena  av  metodens 
funktion, plats för att mötas och utbyta erfarenheter. 

Det  är  en  metod  som  driver  deltagare  till  långt  förberedelsearbete  grundat  i 
analogiskt  tänkande.  Detta  bidrar  med  grundliga  förberedelser  och  därigenom 
väl respekterade framföranden. Det är också en av få metoder som inbjuder till 
gemensam reflektion under strukturerade former.
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Dialogseminariet  är  en metod  som  ska  hjälpa  folk  att  växa  genom  att  tala  ett 
språk  om  sina  erfarenheter  och  som tidigare  kan  ha  varit  tysta. Reflektion  ska 
leda till att samma misstag inte sker igen. Det ska resultera i en kunskapsökning 
för  individen  i  form  av  bildande  och  förståelse  av  det  mänskliga  lärandet  och 
denna kunskapsökning leder i sin tur till en tryggare roll i sitt arbete. 

Det  största  problemet med Dialogseminariet  var  de  tre  dialogseminarieledarna 
eniga  över,  nämligen  att  det  är  en  tids  och  kostnadskrävande  metod. 
Utmaningen ligger i att övertyga kunder och företag om att resultatet är större än 
uppoffringarna. 

Ledarrollen  i  ett  Dialogseminarium  identifieras  som  viktig  när  dennes 
arbetsuppgifter är  att  fördela  ordet,  leda  seminariet,  hålla  arbete  inom  ramarna 
för  metod  och  ämne  samt  eventuellt  vara  aktivt  inblandad  i  dialogen.  Rollen 
dialogseminarieledare är inte en roll vem som helst kan anta, utan den rollen ska 
besittas  av  någon  som  genomgått  de  utbildningar  och  krav  som  Combitech 
Systems  AB  ställer.  Protokollförarrollen  erfordrar  liknande  erfarenheter  som 
dialogseminarieledaren och det finns även ett utvecklingsspår som är inriktat på 
just denna roll. 

Det finns två typer av deltagare som är aktuella för ett Dialogseminarium. Dels 
de som är anställda på Combitech Systems AB och sedan kunder till Combitech 
Systems AB. För att få medverka vid ett seminarium är ett kriterium som måste 
uppfyllas  och  det  är  att  förberedelserna  är  fullbordade. Motivation  och  känne 
dom om metoden är också två önskvärda aspekter som deltagarna ska ha. 

Att  visa  kunderna  på  vad  de  vunnit  av  ett  Dialogseminarium  kan  vara 
problematiskt, det  finns  inget konkret  att  visa på. Det är en metod som  jobbar 
med människor och långsiktiga resultat, därför krävs det även ett bra säljmaterial 
för  att  sälja  in  ett  Dialogseminarium.  Idag  finns  det  inget  sätt  som  visar  på 
deltagarnas vinning, utan seminarieledarna tror att deltagarna själv känner att de 
berikats  med  nya  kunskaper.  Det  finns  dock  några  mindre  konkreta 
uppföljningsmoment, men inget som används kontinuerligt. 

Interna  utbildningar  består  av  färdiga  paket,  men  så  fungerar  det  inte  när 
Dialogseminariet  används  externt,  utan  där  är  det  erfarenheter  som  avgör  för 
vilka  typsituationer  som är  lämpliga att  använda ett Dialogseminarium. Om vi 
ser till systemutvecklingsprojekt anser en av dialogseminarieledarna att det mest 
lämpligt att implementera ett Dialogseminarium i de tidiga faserna vid ny eller 
vidareutveckling. Han menar att det kan medföra en gemensam förståelse av vad 
som ska skapas. Det kan även vara  lämpligt att  använda seminariet  inför varje 
ny fas i ett systemutvecklingsprojekt.
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12 Observation av ett Dialogseminarium 
För  att  få  en  insyn  hur  ett  Dialogseminarium  fungerar  genomförde  vi  en 
observation.  Eftersom  observationen  gjordes  via  en  videouppspelning  var  det 
intressant att få ta del av en av deltagarnas tankar, vilket vi fick genom Anders 
Åström,  Combitech  Systems  AB,  som  deltog  i  detta  Dialogseminarium.  Hur 
observationen  var  utformad  finns  i  bilaga  3  och  praktiskt  genomförande 
återfinns i kap. 2.4.6. Vi har strukturerat observationen i två delar där delarna 
består i våra respektive reflektioner på det observerade. 

12.1 Bakgrund 
Temat  med  det  observerade  seminariet  var  lite  oklart,  men  det  behandlade 
områden  kring  Dialogseminariemetodik,  förmåga  att  lyssna  samt  begreppet 
dialog. Det  deltog  tio  personer  vid Dialogseminariet,  varav  det  var  en  dialog 
seminarieledare,  en  författare,  där  deltagarna  tagit  del  av  hans  texter,  samt  sju 
deltagare och en protokollförare. 

12.2 Jimmys reflektioner över observationen 
Mitt första intryck av Dialogseminariet var att jag tyckte dialogseminarieledaren 
och  gästföreläsaren  tog  upp  mycket  av  dialogen  och  förde  fram  sina  egna 
erfarenheter.  Detta  ändrades  dock  allteftersom Dialogseminariet  fortskred  och 
deltagarna  började  ta  över  och  föra  en  dialog,  men  dialogseminarieledaren 
behöll  fortfarande  greppet  och  valde  vilka  ämnen  som  skulle  behandlas  och 
vilka som skulle lämnas. 

12.2.1 Tillämpning av metoden 
Gruppens  fördelning av arbetsbördan  var  ganska  skild, men det  var  förståeligt 
när erfarenheterna kring det berörda ämnet, konst, skiftade ganska mycket. Detta 
medförde att  vissa deltagare  hade mycket mer att  dela med sig av  till  skillnad 
från  andra,  men  dialogseminarieledaren  försökte  att  involvera  alla  genom  att 
ställa direkta frågor till dem som inte sade så mycket. Alla deltagare tillåts även 
att  tala  till  punkt  innan  någon  annan  bryter  in  för  att  reflektera  eller  ställa  en 
motfråga, vilket leder till en behaglig arbetsmiljö. Sedan tycker jag mig finna att 
en skillnad  i retorik  leder till att vissa säger mer och andra mindre beroende på 
hur lätt de har för att tala inför en grupp. 

12.2.2 Roller 
Jag  tycker att  rollfördelningen är  tydlig. Protokollföraren är  tillbakadragen och 
säger  inte mycket,  utan  fokuserar  på  det  som  ska  antecknas. Dialogseminarie 
ledaren är aktiv hela tiden och fördelar ordet samt jobbar för att hålla seminariet 
inom ämnet och deltagarna bidrar med  reflektioner, erfarenheter och  frågor  till 
varandra  och  gästföreläsaren.  Dialogseminarieledaren  klipper  ibland  bara 
seminariet  för att han tycker att det är  lämpligt att behandla ett annat tema och
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det brukar han inleda med en lite återgivning av hur han ser på det för att sedan 
överlåta ordet  till  någon deltagare med en  fråga. Det visar  tydligt på att det  är 
viktigt  att  dialogseminarieledaren känner  till  ämnet  väl och  områden kring det 
för att kunna behandla det som sägs och för att kunna ställa motfrågor när någon 
inte är riktigt tydlig i sitt resonemang. 

Jag identifierade två roller utöver de tre standardrollerna, dialogseminarieledare, 
deltagare  och  protokollförare.  Den  första  roller  var  gästföreläsaren,  som  hade 
skrivit en  text som hade behandlats vid ett  tidigare Dialogseminarium (Steg  III 
Utbildning). Den andra rollen var en person jag  inte kan definiera precist. Den 
rollen var besatt av en av grundarna av Dialogseminariet och hon fungerade lite 
som  en  dialoggenererare  genom  att  kunna  berätta  om  aktuella  saker  som 
dialogen tog upp och ställa frågor som var lämpade för temat. 

12.2.3 Praxis 
Eftersom  det  Dialogseminarium  vi  observerade  inte  riktigt  var  ett  vanligt 
Dialogseminarium är  det  svårt  att  dra  paralleller  till  liknande metoder  och  hur 
dess process identifieras. Speciellt då vissa moment saknas, vilket medför att det 
blir svåridentifierat. 

12.2.4 Övriga funderingar och reflektioner 
Några  av  de  texter  jag  fick  se  och  höra  läsas  upp  kändes  på  gränsen  till  för 
genomarbetade och skrivna på ett sätt som tog  ifrån dem  lite av det personliga 
de  ska  representera.  De  var  enligt  min  uppfattning  för  verbalt  korrekta.  Ur 
andras  texter  kunde  jag  urskilja  det  egna  bidraget  bättre,  vilket  jag ansåg  vara 
mer berikande. Texterna var mycket innehållsrika på metaforer. Detta vara något 
som var rikligt använt av deltagare och ledare. Metaforer är ofta ett bra sätt att 
beskriva den tysta kunskapen på, så att den blir begriplig. En annan känsla  jag 
fångade upp när jag såg deltagarna läsa sina texter var att det kändes lite osäkra 
på  dess  innehåll  och  hur  de  skulle  mottagas  av  sina  meddeltagare.  Detta 
uppfattar  jag  som  något  positivt  eftersom  nervositeten  visar  på  att  deltagarna 
försökt  att  göra  ett  bra  förarbete  med  deras  texter.  Ofta  så  inverkar  inte 
nervositeten  vid  presentationen,  om  inte  det  som  ska  presenteras  ligger 
presentatören »varmt om hjärtat«. Med detta menar jag att deltagarna visar med 
sitt  uppträdande  att  de  har  försökt  att  utelämna  sig  i  sina  texter  samt  att  de  är 
sanningsenliga. 

En  sak  jag  reflekterade  över  var  att  när  dialogseminarieledaren  ställde  direkta 
frågor besvarades de väldigt snabbt. Det känns som att genom att tänka igenom 
frågan lite längre kan det resultera i ett mera uttömmande och grundligare svar. 
Väl när frågorna besvarades använde deltagarna sitt kroppsspråk mycket för att 
förtydliga  sitt  resonemang. Deltagarna  reflekterade  inte  alls  mycket  på  papper 
utan verkade mest försöka hålla funderingar och tankar i huvudet.
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12.3 Martins reflektioner över observationen 
Ett  första  intryck  av Dialogseminariet  var  att  det  fanns  väldigt  tydliga  roller  i 
gruppen.  Inte  minst  märks  detta  i  den  inledande  delen  av  seminariet  där  den 
person  som  leder  det  tydligt  markerar  ämnesområdet  och  vidare  leder  in 
dialogen på det som behandlas för att ge ordet till en deltagare som läser upp sin 
reflekterande  text. Dialogseminarieledaren  är  väldigt  tydlig med  vem  som  ska 
läsa upp sin text och vidare, efter uppläst text,  föder dialogen med till exempel 
en  följdfråga.  Därefter  uppfattas  en  väldigt  stor  respekt  för 
Dialogseminarieledaren då alla  lyssnar aktivt och avbryter  inte med frågor med 
mera. Istället är detta tydligare då deltagarna för en dialog där det är enklare att 
avbryta  varandra  och  ordet  hoppar  mellan  dem.  Detta  sker  ända  till 
Dialogseminarieledaren återtar  ordet och  till  exempel  styr  in deltagarna på  det 
spår som hon/han anser lämpligt. 

12.3.1 Tillämpning av metoden 
De  som  deltog  kom  in  i  seminariet  med  olika  erfarenhetsgrunder,  vilket 
resulterar i att dialogen inte ger lika stort genomslag som det skulle kunna. Detta 
påpekar också Åström som sade att det krävs  liknande erfarenhetsgrund  för att 
det ska  fungera på ett  fullt  lyckat sätt. Detta skulle  till exempel kunna vara att 
alla  har  en  projektledarbakgrund. Det  blir  en  solidare  erfarenhetsgrund  än  om 
vissa är kodare och andra  filmredigerare. Det blir  även  tydligt  i de  texter  som 
läses. Nu  lästes  allmänna  texter  som  reflektion  på  vad  gästen  skrivit, men  jag 
tror att den intressantaste dialogen kommer fram då alla är intresserade av ämnet 
som texterna handla om. 

Gästen som deltog  i seminariet  tog stor plats  i detta seminarium, men vilket vi 
fick  förklarat  av Åström enbart  var  en del  i  detta  »extra«  seminarium. Annars 
förklarade  Backlund  (som  vi  talade  med  i  förbifarten  under  vår  observation) 
samtidigt  att  gästens  dialog  redan  är  inrepeterad.  Detta  görs  då  rätt  saker  ska 
diskuteras och för att deltagarna ska då det som är tänkt med besöket. Dock är 
inte  deltagarna  medvetna  om  att  seminarieledaren  och  gästen  redan  har  gått 
igenom  frågorna  och  svaren  så  att  gästen  är  förberedd.  Gästens  reflektioner 
verkar  dock  vara  lika  viktiga  ändå,  då  det  ger  en  ny  infallsvinkel  och  de  kan 
frångå sin förförståelse och intresse inom systemutvecklingen för att ta del av, i 
detta fall, en författare och konstnär och reflektera över det som han sa och ställa 
det mot sina egna erfarenheter. 

12.3.2 Roller 
Ledarrollen  i  seminariet  är  väldigt  viktig eftersom hon/han  för dialogen vidare 
och det krävs att den vet vad alla deltagare pratar om. Ledaren styr utvecklingen 
inom gruppen genom att  föra ordet vidare, alla  får tid att tala och han försöker 
kontrollera  att  alla  får  säga  sin  åsikt.  Exempelvis  så  gjorde  dialogseminarie
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ledaren det  i ett  fall då en deltagare varit  tyst  under en  längre period. Ledaren 
frågade  en  följdfråga  på  det  som  dialogen  handlade  om  till  deltagaren,  vilket 
resulterade i att deltagaren fick chansen att framföra sin åsikt och som även kan 
vara av stor vikt för det  fortsatta samtalet. Dock fanns det ett par personer som 
tog större plats än andra, men det faktumet kan vara svårt att komma ifrån även 
om ledaren försökte att inte låta det ske. 

Jag identifierade ett antal viktiga och typiska egenskaper som en god ledare bör 
inneha för att kunna leda ett seminarium och ge goda resultat. Hon/Han ska vara 
kunnig inom ämnet, inneha en pondus och vara lagom auktoritär utan att visa det 
för  mycket. Deltagarna  är  fortfarande  de  viktigaste  personerna  och  seminariet 
hålls  för  dem.  En  ledare  skall  också  kunna  knyta  an  allas  delar  för  att  styra 
dialogen  i  den  riktning  det  är  menat,  vilket  är  en  oerhört  viktig  egenskap  hos 
ledare. 

Protokollföraren  har  en  tyst  och  osynlig  roll  igenom  nästan  hela  seminariet 
förutom då något kräver förtydligande, då flikar han in. 

12.3.3 Praxis 
Då det gällde att hålla arbetet med seminariet inom ramarna för metod och ämne 
kunde seminarieledaren avsluta en dialog med en egen reflektion  för att kunna 
gå vidare med nästa. Då någon gick in för djupt kom ledaren in, utan att avbryta 
deltagaren  och  förde  dialogen  in  på  rätt  spår. Detta  gjordes  diskret  vilket  inte 
deltagaren  visades och  ingen känner  sig övertrampad. Tydligt  var även att  han 
använde metaforer och analogier  för att  föra vidare dialogen,  inte bara  tillbaka 
på rätt spår, utan även för att komma vidare. Han styrde också dialogen tydligt 
och deltog i detta seminarium väldigt mycket, vilket inte ger deltagarna lika stor 
plats. Han styrde dialogen in på de ämnena han ville och förde dialogen därifrån. 
Detta  var  inte  ett  vanligt  seminarium och  därför  kunde  han  ta  stor  del  av  det, 
vilket  han  även  gjorde.  Detta  skulle  inte  ge  de  resultat  som  ett  normalt 
seminarium och det kan användas som ett tydligt exempel på att ledaren inte får 
ta  allt  för  stor  plats.  Detta  gäller  även  gästen.  Han  var  författare  och  talade 
väldigt mycket om konst. Åström nämnde  för oss att han  inte kunde  reflektera 
lika mycket på detta eftersom han inte har någon erfarenhet kring det som gästen 
talade om. Det var alltså för tydligt att de enbart talade om konst och kopplingen 
rent erfarenhetsmässigt till systemutvecklingen blev inte särskilt  tydlig. Åström 
kunde inte hitta det han sökte i reflektionen. 

12.3.4 Övriga funderingar och reflektioner 
Det är lite otydligt om metoden följs och själva syftet med det är ospecificerat. 
Vi får en förklaring till detta av Åström och vi förstår att detta enbart är ett extra 
seminarium utöver den Steg  III utbildning de genomför med Dialogseminariet.
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Detta är anledningen till att det inte riktigt ser ut som på ett riktigt och det syns 
som sagt tydligt i att metoden inte följs helt och syftet är oklart. 
Det  jag  även  reflekterade  över,  precis  som  Jimmy,  var  att  texterna  som  lästes 
upp  var  i  vissa  fall  för  »perfekta«. Det  var  svårt  att  se  att  deltagaren  gav  oss 
känslan  hon/han  skulle  förmedla.  Enligt  min  uppfattning  är  det  enklare  att 
reflektera  över  deltagarens  text  om den  är  personligt  skriven  och  inte med  till 
exempel en formell språkanvändning. 

Efter  observationen blir  det  tydligt  att  det  är  en  tidskrävande  process. Det  blir 
ofta  mycket  att  reflektera  kring  och  dialogerna  är  många.  För  att  ett 
Dialogseminarium  skall  kunna  användas  på  ett mer  tidseffektivt  sätt  så  kräver 
det möjligen  ännu mer  av  seminarieledaren  och  hon/han måste  vara  ännu mer 
insatt  i  problemområdet  och  styra  auktoritärt.  Frågan  är  om  syftet  med 
seminariet frångås vid ett sådant tillfälle. 

12.4 Sammanfattning 
Observationen  genomfördes  på  en  fristående  del  i  en  Steg  III  utbildning  på 
Combitech Systems AB. Genomförandet var lite annorlunda mot hur ett vanligt 
Dialogseminarium  hålls.  Det  deltog  nio  personer  i  seminariet,  två  dialog 
seminarieledare, en författare, sex deltagare och en protokollförare. 

Det  fanns  väldigt  tydliga  roller  i  seminariet.  Dialogseminarieledaren  tog  stor 
plats  i  detta  seminarium,  men  ju  längre  seminariet  fortskred  desto  mer  tog 
deltagarna  över  dialogen.  Dock  behöll  seminarieledaren  greppet  om  dialogen 
och  styrde  seminariet  åt  det  håll  han  ville.  Han  bidrar  till  exempel  med  egna 
reflektioner  på  ämnet  och  ledde  in  dialogen  smidigt  på  nya  ämnen  utan  att 
avbryta någon. 

Eftersom  det  fanns  stora  skillnader  i  erfarenheter  kring  konsten,  som  mycket 
handlade om, var det stort fokus på dem som var insatta i konsten. Vissa deltog 
mer och vissa mindre, men seminarieledaren  försökte  involvera alla genom att 
styra  dialogen  och  använda  analogier  och  metaforer.  Något  som  kan  påverka 
resultatet av ett seminarium är om seminarieledaren tar för stor plats, vilket han 
kan tyckas ha gjort i detta fall vilket även gällde den gäst som deltog. Deltagarna 
måste  få  ta  en  större  plats  då  seminariet  egentligen  är  till  för  dem  och  deras 
reflektioner, vilket även en av deltagarna delgav observatörerna. 

Det  blir  tydligt  efter  observationen  att  det  är  en  tidskrävande  process  med 
metoden. Det blir mycket reflekterande kring ämnena och dialogerna är många.





Del 4 – Resultat 
Denna  avslutande  del  inleds  med  att  vi  kommer  att 
analysera  intervjuer, observationen och den  teoretiska 
referensramen.  Analysen  uppföljs  sedan  av  en 
diskussion där vi kommer att tillföra våra egna tankar 
och  åsikter.  Slutligen  kommer  de  slutsatser  vi  kommit 
fram  till  presenteras  samt  en  avslutande  reflektion  på 
uppsatsen.
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13 Analys 
I detta avsnitt utför vi en analys av empirisk data som vi samlat  in och ställer 
den  mot  teorin.  Analysen  kommer  att  genomföras  på  det  som  tidigare 
presenterats  i  referensramen  och  empirin  med  hjälp  av  de  kategorier  som 
identifierats och använts i empirin som grund för intervjuer och observationen. 

13.1 Tillämpning av metoden Dialogseminarium 
I intervjuerna med dialogseminarieledarna framhävde de att metoden har många 
tillämpningsområden där speciellt Ingemar Johansson framhäver att metoden är 
anpassad  för att  samla  in  någon  typ av kunnande  (kap. 11.1). Deltagarna  visar 
inte på ett lika stort generellt tillämpningsområde, utan beskriver mera specifikt 
metoden  (kap.  10.1).  Goldkuhl  (1993)  menar  att  metoder  används  i  specifika 
situationer och de ska ge en vägledning i hur dessa situationer vi ställs inför ska 
lösas. En baktanke måste dock finnas för att metoden ska vara adekvat för den 
specifika  situationen.  Metoder  är  mycket  situationsspecifika  och  har  inte  en 
absolut  sanning.  Därigenom  kan  användandet  av  en  metod  leda  till  mindre 
framgångsrika projekt, om de inte är lämpade för den situation den tillämpas för 
(kap. 5.2). Dialogseminariet är en metod som ska användas där någon  form av 
utbyte  ska  ske  för att  sedan resultera  i  en  kunskaps och erfranhetesgenerering 
(kap.  9.1).  I  jämförelse med  JAD och PD ämnar  även  de  till  att  via  ett  utbyte 
mellan användare och utvecklare skapa en förståelse för vad som ska utvecklas. 
JAD och PD syftar också, till skillnad från Dialogseminariet, till att utveckla en 
acceptans för de involverade i till exempel ett projekt (kap. 6.6.2 & kap. 6.6.3). 

Dialogseminariet ska bidra med en miljö som ska  locka  fram det oväntade och 
tillåta  tvister  och  motsägande  perspektiv  och  därigenom  föda  nya  reflektioner 
och ny kunskap (kap. 8.1). En metod som nyttjar liknande arbetsförhållanden är 
JAD,  där  ska  via  en  interaktion  mellan  användarna  och  med  hjälpa  av  en 
gruppteknik  också  idéer  och  tankegångar  lockas  fram  för  att  sedan  förädlas. 
Detta ska i sin tur leda fram till att snabba på designen av ITsystem och stödja 
resultatet (kap. 6.6.1). 

Gustavsson  anser  att  Dialogseminariemetoden  syftar  till  att  utifrån  gamla 
erfarenheter  skapa  nya  reflektioner  (kap.  10.1),  något  även 
dialogseminarieledarna  styrker.  De  pekar  på  att  metoden  bidrar  till  att  via  ett 
strukturerat  arbetssätt  ges möjlighet  att  genomföra  en  gemensam  reflektion  på 
aktuella områden (kap. 11.1). Detta bekräftas med Dialogseminariets syfte vilket 
är  att  behandla  ett  ämne  eller  tema  för  att  vända  upp  och  ner  på  redan 
vanemässiga  föreställningar  och  skapa  nya  fördjupade  frågeställningar  (kap. 
8.3).  Goldkuhl  (1993)  menar  att  om  en  person  ställs  inför  en  situation  som 
upplevts  tidigare  ska  inte  hjulet  behövas  uppfinnas  på  nytt,  utan  det  kan 
ifrånkommas med hjälp av en metod (kap. 5.2). Hatsopoulos (1990) menar på att
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den erfarenhetsbaserade  tysta kunskapen har sitt huvudsakliga ursprung  i »trail 
and  error«  (kap.  7.1.3),  vilket  också  är  ett  av  Dialogseminariets  fem 
huvudsyften, att just utveckla dessa erfarenhetsbaserade kunskaper (kap. 8.3). 

Deltagarna  pekar  på  att  Dialogseminariet  är  lämpligt  att  användas  vid 
utvinnande  av  tyst  kunskap  (kap.  10.1).    Polanyi  (1983)  säger  att  all  kunskap 
som människan besitter kommer ifrån den tysta kunskapen i grunden. Det finns 
liksom  ett  tyst  fungerande  fundament  som  ligger  till  grund  för  värderingar, 
föreställningar,  känslor  och  färdigheter  när  ny  kunskaps  söks.  Den  tysta 
kunskapen  behöver  dock  inte  förbli  tyst,  utan  kan  skifta  funktion.  Engelholm 
(1999) beskriver begreppet tyst kunskap som något som kan liknas med vad som 
i  dagligt  tal  benämns  som  erfarenhet  och  yrkeskunskap,  alltså  kunskap  som 
genereras  via  deltagande  och  erfarenhet  (kap.  7.1).  Denna  tysta  kunskap  kan 
uppfattas som svår att beskriva och förmedla, vilket ofta leder till situationer där 
den  kan  behöva  undvikas  (kap.  7.2).  Överförande  och  reflektion  av  den  tysta 
kunskapen  menar  Fock  att  Dialogseminariet  är  en  metod  för.  Deltagare  ges 
möjlighet  att  mötas  och  uttrycka  egna  erfarenheter  samt  utbyta  erfarenheter 
(kap. 11.1). Människor har ett kunnande i handling och i en yrkesroll utvecklas 
en repertoar av möjliga »svar« för att kunna behandla detta. Dessa svar blir över 
tid  automatiska  och  spontana  handlingar.  Bergstrand  (1993)  menar  att  genom 
reflektion över detta kan denna tysta kunskap föras upp till ytan och delas med 
av, men det är personen som besitter den tysta kunskapen måste vilja dela med 
sig av den och vara medveten om att den finns (kap. 7.1.1). Jern menar också på 
att det är individen själv som har ansvaret över att reflektera över vad som sker 
under Dialogseminariet samt att ett egenintresse måste finnas för att ett resultat 
ska gå att  erinra  (kap. 10.1). Att  reflektera över den kunskapen som ska  delas 
med  kan  vara  bra  vilket  vi  uppmärksammade  i  observationen  där  deltagarna 
besvarade  frågor  från  dialogseminarieledaren  väldigt  snabbt.  En  fråga  följdes 
ytterst  sällan av en  tystnad och betänketid, utan den besvarades  så  snabbt  som 
möjligt (kap. 12.2.4). 

Ett  visst  orosmoment  visades  hos  deltagarna  kring  det  skrivande  och  läsande 
momenten där de ansåg att en viss  tvekan och nervositet kan uppstå. Först vid 
författandet  av det  egna bidraget,  när den  som skrivit det  inte  vet om hon/han 
förberett  sig  på  liknande  sätt  som  sina  meddeltagare,  sett  utifrån  aspekterna 
innehåll  och  utelämnade  av  den  egna  erfarenheten.  LarsHenric  Jern  och Gert 
Johansson anser att ett visst obehag kan infinna sig i uppläsningsmomentet inför 
åhörare och att andra ska tolka det som en själv har skrivit. Samtidigt menar de 
att det är utlämnandet i de egenskrivna texter som fyller störst syfte (kap. 10.1). 
Detta obehag bekräftades i observationen av Dialogseminariet där det visades på 
att vissa deltagare fann det nervöst att läsa upp sitt bidrag samt att de inte visste 
hur deras bidrag skulle mottas av de andra deltagarna (kap. 12.2.4). Dock måste 
detta bearbetas eftersom ett Dialogseminarium kräver att deltagarna kan uttrycka
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sig och är öppna för nya tankar och idéer för att seminariet ska gå att genomföra 
med ett gott resultat (kap. 9.3.1). 

En reflektion observationen födde hos oss båda var att vissa av de egenförfattade 
texterna var väldigt »korrekta«. Med det menar vi att för mycket tid var lagd på 
att formulera sina texter istället för att beskriva den känslan som ska förmedlas. 
Ibland kan det vara bra att inte skriva allt för lingvistiskt och istället fokusera på 
att  få  med  en  känsla  i  texten  och  göra  den  till  ens  egen. Vidare märkte  vi  att 
metaforer  förekom  rikligt  i  både  samtal  och  texter. Metaforer  användes  till  att 
förtydliga  något  som  kan  vara  svårt  att  uttrycka,  även  kroppsspråket  nyttjades 
frekvent för detta ändamål (kap. 12.2.4 & 12.3.4). HaldinHerrgård (2004) anser 
också att det är vanligt, när avsaknad av språk förekommer, att vi kommunicerar 
på  andra  sätt.  Detta  menar  hon  kan  vara  genom  användande  av  till  exempel 
begrepp som »gröna fingrar« (kap. 7.1.1). 

13.2 Möjligheter 
En  bättre  relation  och  kommunikativ  miljö  växer  fram  hos  deltagarna  i  ett 
Dialogseminarium. Detta framhäver Jern och ser en möjlighet med metoden i att 
bygga  upp  ett  kontaktnätverk  samt  att  den  fungerar  i  »teambuildande«  syfte. 
Gert  Johansson  följer  upp  och menar  att  denna  samsyn  som Dialogseminariet 
skapar  bidrar  till  är  att  det  blir  lättare  att  kommunicera  mellan  deltagarna  när 
deras vetskap om varandra växer (kap. 10.2). Dialogseminarieledarna håller med 
och  anser  att  seminariet  medför  en  möjlighet  att  skapa  ett  språk  som  gör  att 
kunskaper och erfarenheter som tidigare var dold nu kan kommuniceras mellan 
personer (kap. 11.2). JAD är ett annat exempel på en metod som ska generera en 
gemensam  bild  av  vad  ett  projekt  ska  resultera  i  och  det  görs  genom,  liksom 
Dialogseminariet,  att  skapa  en  gruppdynamik  och  därigenom  inspirera  till 
kreativitet  och  upplösning  av  meningsskildaktigheter  (kap.  6.6.2).  En 
förutsättning för detta  identifierade vi med metametoden, vilket är att det krävs 
att  deltagarna  måste  våga  vara  professionella  och  föra  fram  sina  åsikter  trots 
obehaget  som  det  kan medföra  (kap.  9.1). Att  den  personliga  prägeln  sätts  på 
sina texter säger Fock (2004) är av stor vikt och speciellt  i uppläsande av dem, 
när  det  förtydligas  med  tonfall,  kroppsspråk  och  liknande  egenskaper  (kap. 
8.4.3). Bergstrand  (1993)  följer  upp och menar  att  det  är  deltagaren  själv  som 
avgör  om  den  kunskapen  som  besitts  ska  delas  med.  För  att  detta  ska  vara 
möjligt måste  samma  person  vara medveten  om att  detta  ska  ske  (kap.  7.1.1). 
Denna kunskapsökning skulle enligt Backlund föra med sig att en tryggare och 
självsäkrare roll skapas för deltagarna och de får bekräftelse på sin kunskap och 
vågar mera (kap. 11.2).
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Seminarieledarna  är  också  inne  på  att  Dialogseminariet  renderar  i  mycket 
personligvinning för deltagarna och Fock trycker på att individen ges möjlighet 
till kunskapsökning, men även att en förståelse för det mänskliga lärandet skapas 
och detta medför enligt honom en erfarenhet för resten av livet (kap. 11.2). 

En  annan  punkt  som  belyses  av  deltagarna  är  möjligheten  till  att  »flika  in« 
reflektioner  och  direkta motfrågor  till  deltagarna. Även om  nya  idéer  kommer 
upp  till  ytan  kan  dessa  behandlas  (kap.  11.2). Detta  är  något  Fock  (2004)  har 
identifierat som ett huvudsyfte för Dialogseminariet, att det ska stödja reflektivt 
och analogiskt tänkande (kap. 8.3). 

13.3 Problem 
Det  stora  problemet  som  identifierades  av  seminarieledarna  är  att  metoden 
kräver  mycket  tid  vilket  resulterar  i  att  kostanden  blir  stor  för  dem  som  är 
intresserade av den. Detta  ser de  som den stora  utmaningen  i  att  just övertyga 
kunderna att den kostnad ett Dialogseminarium innebär är mindre  i  förhållande 
till  vad  vinsten  är  (kap.  11.3).  Och  att  metoden  kan  mottagas  med  en  viss 
skepticism över den tid som krävs styrks i vad HaldinHerrgård (2000) säger när 
hon påpekar att  företag  tenderar att  låta sina anställda  interagera med varandra 
utan  fysisk  närvaro. Utan  interaktionen  ska  effektiviseras  så  att  det  sköts  mer 
och mer med hjälp av tekniska hjälpmedel (kap. 7.1.2). Detta styrker även Fock 
(2004)  när  han  menar  att  det  har  visat  sig  svårt  att  övertyga  kunder  om 
Dialogseminariet effektivitet (kap. 8.6). 

Deltagarna ser på tidsaspekten utifrån en annan synvinkel när de menar att tiden 
också  är  ett  problem,  men  det  är  inte  främst  kostnadsfrågan  de  belyser.  De 
menare  snarare  att  det  saknas  tid  för  förberedelserna.  Johansson  medger  att 
Dialogseminariet  kräver  stora  »inputs«  i  form  av  tid  och  kostnader,  men  de 
tycker  han är  bagateller  jämfört med vad  det  resulterar  i  (kap.  10.3). Att  stora 
»inputs« krävs identifierades även med NIMSAD (kap. 9.4). 

En annan aspekt deltagarna identifierade är att en problematik kan uppstå om ett 
seminarium  inte,  Gustavsson  säger,  »tänder«.  Saknas  engagemang  kommer 
resultatet  att  bli  sämre. De menar  att  det  viktigt  är  att  texterna  skapar  intresse 
(kap.  10.3).  Fock  (2004)  håller  med  om  att  det  är  av  största  vikt  att 
deltagartexterna  är  väl  genomtänkta  och  belyser  området  som  ska  behandlas 
men  även  att  de  är  skrivna  så  att  de  inbjuder  till  reflektion.  Skulle  det  finnas 
tvekan om att texterna är tillräckligt intressant finns möjligheten att komplettera 
med  extra  texter  (kap.  8.4.2).  Att  införa  möjligheten  för  deltagarna  att  välja 
bland olika texter ställer sig Gustavsson negativ till och tror bara att det kommer 
leda till negativa följder i form av fokus flyttas från ämnet (kap. 10.3).



Del 4 

105 

Att  deltagarna  och  deras  engagemang  är  viktiga  egenskaper  för 
Dialogseminariet  var  också  något  vi  identifierade  med NIMSAD. Deltagarnas 
har ett ansvar i och med att de är inblandade i hela processen (kap. 9.1). 

13.4 Roller 
I observationen så  framgick de  flesta  rollerna  som  tydliga  (kap. 12.2.2),  vilket 
även metoden säger (kap. 8.5). 

Alla intervjuade personer menar att dialogseminarieledarrollen är väldigt viktig. 
Hon/Han som ska se sammanhang, kunna  resonera på en högre nivå, se  till att 
alla  kommer  till  tals  och  leda  seminariet  i  rätt  riktning och  inom  rätt  området 
som behandlas (kap. 10.4 och kap. 11.4). Detta framgick även av observationen 
som  genomfördes,  där  även  pondus  och  auktoritet  identifierades  som  viktiga 
delar  i  ledarens  roll  (kap.  12.2.2  och  kap.  12.3.2).  Dock  ses  deltagarna  inte 
ledarrollen  som  helt  avgörande  för  Dialogseminariet  till  skillnad  från 
dialogseminarieledare  vi  intervjuat.  Seminarieledarrollen  har  den  svåraste 
uppgiften  i  ett  seminarium  och  det  är  många  olika  områden  hon/han  måste 
behärska  (kap.  8.5.1)  och  metoden  i  sig  ställer  höga  krav  på  användaren  av 
metoden (kap. 9.2). När det kommer  till att hålla möten eller seminarier har vi 
funnit att ledarrollen i olika metoder tenderar att inneha en mycket stor betydelse 
överlag. I till exempel JAD anses ledaren besitta nyckelrollen och vara den som 
avgör om ett möte ska lyckas eller ej (kap. 6.6.2). I ett Dialogseminarium krävs 
det  likaså  också  mycket  av  ledarrollen  för  att  det  ska  gå  att  genomföra  ett 
dialogseminarium  tidseffektivt  och  därför  är  det  också  viktigt  att  hon/han  är 
mycket insatta i problemområdet och kan styra seminariet med auktoritet. (kap. 
12.3.4). 

Alla  kan  heller  inte  anta  rollen  som  seminarieledare  (kap.  11.4)  och  det  krävs 
någon form av utbildning för att kunna leda ett seminarium (kap. 9.2). Metoden 
guidar  inte  seminarieledaren  för  att  göra  vissa  val  då  det  till  exempel  gäller 
texter  till  seminariet  (kap.  8.4.2,  kap.  8.5.1  och  kap.  9.2),  utan  istället  är  det 
seminarieledarens  erfarenheter  och  kunskaper  som  ligger  till  grund  för  valen 
(kap. 11.4). 

Seminarieledarens arbete för att hålla arbetet inom ramarna är en viktig del som 
deltagarna  poängterar  (kap.  10.4),  vilket  är  viktigt  för  att  leda  arbetet  i  rätt 
riktning (kap. 8.5.1 och kap. 9.2). I observationen kunde seminarieledaren styra 
deltagarna  tydligt  genom  att  ge  en  egen  reflektion  och  sedan  gå  vidare  (kap. 
12.2.2,  kap.  12.3.2  och  kap.  12.3.3).  Då  någon  gick  in  för  djupt  lade  sig 
seminarieledaren  i,  men  på  ett  mycket  smidigt  sätt  och  utan  att  deltagaren 
reflekterade  över  detta.  För  att  hålla  arbetet  inom  ramarna  för  seminariet  så 
menar  en  av  deltagarna  att  viktiga  begrepp  och  teman  kan  tecknas  ned  på  en 
tavla  för att påminna deltagarna  om vad ämnet de behandlar  handlar om (kap.
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10.4).  Samtidigt  är  det  viktigt  att  det  inte  finns  en  alldeles  för  stark  övertro, 
övertygelse  eller  entusiasm  för  ett  visst  projekt  (kap.  7.2.1)  eller  till  ett  IT 
system,  som  även  Dialogseminariemetoden  kan  vara.  För  att  motverka  detta 
gäller  det  att  det  finns  en  ledare  som  är  medveten  om  dessa  fenomen.  Även 
seminarieledarens roll i val av deltagare kan vara av stor vikt då hon/han måste 
välja deltagare med en mix av olika personligheter (kap. 7.2.2). 

Det finns ett viktigt moment som deltagaren måste ha genomfört för att få delta 
vid  ett  seminarium,  hon/han  ska  ha  gjort  förberedelseuppgifterna  (kap.  11.4). 
Utan dessa förberedelser faller syftet med seminariet och deltagaren har inget att 
tillföra  seminariet  (kap.  8.2  och  kap.  8.3).  En  annan  aspekt  som  måste  tas  i 
beaktning är reflektionen på den egna tysta kunskap som deltagaren måste vara 
beredd att dela med sig av. Utan texter går detta inte att göra (kap. 7.1.1). Andra 
aspekter  som  spelar  in  är  motivation  och  god  insikt  i  vad  de  kommer  att 
medverka  i  (kap.  8.5.2  och  kap.  9.3.1),  men  i  slutändan  påpekar 
seminarieledarna att det  ändå är kunden som beslutar  vem de vill  ha med  i  ett 
seminarium (kap. 11.4). 

Deltagarna menar att stora skillnader i erfarenheter är bra, men det måste finnas 
någon form av symmetri i gruppen (kap. 10.4 och kap. 11.4) och detta är viktigt 
då ett av huvudsyftena med metoden är att skapa en gemensam yrkespraxis (kap. 
8.3). Det är också ämnesområdet som ett Dialogseminarium behandlar som styr 
vem som ska  vara med som deltagare  vid ett  seminarium (kap. 11.4). Det blir 
alltså  återigen  upp  till  den  viktiga  rollen  som  dialogseminarieledaren  har,  att 
välja ut rätt personer för rätt seminarium (kap. 9.2). 

Protokollförarens  roll  är  viktig  enligt  seminarieledare  (kap.  11.4).  Deltagarna 
framhäver  inte  hennes/hans del  i det  hela, men menar  fortfarande att det  är ett 
tillskott (kap. 10.4). Protokollet kan vara en väldigt viktig del av seminariet  för 
vidare arbete och reflektion (kap. 8.5.3). Den som skriver protokollet kan med 
detta  i  åtanke  påverka  resultatet  av  seminariet  samtidigt  som  seminarieledarna 
säger att detta  inte är det viktigaste momentet  i  seminariet  utan enbart ett  stöd 
(kap.  11.4).  Detta  menar  också  deltagarna  som  intervjuades  då  de  menar  att 
protokollets  del  i  det  hela  sammanlagda  resultatet  är  relativt  liten  (kap.  10.4). 
Protokollet är enbart en länk till tidigare seminarier (kap. 8.2). Protokollföraren 
innehar  en  tillbakadragen  roll  och  deltar  enbart  då  något  behöver  förtydligas 
(kap. 12.2.2 och kap. 12.3.2). 

Två andra roller som observerades under observationen var en gäst samt någon 
form av dialoggenererare som supplement till seminarieledaren (kap. 12.2.2 och 
12.3.3). Gästen identifierades även deltagarna som en intressant del i seminariet
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där  de  fick  chansen  att  stanna  upp  och  tankarna  fick  gå  till  något  annat  (kap. 
10.4). Dock måste gästen tala om ett ämne där deltagarna har erfarenheter ifrån, 
annars  så  kan  de  inte  koppla  rent  erfarenhetsmässigt  till  exempel  till 
systemutveckling (kap. 12.3.3). 

13.5 Praxis 
Att  sälja  Dialogseminariet  till  en  kund  är  en  svår  procedur  (kap.  11.5). 
Dialogseminarieledarna  menar  att  kunder  ofta  vill  ha  något  att  ta  på  efter 
leverans.  Det  blir  svårt  att  argumentera  för  metoden  utan  att  använda  sig  av 
exempelprojekt  där  den  använts. Det  går  heller  inte  att  visa  på  något  konkret 
som den ska  resultera  i  (kap. 11.5, kap. 9.1 och kap. 9.3.2.1). Det  finns andra 
faktorer som påverkar hur kunderna tar beslut om de ska använda metoden eller 
inte (kap. 11.5). Det kan vara saker som till exempel ekonomiska värden och en 
tidsaspekt etcetera (kap. 9.1). 

Enligt både seminarieledarna och deltagarna så  finns det  inga uttalade moment 
som  kan  visa  att  deltagarna  vunnit  nya  kunskaper  och  erfarenheter  (kap.  10.5 
och kap. 11.5). Det saknas steg för till exempel utvärdering i metoden (kap. 9.4). 
En  av  deltagarna  säger  att  det  enda  som  visar  på  vad  en  deltagare  vunnit  i 
kunskaper  och  erfarenheter  är  den  egna  känslan  (kap.  10.5)  något  som  även 
seminarieledarna  påpekar  (kap.  11.5).  Metoden  kräver  någon  form  av  utbyte, 
vilket sker vid kunskaps och erfarenhetsutvinning (kap 9.4). 

Deltagarna  menar  att  ett  uppföljningsmoment  skulle  låta  deltagarna  reflektera 
över det dialogen berörde vid ett Dialogseminarium och det skulle vara en nyttig 
repetition  för  att  fästa  kunskapen  och  erfarenheten  som  Dialogseminariet 
resulterat i (kap. 10.5). 

Deltagarna  som  intervjuades  säger  att  metoden  har  ett  väldigt  strikt  arbetssätt, 
men att den går att vinkla med till exempel de egenskrivna texterna. Dessa texter 
är det upp till  individen själv att skriva och reflektera över (kap. 10.5). Det är  i 
dessa  delar  deltagarna  själva  väljer  vad  de  vill  reflektera  över  (kap.  8.2).  Som 
deltagare ges du möjligheten att fokusera på vad som personligen känns centralt 
samt  att  du  ges möjligheten  att  ställa  frågor  till  andra  deltagare  (kap.  10.5).  I 
observationen framgick det att de svar som deltagarna gav kom snabbt utan att 
de  tänkte  igenom  sina  egna  svar  (kap.  12.2.4).  Att  ytterligare  reflektera  och 
tänka  igenom  svaren  skulle  kunna  ge  mer  uttömmande  och  grundliga  svar.  I 
övrigt är metoden väldigt styrd (kap. 10.5 och kap. 9.2). 

I dokumentationen saknar inte deltagarna någonting och det är inte ens alltid att 
de ens läser den, då egna anteckningar nyttjas istället. Den brist som protokollet 
kan  ha,  om  det  kan  ses  som  en  brist,  skulle  vara  om  protokollföraren 
missuppfattar någonting (kap. 10.5). Detta kan senare kompletteras och åtgärdas
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av  deltagarna  (kap.  8.5.3  och  kap.  9.3.1.1).  I  andra  utvecklingsmetoder  som 
bygger  på  interaktion,  som  JAD  och  PD,  är  dokumentationen  av  större  vikt. 
Speciellt  inom  JAD  har  den  en  stor  betydelse  där  dokumentationen  är  en  av 
grundstenarna  och  innehåller  både  vad  de  båda  parterna  som  medverkar  vid 
mötet kommer överens om samt grafer, listor och definitioner som tas fram (kap. 
6.6.2 och kap. 6.6.3). 

Metoden  är  under  konstant  utveckling  och  utformningen  av  den  följer  med  i 
denna  utveckling  (kap.  11.5).  Metoder  utvecklas  också  i  enlighet  med  vad 
Goldkuhl  (1993)  föreskriver  för metodutveckling,  antingen genom  vanemässig 
praxis eller medvetet designade riktlinjer. Samtidig ser de också väsentligt olika 
ut  beroende  på  vilka  definitioner  de  baseras  på  (kap.  5.3).  En  av 
seminarieledarna  påpekar  att  metoden  inte  enbart  används  av  Combitech 
Systems  AB,  utan  att  den  även  finns  inom  andra  organisationer  runt  om  i 
Sverige  inklusive KTH  (kap.  11.5). Metoden  kan  användas  och  passar  in  i  de 
flesta  organisationer  oberoende  kultur  eller  samhälle  (kap.  9.1).  Det  finns  ett 
exempel på en  företagskultur där det  inte  skulle  fungera med Dialogseminariet 
och det  är då organisationer och deras  syn på metoden hindrar ett  användande 
(kap. 11.1). 

13.6 Faser i utvecklingsprocessen 
Fock,  som är dialogseminarieledare, menar att Dialogseminariet  inte kräver att 
metoden  arbetas  om,  utan  den  är  till  sin  natur  flexibel,  när  det  gäller  att 
implementera  den  i  nya  situationer.  Vilka  dessa  situationer  är  beskriver  inte 
metoden  utan  det  är  beroende  av  erfarenheter  ifrån  till  exempel  tidigare 
erfarenheter (kap. 11.6). För att den ska kunna komma att användas krävs ofta 
någon  form  av  utbyte  som  ska  resultera  i  en  kunskaps  och 
erfarenhetsgenerering (kap. 9.1) eftersom Dialogseminariets grunder  ligger  i att 
läsa,  skriva  och  sedan  reflektera  på  detta  (kap.  8.2).  De  tre 
dialogseminarieledarna säger att det beror på när kunskap skall insamlas och att 
det  krävs  någon  form  av  granskning  för  att  det  ska  vara  effektivt  i 
utvecklingsprocessen  (kap.  11.6).  Detta  kan  återfinnas  i  olika  delar  av 
systemutvecklingen då  aktuella  och  potentiella  användarönskemål/problem  ska 
identifieras  samt  formulera  och  utvärdera  användarförväntningar.  Det  är  ju 
också viktigt inom systemutvecklingen att involvera sociala aspekter (kap. 6.1). 
Vidare  krävs  det  kännedom  om  miljö  och  sammanhang  ITsystemet  skall 
användas inom och där systemutvecklingen skall äga rum. Det finns ramvillkor 
som  måste  tas  i  beaktning  vid  utvecklingsprocessen  (kap.  6.1.2).  Ingemar 
Johansson säger att metoden kan användas igenom systemutvecklingsprojektets 
gång  för  att  mellan  faserna  samla  berörda  parter  och  gå  igenom  och  fördjupa 
frågeställningar kring det som ska ske och vad som sker, vad som är viktigt samt 
var  komplexiteten  ligger  (kap.  11.6).  Alla  tre  dialogseminarieledarna  ger 
exempel på vart, och i vilka faser, som metoden kan tänkas användas, men pekar
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specifikt  på  de  inledande  faserna  i  systemutvecklingen  som  de mest  passande 
faserna för detta (kap. 11.6) då dessa faser är mjukare och målen med faserna är 
att komma fram till hur produkten ska se ut (kap. 6.1.1). Det är här som vi kan 
använda  delgivningen  av  tidigare  kunskaper  som  vi  besitter  i  till  exempel 
»lessonlearned«.  Kunskaper  som  är  svåra  att  dela  med  sig  av  och  precisera 
(kap. 7.1.2), men som med hjälp av Dialogseminariemetoden kan utvinnas (kap. 
8.3)  och  vi  kan  till  exempel  visa  på  vad  som  var  bra  och  dåligt  i  det  förra 
projektet och hur de borde arbeta med detta. 

13.7 Resultat 
Dialogseminariet skall, enligt seminarieledarna,  resultera  i att deltagarna  får en 
helhetssyn,  fördjupad  probleminsikt,  utveckling  av  sitt  omdöme  samt 
förhoppningsvis även  ta del av andras erfarenheter  (kap. 11.7) något som även 
deltagarna påpekar (kap. 10.6). Detta stämmer in i det som de fem huvudsyftena 
på metoden; att etablera ett gemensamt språk, utveckla en yrkespraxis, reflektera 
och  utveckla  ett  analogiskt  tänkande,  bygga  kunskap  och  utveckla 
erfarenhetsbaserade kunskaper (kap. 8.3). Dock finns det  inget som visar på att 
metoden ska resultera  i något konkret  (kap. 9.1). Det är med andra ord upp till 
dialogseminarieledaren  att  försäkra  kunden  om  att  metoden  fungerar.  Sedan 
måste hon/han använda sin kunskap för att rätt material används för att det ska 
resultera i rätt företeelser (kap. 9.3.2). Detta är också ett problem som företaget 
ställts inför tidigare där det varit svårt att övertyga kunder om Dialogseminariets 
effektivitet och hur det kan hjälpa dem (kap. 8.6). 

Jern pratar om att använda »lightversioner« för att kunna använda metoden i fler 
sammanhang  än  vad  som  görs  idag  (kap.  10.6).  Detta  är  något  som  Ingemar 
Johansson, dialogseminarieledare, tar upp och kallar »Lättviktsseminarier«, men 
han hävdar att de  inte kan kallas  för Dialogseminarier då. Det är enligt honom 
att  frångå metodens syfte (kap. 11.7). Metodprocessen är också väldigt  tydlig  i 
hur metoden skall användas  för att syftet  skall kunna uppnås (kap. 9.3.1). Jern 
menar  dock  att  en  »lightversion«  inte  innehåller  lika  strikta  förberedelser  och 
har en lättare dialog som skulle ge en mindre uttömmande men snabbare väg till 
resultat (kap. 10.6). 

Dialogseminariet är en tidskrävande process vilket observationen återgav. Det är 
mycket  att  reflektera  och  diskutera  kring.  Skulle  seminariet  genomföras 
»effektivare«  skulle  det  kräva  mycket  mer  av  seminarieledaren  (kap.  12.3.4). 
För att knyta an till tidsperspektivet som också är en del i Dialogseminariet kan 
det ses som ett projekt då det sker efter många av de punkter som definierar ett 
projekt (kap. 6.2.3).
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Seminarieledarna ser metoden som fristående från andra metoder och processer. 
Det  är  en  metod  för  utbyte  av  kunskaper  och  används  för  att  samla  denna 
kunskap på ett ställe och inbjuda till ett utbyte av den. Det har inte mer med en 
systemutvecklingsmetod  att  göra  än  att  Combitech  Systems  AB  använder 
metoden  och  de  arbetar  med  systemutveckling  (kap.  11.7).  För  att  en  metod 
skall  kunna  kallas  systemutvecklingsmetod  krävs,  enligt  Goldkuhl  (1993),  att 
vissa  kriterier  uppfylls,  vilket  Dialogseminariet  inte  gör.  Metoden  innehåller 
ingen  form  av  notation  eller  begrepp  som  ska  finnas  i  en 
systemutvecklingsmetod enligt Goldkuhl (kap. 9.3.1). 

Merparten  av  de  intervjuade  deltagarna  menar  att  det  saknas  någon  form  av 
återkoppling,  för  att  förankra  de  nya  erfarenheterna  och  kunskaperna  som 
seminariet  erhållit  dem  (kap.  11.6).  Detta  menar  dialogseminarieledarna  att 
syftet med metoden inte heller ska täcka och att den inte heller gör det, utan det 
är upp till deltagarna själva att göra detta (kap. 11.7). Metoden förklarar inte hur 
det  som  framkommit  i  ett  Dialogseminarium  ska  användas  för  det  fortsatta 
arbetet  och  hur  det  kan  fungera  som  stöd  (kap.  9.3.2).  Dock  menar 
dialogseminarieledarna att med hjälp av att texter och protokoll sätts samman till 
ett  kompendium  som  blir  tillgängligt  för  gruppen  av  deltagare  så  de  kan 
reflektera på dessa och återkoppla till Dialogseminariet på egenhand (kap. 11.7). 

13.8 Sammanfattning 
Synen  på  Dialogseminariets  tillämpningsområden  är  relativt  lika  mellan  de 
intervjuade  parterna.  De  menar  att  det  går  att  använda  inom  många  områden 
men det är anpassat för att samla in någon typ av kunnande. Teorin pekar på att 
metoder  är  mycket  situationsanpassade  och  därför  finns  det  ingen  absolut 
sanning  i dem. Det  identifierade  syftet  från  intervjuerna  stämmer överens med 
litteraturen,  vilket  är  att  Dialogseminariet  utifrån  gamla  erfarenheter  ämnar 
skapa nya. Goldkuhl menar också på att det inte finns någon anledning att skapa 
något som redan existerar, utan istället nyttja en metod för att kringgå det. 

All  kunskap  människan  besitter  grundar  sig  i  den  tysta  kunskapen.  Det  kan 
liknas  med  erfarenhet  och  yrkeskunskap.  Den  tysta  kunskapen  behöver  inte 
bestå  tyst utan med Dialogseminariet kan den utvinnas genom ett möte mellan 
deltagare  där  erfarenheter  uttrycks  och  utbyts.  Ett  ansvar  hos  deltagarna  i  ett 
Dialogseminarium  urskildes  där  de  själva måste  ha  ett  egenintresse  för  att  ett 
resultat ska uppnås. Det ställs även stora krav på deltagarna när de måste öppna 
sig trots att det kan kännas nervöst att utföra de förberedelsekrav som ställs.
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Möjligheter  med  Dialogseminariet  är  att  en  bättre  relation  och  kommunikativ 
miljö  växer  fram  samt  att  en  kunskapsökning  sker. Detta medför  att  deltagare 
blir tryggare och självsäkrare i sin roll och vågar utvecklas och ta för sig mera. 
För att detta ska kunna ske, måste en personlig prägel sättas på  författandet av 
texter samt uppläsandet av dem. 

De problem som identifieras är att Dialogseminariet kräver mycket tid samt att 
det kostar mycket. I detta problem ligger den stora utmaningen att just övertyga 
kunderna om att kostnaden  för ett Dialogseminarium är mindre än vad vinsten 
blir.  Dagens  företag  tenderar  att  hellre  gå  åt  andra  hållet  och  minska  den 
interaktion som krävs och behandlar kontakten via  tekniska hjälpmedel  istället. 
Ett  annat  problem  är  att  det  inte  finns  några  garantier  för  att  ett 
Dialogseminarium »tänder«. Saknas engagemang kommer ett möjligt resultat att 
bli sämre. För att skapa  intresse måste texterna vara  intressanta och inbjuda till 
reflektion. 

Att de rollerna som ett Dialogseminarium innehåller är klart definierade framgår 
tydligt  i  dess  rollfördelning;  deltagare,  protokollförare  samt  dialogseminarie 
ledare. Dialogseminarieledarrollen är  identifierad som den viktigaste när denne 
ska leda deltagarna samt ämnet mot rätt mål. Det är även den svåraste rollen att 
inneha  då  det  krävs  att  personen  har  god  metod  och  ämneskunskap  för  att 
kunna  styra  seminariet  och  hålla  det  inom  metodens  och  ämnets  ramar. 
Protokollförarens  roll är också viktig, då protokollet kan var en viktig  länk  för 
reflektion eller vidare arbete. 

Uttalade moment som visar på vad deltagarna har vunnit för kunskap saknas. Ett 
uppföljningsmoment  skulle  kunna  låta  deltagarna  reflektera  över  det  som 
dialogen  kretsat  kring  under  seminariet,  vilket  skulle  kunna  bidra  till  att  den 
vunna kunskapen fastnar. Själva utvärderingen av metoden sker kontinuerligt för 
att utforma den på lämpligast möjliga vis. 

Dialogseminariet  är  flexibelt  och  behöver  inte  omarbetas  om  det  ska 
implementeras  i  nya  situationer.  Det  krävs  oftast  att  situationen  innefattar  ett 
resultat  där  någon  form  av  utbyte  ska  ske.  För  att  använda Dialogseminariet  i 
systemutveckling visar vi på att det är främst i de initiala faserna som det lämpar 
sig, men även exempel på andra faser ges. 

En diskussion kring mindre omfattande varianter av Dialogseminariet förs då det 
menas  att  en  sådan  uppsättning  skulle  kunna  resultera  i  en  snabbare  väg  till 
resultat.  Detta  skulle  dock  inte  kallas  för  ett  Dialogseminarium.  Ett  sådant 
»Lättviktsseminarium« skulle komma att kräva mer av dialogseminarieledaren.
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14 Diskussion 
Utifrån  den  analys  vi  gjort  i  föregående  kapitel  kommer  vi  här  att  diskutera 
kring det vi kommit fram till. 

14.1 Tillämpning av metoden Dialogseminarium 
Under undersökningens gång har vi  lärt oss att det  finns många olika områden 
där  Dialogseminariet  som  arbetsmetod  kan  tillämpas.  Dock  har  vi  förstått  att 
metoden  kräver  att  någon  form  av  kunnande  skall  utvinnas,  vilket  Ingemar 
Johansson  nämner  att  metoden  är  anpassad  för.  Detta  begränsar  tillämpandet 
något  och  även  de  områden  inom  systemutvecklingen,  där  metoden  kan 
användas.  Situationen  metoden  ska  användas  i,  måste  vara  lämpad  för  dess 
ändamål för att den ska generera ett tillfredsställande resultat. Det vi reflekterat 
över är att metoden inte resulterar  i något  som kan tas på och inte heller något 
som kan beskrivas  för kunden. Detta  gör  att det blir  svårt att  visa  att metoden 
kommer  att  resultera  i  någonting  och  vad  den  kommer  att  resultera  i.  De 
intervjuade  personerna  menar  att  det  alltid  går  att  visa  detta  med  lyckade 
projekt, men vi har förstått att det inte är argument som kan visas på papper, då 
många  projekt  är  konfidentiella. Det  handlar  om  att  kunden  i  slutändan måste 
övertygas och lita på Combitech Systems AB då de säger att metoden verkligen 
fungerar. Detta  gör  att  mycket  energi måste  läggas  på  att  få  kunder  att  förstå 
metoden  och  vad  den  skulle  kunna  ge  kundens  verksamhet  under  ett  längre 
tidsperspektiv. 

Vi  ser  en  likhet  mellan  Dialogseminariet  och  utvecklingsmetoderna  JAD  och 
PD. Alla  tre  metoderna  har  som  grundliggande moment  att  en  interaktion  ska 
ske mellan personer för att finna kunskap genom gemensamma erfarenheter. Det 
är  främst mellan Dialogseminariet och  JAD vi  ser att  interaktionen sker  under 
väl  strukturerade  former  för  att  deltagare  med  olika  befattningar  och 
differentierande kunskaper  ska kunna medverka. Metoden JAD  fokuserar dock 
mer på att det är slutanvändarna av ett ITsystem som ska delta vid mötena. I ett 
Dialogseminarium  är  det  vanligare  att  projektdeltagare  av  olika  roller  deltar, 
men det  hindrar  inte  att  slutanvändare  även  kan medverka.  Trots  att  det  finns 
många likheter finns det även mycket som skiljer dessa metoder åt, där vi främst 
kan  peka  på  att  den  största  skillnaden  ligger  i  resultatet  av  metodernas 
användande. Ett Dialogseminariums syfte är att generera kunskap och erfarenhet 
för deltagarna medan JAD fokuserar på att ta fram en gemensam bild och skapa 
en  acceptans  över  vad  till  exempel  systemutvecklingsprojekt  ska  resultera  i. 
Inom  JAD  handlar  det  om att  deltagarna  ska  övertyga  varandra  om projektets 
specifikationer genom diskussion. Det finns även en dokumentation i JAD som 
styr  metoden  mot  ett  resultat  i  form  av  att  den  eftersträvar  att  anteckna  saker 
som deltagarna vid mötet har kommit fram till tillsammans.
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I  en  jämförelse mellan JAD och Dialogseminariet  kan  vi  se  att båda  JAD och 
Dialogseminariet har väldigt starka ledargestalter, men där ledaren i JAD utöver 
sitt  sätt  att  styra  möten mot  sitt  menade  resultat  mer  strukturerat.  JAD  har  en 
väldigt strukturerad mötesprocedur där olika ämnen behandlas  i »rätt« ordning, 
medan Dialogseminariets  ledare  styr  dialogen  i  den  riktning  som  är  intressant 
för tillfället. Vi får en uppfattning om JAD som en väldigt tydligt styrd klass av 
metod  och  där  inte  lika  stor  vikt  läggs  på  dialogen,  utan  här  är  resultatet 
viktigare. Ledaren i JAD ska vara ett stöd, men han ses som viktigare än att alla 
deltagare är samlade på samma ställe. Hon/Han får en roll som hamnar uppe på 
en  piedestal  där  hon/han  utövar  sin  »makt«.  Ledaren  befinner  sig  ovan 
deltagarna,  vilket  inte  borde  vara meningen.  Istället  anser  vi  att  det  är  bra  om 
ledaren håller sig på samma nivå som deltagarna, men är med och styr, leder och 
reflekterar  på  det  som  deltagarna  för  en  dialog  kring  för  att  skapa  bästa 
förutsättningar  för att deltagarna kommer  fram  till  ett  resultat. Eftersom det  är 
deltagarana som besitter den egentliga erfarenheten och kunskapen om det som 
seminariet  ska  resultera  i  ser  vi  dialogseminarieledarens  roll  i  seminariet  som 
bättre,  då  hon/han  inte  hamnar  på  någon  egentlig  piedestal  i  sitt 
»maktutövande«. 

För att en verksamhet ska kunna använda sig av Dialogseminariet kräver det en 
stor metodkunskap. De  intervjuade dialogseminarieledarna  säger att det  går att 
använda metoden genom att  ta vissa genvägar, men syftet med den försvinner. 
För att syftet med metoden ska uppfyllas gäller det att deltagarna kan skapa nya 
reflektioner på gamla erfarenheter och dela med sig av dessa. Det finns, som vi 
ser  det,  inte  några  bevis  för  att  det  måste  vara  så,  men  med  tanke  på  de 
intervjuade seminarieledarnas erfarenheter av metoden kan vi  inte argumentera 
emot detta. Det finns andra saker som kan göras med metoden under en kortare 
tidsperiod.  Dialogseminarieledarna  menar  att  syftet  frångås  under  ett  kortare 
seminarium och att det genereras något annat  än det  som metoden  föreskriver. 
Vi  ser  dock  att  fallet  inte  behöver  vara  så,  utan  menar  att  serier  med  kortare 
seminarier även kan  uppfylla  syftena med Dialogseminariet om vi  ser  till dess 
helhet och en hel serie med seminarier. Detta är något som måste  testas för att 
kunna bevisas, men i dagsläget ser vi att det kan gå att uppfylla dess syfte även 
med kortare seminarier. 

Dialogseminariet  är  lämpligt  att  användas  vid  utvinnande  av  tyst  kunskap. 
Metoden  ger  deltagare  en  möjlighet  att  reflektera  tillsammans  med  andra 
deltagare över  ett  gemensamt ämne och aktuellt område. Vi anser att metoden 
helt  stödjer  detta  och  efter  att  själva  gjort  en  observation  på  ett  seminarium 
förstått  att  dialogen  föder  reflektion.  Sedan  är  frågan  hur  det  som  tas  upp  i 
dialogen samt  reflekteras över består  hos varje deltagare. Det är kanske därför 
»manualen«  för Dialogseminariet  hävdar  att  ett  optimalt  genomförande  kräver 
fyra eller fem tillfällen med sammankomster. Detta begränsar också var den kan
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tillämpas och inom vilka områden och verksamheter. Till exempel blir det svårt 
för  en  verksamhet  med  en  väldigt  resultatdriven  syn  och  som  ser  allt  ur  ett 
kortare  perspektiv  att  tillämpa  metoden.  Dialogseminariet  är  även  en  dyr  och 
tidskrävande process, vilken alla inte är beredda att investera i. 

Under  vår  observation  märkte  vi  att  vissa  av  de  egenskrivna  texterna  var 
opersonligt  författade.  De  var  skrivna  på  ett  sätt  som  inte  skapade  samma 
reflektion  som  en  text  som  innehåller  egna  tankar,  där  struktureringen  inte  är 
strikt  och  opersonlig.  Detta  är  en  förutsättning  vi  identifierat  för  att 
Dialogseminariet  ska  gå  att  nyttja  i  kortare  versioner.  Väldigt  strukturerade 
texter  kan  kännas  svåra  att  förstå,  då  författaren  ska  återge  sin  bild  av  vad 
hon/han  vill  förmedla.  All  intervjuade  personer  hävdade  att  de  personliga 
bidragen ska  vara personliga och när de då  inte är  skriva på ett personligt  sätt 
kan det leda fram till att vissa delar av det som vill delges kan mistas. 

14.2 Möjligheter 
Precis  som  LarsHenric  Jern  och  Ingemar  Johansson  ser  vi  möjligheten  att 
bygga  starka  kontaktnät  genom  Dialogseminariet.  Det  ger  också  en 
»teambuildande« effekt  i och med att  alla  lär känna  varandra  under den  tid de 
träffas. Deltagarna får en insyn hur andra deltagare ser på olika saker och vilka 
värderingar  de  står  för.  Vi  menar  också,  precis  som  Ingemar  Johansson,  att 
effekterna  av  seminarierna  gör  det  lättare  att  kommunicera  inom  gruppen.  För 
att  detta  ska  fungera  krävs  det  dock  att  deltagarna  är  professionella  i  sin 
medverkan. En grupp som innehåller deltagare som inte säger vad de tycker och 
gömmer  sig  bakom  en  fasad,  medför  inte  ett  bra  Dialogseminarium.  Det  är 
viktigt, som vi skrev tidigare, att det finns en personlig prägel på det deltagarna 
presenterar.  Det  är  också  upp  till  deltagarna  att  skapa  möjligheterna  för 
seminariet.  Det  är  trots  allt  texten  alla  deltagare  läst  tillsammans  med  det 
personliga  som  ska  föda  dialogen.  Deltagarna  måste  vara  villiga  att  skapa 
frågeställningar  hon/han  vill  ha  svar  på  samtidigt  som  dessa  ska  kunna  vara 
intressanta  för  andra  deltagare.  Här  blir  deltagarens  roll  som  mest  central  då 
hon/han  kan  styra  seminariet  åt  ett  eller  annat  håll.  I  slutändan  är  det  dock 
seminarieledaren som styr seminariet, men vi menar att deltagarna väljer vad de 
ska föra fram som personligt bidrag, vilket ligger som grund för seminariet. 

14.3 Problem 
Det största problemet, om det nu är ett problem, är att Dialogseminariemetoden 
tar tid och kostar mycket pengar. När vi säger; ”om det nu är ett problem” menar 
vi  i mån av att metoden  faktiskt  från början »förklarar« att detta  tar  tid och att 
det  i slutändan kostar pengar. Vi ser det som att  investeringen i kunskaps och 
erfarenhetsvinst  är  större  i  proportion  till  kostnaden  i  slutändan.  Det  handlar 
återigen om att detta måste bevisas på något sätt för kunderna. Niclas Fock säger
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att  det  är  svårt  att  övertyga  kunderna  om  Dialogseminariets  effektivitet.  Att 
skapa  övertygelse  är  ett  problem andra  interaktionsmetoder  också  har.  PD  har 
till  exempel  mött  motstånd  i  form  av  att  experterna  på  området  inte  vill 
överlämna ansvar till personer med kunskap på andra områden, då de känner ett 
hot mot sin position som expert. Även en underskattning av deltagares kunskap 
och tvekan till dess nytta har infunnit sig. 

Vi  har  även  identifierat  att  tidsaspekten  går  att  se  från  ett  annat  perspektiv. 
Deltagarna menar att  tiden  för  förberedelser kan  verka kort  i  vissa  fall  när det 
ofta  har  andra  antaganden  som  måste  tillgodoses.  Detta  kan  vara  såväl 
arbetsrelaterade  som  familjerelaterade  antaganden. Detta  är  också  en  aspekt  vi 
tänker på, då vi ser på vår frågeställning. Skulle metoden användas före, under 
och efter en fas  i systemutvecklingen så krävs förberedelser av något slag. Hur 
dessa förberedelser skulle kunna se ut är det svårt  för oss att säga  idag. Det vi 
dock kan se är att texterna måste skapa ett intresse och att det är av största vikt 
att de är väl genomtänkta och belyser det område som ska behandlas. Läsningen 
av  texterna  ser vi  ska  generera  i  reflektion och  intressanta  frågeställningar och 
för att det ska ske måste läsarens intresse fångas. 

Efter att ha  identifierat problemet med att motivera kund återstår problemet att 
motivera deltagarna som skall vara aktiva  i Dialogseminariet. Hur detta ska gå 
till kräver en större inblick i det området, vilket vi inte har för avsikt i att göra i 
denna studie. Dock ser  vi det som ett problem som är värt att nämna eftersom 
deltagare  som  bara  skickas  iväg  för  att  delta  utan  eget  samtycke  troligen  inte 
kommer  att  medföra  särskilt  mycket  för  seminariet  och  dess  deltagare. 
Motivationsfaktorn  hos  deltagarna  är  en  av  huvudstenarna  för  ett  lyckat 
Dialogseminarium, då det är de själva som skapar dialog genom sina texter. Här 
kommer  vi  in  på  en  väldigt  viktig  sak  som  kan  knytas  an  till 
systemutvecklingsprojekt. Ett scenario för att illustrera detta kan vara en person 
som  är  programmerare  i  en  verksamhet  och  ska  börja  jobba  i  ett  stort 
systemutvecklingsprojekt.  Han  ska  delta  i  ett  Dialogseminarium  tillsammans 
med andra delar av projektgruppen för att skapa en gemensam bild över vad som 
ska genomföras i systemutvecklingsprojektet. Med tanke på den arbetsbörda och 
det  ansvar  som  redan  vilar  på  programmerarens  axlar  kan  det  vara  svårt  att 
motivera  honom  till  att  lägger  ner  den  tid  ett  Dialogseminarium  kräver.  Att 
deltaga  vid  ett  sådant  kan  tyckas  mindre  motiverande  för  honom  själv.  Hur 
motiveras han för att se fördelarna med ett Dialogseminarium samt vad projektet 
och han själv skulle vinna på att delta  i ett eller flera seminarier? Det kan vara 
lättare att motivera en konsult som ska genomföra en serie Dialogseminarier för 
att utveckla sin egen kompetens. Även om det kan kännas tufft att motivera en 
deltagare  initialt  kommer  det  troligen  vara  enklare  nästa  gång  då  hon/han 
deltagit en gång. Hur motivation för detta ska ske kan vi inte säga och ligger inte 
inom ramarna för studien.
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14.4 Roller 
Alla roller som finns  i Dialogseminariet är tydliga och enkla att  identifiera. Av 
de  roller  vi  identifierat  ser  vi  dialogseminarieledaren  som  den  viktigaste  och 
svåraste  rollen  att  tillsätta.  Självklart  är  deltagarnas  del  i  seminariet  en 
förutsättning,  men  seminarieledaren  behövs  för  att  kunna  styra,  leda  och 
begränsa  vad dialogen ska behandla. Enligt  de  intervjuade är  det  hon/han som 
ska  se  hela  sammanhanget  för  att  kunna  leda  det  i  den  riktning  som  är  mest 
fruktbar  för  deltagarna  och  för  att  uppnå  syftet  med  det  aktuella  seminariet. 
Detta  är  något  vi  också  har  identifierat  i  JAD  där  ledarrollen  också  spelar  en 
viktig  roll.  Även  i  JAD  är  ledarens  huvudsyfte  att  styra  deltagarna,  där 
mötestillfällena  innehåller  mera  argumentation.  I  det  fallet  måste  en  ledare 
finnas för att förhindra att deltagarnas olika arbetsbefattningarna spelar en roll  i 
vad de vågar säga. Ledaren ska se till att alla deltagare vågar säga vad de anser 
är viktigt och att de får lika mycket plats. 
Rollen  som  seminarieledare  i  ett Dialogseminarium blir  också  extra  viktig  om 
seminariet skulle göras mera som ett »Lättviktsseminarium«. Här måste hon/han 
begränsa  och  leda  ytterligare  för  att  uppnå  det  tilltänkta  syftet.  Här  blir  även 
seminarieledarens kunskaper  inom området väldigt viktiga. Det krävs också av 
seminarieledaren,  om  metoden  genomförs  som  en  lättare  version  av 
Dialogseminariet, att hon/han ska vara extra tydlig  i vad som ska komma ut av 
seminariet.  Detta  förtydligande  krävs  eftersom  enbart  ett  seminarium  kanske 
kommer  att  genomföras.  Vid  det  vanliga  seminariet,  med  till  exempel  fem 
träffar,  så  får  deltagarna  möjligheten  att  komma  in  i  metoden  och  ser  hur 
förfarandet  går  till  vid  ett  första möte  och  genom  hela  serien.  Förberedelserna 
blir med andra ord mycket viktigare vid ett »Lättviktsseminarium« där det  inte 
ges  tid  till  att  bygga  upp  en  förståelse  och  kunskap  om  metoden  och  dess 
process. Det kan även vara svårt vid ett  första deltagande att veta vad du själv 
som  deltagare  vill  lyfta  fram  och  vad  som  är  relevant.  Här  är  det  viktigt  att 
seminarieledaren  verkligen  har  en  känsla  för  vad  deltagarna  kan  tänkas  vilja 
behandla inom området. 

Den roll deltagaren måste anta är viktig, som vi skrivit tidigare. Det måste finnas 
intresse och motivation för att delta vid ett seminarium. Dock säger vi inte att de 
som är motiverade är mest  lämpade att delta, utan det är situationen och syftet 
som  avgör.  Dessa  deltagare  måste  dock  fortfarande  vara  motiverade.  Rent 
generellt  tror  vi det kan  vara bra med en mix av  olika  kompetenser  från olika 
områden, men då måste ett sådant seminarium ske inom det egna företaget.  Det 
vi vill säga är att det  inte är säkert att en person med mindre erfarenhet kan ge 
lika  mycket  tillbaka  som  den  får  av  en  person  med  längre  erfarenhet,  vilket 
säkert  skulle  fungera  internt  inom  ett  företag.  Externt  har  det  investerats  i  en 
kompetenshöjning  vilket  inte  kan  garanteras  om  det  finns  till  exempel 
projektledare med ett års erfarenhet och de med tio års erfarenhet. Vi tror alltså
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att  ett Dialogseminarium  kan  innehålla  deltagare  från  olika  områden och  med 
olika erfarenheter, men det måste finns något som knyter dem tillsammans, som 
till exempel att alla är projektledare eller att alla är involverade i samma projekt. 
Då  det  gäller  ett  systemutvecklingsprojekt,  där Dialogseminariet  ska  användas 
för  att  skapa  en  gemensam  bild,  kan  vi  identifiera  att  erfarenhetsspannet  och 
arbetsområde  inte  har  lika  betydelse  som  på  ett  rent  erfarenhetsutbytande 
seminarium.  Vi  kan  dock  inte  identifiera  vilka  exakta  kriterier  som  är  bäst 
lämpade  för  dessa  situationer. Detta  kräver  djupare  studier  vi  inte  kommer  att 
beskriva i denna uppsats. 

Protokollet  blir,  som  seminarieledarens  roll,  väldigt  viktig  om metoden  skulle 
tillämpas  i  ett  systemutvecklingsprojekt.  Till  skillnad  från  ett  vanligt 
idéprotokoll  som  används  vid  Dialogseminarium  ska  ett  protokoll  från  ett 
»Lättviktsseminarium«  innehålla  mera  konkreta  saker  som  går  att  behandla  i 
efterhand. Syftet med detta är att det ska  innehålla ett material som vidare kan 
behandlas och förädlas till exempelvis en kravspecifikation. Protokollet ska här 
inte enbart användas för reflektion utan även för vidare arbete vilket gör att det 
kommer få ett större syfte i förhållande till idéprotokollet. Vi förstår det som att 
idéprotokollet  idag  inte  fyller  något  särskilt  syfte  för  deltagarna  förutom  att 
hon/han kan komma tillbaka till protokollet för att se vad som behandlats, men 
utan  att  det  ger  ett  djup. Vid  ett  systemutvecklingsprojekt  är  vi  inte  heller  ute 
efter ett  djup,  utan en  förståelse  av  vad som behandlats på  seminariet och  vad 
som  är  av  stor  vikt  att  tänka  på  när  till  exempel  det  färdiga  ITsystemet  ska 
implementeras.  Hur  ett  sådant  protokoll  kan  vara  strukturerat  är  en  intressant 
fråga  som  är  svår  att  besvara.  Vi  skulle  vilja  se  att  det  i  alla  fall  finns 
komponenter  som  faller  inom  ramarna  för  att  kunna  arbeta  vidare  på  det  som 
seminariet  resulterar  i. Här  blir  det  också mera  tydligt  vad  just  seminariet  ska 
resultera i beroende på vad syftet och målet är med det genomförda protokollet. 
Vi ser att protokollet kan fylla flera syften och därför behöver utformas på olika 
sätt,  beroende  på  just  vilket  syfte  det  ska  nyttjas  för.  De  olika  syften  vi 
identifierat  med  protokollet  är  att  projektdeltagare  som  inte  medverkar  vid 
Dialogseminariet  kan  ta  del  av  protokollet  för  att  få  förståelse  kring  det  som 
behandlas.  Projektdeltagarna  kan  också  via  protokollet  bekanta  sig  med  den 
praxis  som  ett  Dialogseminarium  kan  medföra  för  en  organisation  eller  ett 
projekt.  Det  andra  syftet  är  att  protokollet  skall  ligga  som  underlag  till  ett 
»lesson  learned«tillfälle  där  deltagarna  från  föregående  projekt  eller 
seminarium  reflekterar  över erfarenheter. Det  tredje och  sista  syftet  är  att med 
hjälp  av  protokollet  skall,  till  exempel,  en  plan  för  hur  realiseringen  ska  se  ut 
genereras. I detta fall skulle protokollföraren kunna användas som vid ett vanligt 
Dialogseminarium,  men  där  seminarieledaren  tar  ett  ytterligare  ansvar  och 
skriver  kategorier  och  begrepp  som  diskuteras  på  exempelvis  en  whiteboard 
tavla. Dessa begrepp och kategorier dokumenterar sedan protokollföraren.
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14.5 Praxis 
Det finns idag ingen praxis för att visa på att deltagarna i ett Dialogseminarium 
har  fått  nya  kunskaper  och  erfarenheter.  Detta  skulle  kunna  vara  en 
motivationsfaktor  för  både  företaget  och  deltagarna  om  de  visste  vad  ett 
genomfört  seminarium  kommer  att  resultera  i.  Återigen  diskuterar  vi  alltså 
huruvida  Dialogseminariet  kan  presenteras  för  potentiella  kunder  för 
användande av detta samt hur det ska presenteras för deltagarna som kan komma 
att delta i det. 

Ett par av de  intervjuade deltagarna  sa  att de  skulle kunna  se  ett uppföljnings 
moment  som en  nyttig  repetition  för att  fästa kunskapen och erfarenheten  som 
det  slutförda  Dialogseminariet  resulterat  i.  För  att  knyta  an  detta  till  vår 
frågeställning  kan  detta  uppföljningsmoment  komma  att  få  en  viktig  del  i  det 
»Lättviktsseminarium«  vi  kommer  att  presentera.  Detta  uppföljningsmoment 
kan  kanske  komma  i  form  av  ett  Dialogseminarium  eller  som  en  enklare 
examination för att få en reflektion på det som tidigare skett och för att fästa det 
i vårt medvetande. 

Dialogseminarieledarna  vi  talade  med  säger  att  metoden  hela  tiden  är  under 
utveckling  och  att  den  utvecklas  olika  i  olika  verksamheter. Vi  tror  att  det  är 
viktigt  att  detta  sker  och  för  att  metoden  ska  kunna  följa  även  den  sociala 
utvecklingen. Nu finns det inget uttalat tillfälle där berörda personer samlas för 
att  utvärdera  och  diskutera  igenom  hur metoden  fungerar,  vad  som är  bra  och 
dålig och hur den kan förbättras. Detta är ett moment som kan vara lämpligt att 
införa  när  det  kan  leda  till  att  skapa  mera  struktur  i  utvärderingen.  Att 
tillsammans  reflektera  och  utvärdera  Dialogseminariet  kan  medföra  att 
tankegångar  och  frågor  både  besvaras,  men  också  föder  nya  idéer  som  leder 
utvecklingen framåt. Detta menar vi är en förutsättning och en mycket viktig del 
för att metoden ska kunna överleva i det långa perspektivet. 

14.6 Faser i utvecklingsprocessen 
Dialogseminarieledarna  säger att metoden är  flexibel  i dess natur då det  gäller 
att  implementera den  i nya situationer. Detta är en  förutsättning  för att det ska 
vara möjligt att  implementera metoden i ett systemutvecklingsprojekt. Det som 
krävs av situationen är att ett utbyte sker, vilket ska kunna komma att resultera i 
ett  stöd  för vidare arbete. Detta kräver att det  i  systemutvecklingsfaserna  finns 
en möjlighet att  genomföra en  form av  utbyte.  I  en  systemutvecklingsfas  finns 
det ett mål som ska uppnås och detta mål måste kunna uppnås med hjälp av det 
underlag som genereras vid ett Dialogseminarium.



Del 4 

119 

Dialogseminarieledarna  talar  om  att  det  kräver  någon  form  av  granskning  i 
systemutvecklingsprocessen  för  att  metoden  ska  kunna  tillämpas.  Dialog 
seminariet kräver att vi har något att granska för att kunna användas. Vi kan till 
exempelvis  inte  använda  metoden  till  att  producera  kod  utan  istället  till  att 
komma fram till bästa praxis att strukturera koden efter. 

Dialogseminarieledarna  pekar  på  att  det  är  i  de  inledande  faserna  Dialog 
seminariet  är mest passande  för att  användas. Detta är något  vi  håller med om 
när  målen  med  dessa  faser  är  mera  lämpade  för  ett  Dialogseminarium.  I 
Dialogseminariet  läggs  den  grund  som  krävs  för  att  till  exempel  arbetet  i  de 
inledande  faserna  ska  kunna  genomföras  bättre  och  effektivare  i  och  med  att 
metoden  använts.  Vi  menar  att  metoden  är  lämplig  för  detta  då  den  skapar 
reflektion  kring  områden  som  kommer  att  behandlas  i  dessa  faser.  Ett 
Dialogseminarium kan få  fram delar som till exempel är svåra att dela med sig 
och precisera. 

14.7 Resultat 
De intervjuade dialogseminarieledarna och deltagarna säger att Dialogseminariet 
ska  resultera  i  att de  som deltar  får en  fördjupad probleminsikt,  en  helhetssyn, 
utvecklat omdöme samt möjligheten att få ta del av andras erfarenheter. Detta är 
delar som är viktigt att ta i beaktning då vi talar om att implementera metoden i 
ett systemutvecklingsprojekt. Detta är sedan det som ska ligga till grund för det 
som  ska  granskas med  den meningen att  det  ska  resultera  i  bättre  och  säkrare 
projektresultat samt att det även ska ge något för framtida projekt. 

För  att metoden  ska  kunna  användas  i  fler  sammanhang  än  vad  den  görs  idag 
krävs  det  att  den  går  att  forma  mer  i  avseendet  på  den  tid  som  krävs  för  att 
genomföra  ett  Dialogseminarium  samt  att  de  förberedande  momenten  kan 
arbetas igenom med mindre tidsåtgång. 

En deltagare anser att  en  lättare  version  där  förberedelserna  inte är  lika  strikta 
och dialogen lite  lättare kan leda fram ett snabbare resultat. Detta är något som 
vi  ser  som  nödvändigt  för  att  Dialogseminariet  ska  kunna  implementeras  i 
systemutvecklingsprocessen.  För  att  inte  frångå metodens  syfte  är  någon  form 
av  uppföljande  moment  i  form  av  en  examination  eller  ett  Dialogseminarium 
nödvändig.  När  ett  uppföljningsmoment  genomförts  tillsammans  med  de 
»Lättviktseminarier« i systemutvecklingens faser har alla fem huvudsyften med 
metoden  uppfyllts,  då  ett  gemensamt  språk  har  etablerats  i  projektet;  en 
yrkespraxis  har  skapats  för  att  arbeta  i  projekt;  ett  analogiskt  och  reflektivt 
tänkande  har  tillämpats;  det  har  byggts  kunskaper  samt  så  har  det  utvecklats 
erfarenhetsbaserad kunskap. Det genereras erfarenheter och kunskaper för både 
stunden  som  för  framtiden  och  det  är  detta  som  vi  vill  att  metoden  ska 
åstadkomma i ett systemutvecklingsprojekt. För att tydliggöra vad vi menar med
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att  syftet  inte  frångås  menar  vi  att  Dialogseminariet  inte  skall  ses  utifrån  ett 
enstaka  seminarium,  utan  snarare  utifrån  hela  sessionen. Då  kan  vi  se  att  alla 
syften uppfylls klarare. 

Det  material  som  produceras  under  uppföljningsmomentet  sammanställs  av 
dialogseminarieledare och protokollföraren i ett kompendium som kan användas 
som material inför nästkommande projekt. Här kan även material användas som 
producerats under projektets gång. 

14.8 Sammanfattning 
Det  finns många olika områden Dialogseminariet kan  tillämpas  inom, men det 
krävs  att  någon  form  av  kunnande  utvinns. Detta  begränsar  områden  den  kan 
användas inom och även hur den kan användas inom systemutvecklingen. 

En likhet mellan Dialogseminariet och utvecklingsmetoderna JAD och PD finns 
i de grundläggande momenten att en interaktion ska ske mellan personer. Dock 
så  strävar  de  mot  olika  resultat,  JAD  ser  mera  till  projektet  medan 
Dialogseminariet ska generera i nya kunskaper och erfarenheter för deltagarna. 

Att  det  inte  finns  någonting  som  visar  på  vad  seminariet  resulterar  i  samt  vad 
vinning  med  metoden  är,  gör  att  det  är  svårt  att  förklara  detta  för  potentiella 
kunder och deltagare. Mycket energi går åt för att få kunderna att förstå metoden 
och vad den kommer att ge verksamheten i framtiden. 

Metoden är tidskrävande och tar lång tid att genomföra. Detta anser både vi och 
vissa respondenter att det går att frånkomma utan att själva syftet med metoden 
försvinner.  Dialogseminarieledarna  menar  att  fyra  eller  fem  sammankomster 
krävs för ett optimalt genomförande. Vi tror dock att metoden kan tillämpas på 
andra  sätt,  men  samtidigt  kunna  få  kunskapen  att  bestå,  vilka  vi  kommer  att 
presentera i slutsatsen. 

För att metoden skall kunna användas  i kortare utföranden krävs det enligt oss 
att  de  egenskrivna  texterna  är  personligt  författade  och  inte  följer  någon 
formaliamall  eller  liknande.  Detta  eftersom  sådana  texter  kan  vara  svåra  att 
förstå samt att helheten och den bild som författaren vill beskrivna går förlorad. 

Det finns många möjligheter med Dialogseminariet som identifierats, kontaktnät 
kan  byggas  och  den  har  en  »teambuildande«  effekt.  Det  finns  även  andra 
möjligheter i kommunikationen inom gruppen som blir bättre och deltagarna får 
en insyn i hur andra deltagare tycker och tänker. För att detta skall fungera krävs 
det av deltagarna att de är professionella i sitt deltagande och har ett intresse av 
att  dela  med  sig  av  sina  kunskaper  och  erfarenheter.  Deltagarna  måste  ha  ett
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intresse  i det som behandlas, de  texter som finns och det område som belyses. 
Det  är  läsningen  av  texterna  som  ska  generera  i  reflektion  och  intressanta 
frågeställningar. 

Det  största  problemet  med  metoden  är  tiden  det  tar  att  genomföra  ett 
seminarium.  Här  kan  det  gälla  både  tiden  som  ges  för  förberedelser  som  för 
spridningen av seminarier över längre perioder samt tiden det tar att genomföra 
ett  Dialogseminarium.  Ett  annat  problem  är  hur  deltagare  och  kunder  till  en 
verksamhet,  som använder  sig  av metoden,  skall  motiveras  till  användande  av 
metoden. Det krävs att dessa måste vara intresserade för att metoden skall kunna 
uppnå sitt syfte. 

Alla  roller  är  tydliga och enkla  att  identifiera, men där  dialogseminarieledaren 
får  en  viktig  roll. Rollen  blir  extra  viktig  om  så  kallade  »Lättviktsseminarier« 
skall hållas. Här måste seminarieledaren vara extra tydlig i vad seminariet skall 
ge, vad metoden gör och hur den ska användas eftersom enbart ett möte hålls vid 
ett sådant »Lättviktsseminarium«. Det är även viktigt att  finna rätt personer för 
rätt situationer i deltagarna. Även det protokoll som produceras får en lite annan 
roll vid ett sådant »Lättviktsseminarium«. Här skall mer konkreta saker framgå 
än det vanliga idéprotokollet. Det skall kunna användas för att vidare behandlas 
och förädlas. 

För  att  knyta  an  den  kunskap  och  erfarenhet  som  utbyts  kan  någon  form  av 
uppföljningsmoment  användas.  Detta  kan  komma  i  form  av  ytterligare  ett 
Dialogseminarium eller någon form av examination för att fästa dessa kunskaper 
och erfarenheter i medvetandet. 

Metoden är flexibel och kan användas i de situationer där någon form av utbyte 
sker  för  att  få  fram  ett  resultat.  Det  är  dessa  utbyten  och  vart  de  finns  i 
systemutvecklingens  olika  faser  som  vi  ska  identifiera. Det  finns  ett  mål  med 
varje fas och det är detta mål som måste vara ett resultat av att ett utbyte kan äga 
rum. Det krävs någon  form av granskning för att Dialogseminariet skall kunna 
användas. 

Respondenterna samt metoden i sig säger att Dialogseminariet ska resultera i att 
deltagarna  får  en  fördjupad  probleminsikt,  en  helhetssyn,  utvecklat  omdöme 
samt möjligheten att få ta del av andras erfarenheter. Detta är delar som är viktig 
att  ta  i  beaktning  då  det  talas  om  att  implementera  metoden  i  ett 
systemutvecklingsprojekt. Det är detta som ska  ligga till grund för det som ska 
granskas  med  den  meningen  att  det  ska  resultera  i  bättre  och  säkrare
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projektresultat  samt  att  det  ska  ge  något  för  framtida  projekt.  För  att  fastställa 
detta  för  framtida  projekt  blir  protokollet  viktigt  och  att  det  produceras  för  att 
kunna användas  i nästkommande projekt  i det sista uppföljande momentet som 
vi här diskuterat.
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15 Slutsats 
Utifrån den diskussion vi fört i föregående kapitel kommer vi här att presentera 
de slutsatser vi kan dra från det materialet som har framställts i tidigare kapitel. 
Slutsatserna  grundas  i  den  diskussion  vi  hade  i  föregående  kapitel,  där 
slutsatserna  kommit  som  en  naturlig  del  av  det  vi  diskuterat. Arbetssättet  som 
presenteras  här  har  med  andra  ord  efterhand  tagits  fram  ur  det  som  har 
diskuterats i kap. 14. 

Användningsområdet för Dialogseminariet växer ständigt. Dock försvinner  inte 
syftet  med  metoden  med  denna  tillväxt  av  tillämpningsområden.  Combitech 
Systems  AB  använder  Dialogseminariet  både  internt  och  externt  för 
kompetensutveckling och  externt  även  inom  systemutveckling  (i  en  begränsad 
omfattning).  För  att  koppla  Dialogseminariet  till  systemutveckling  har  vi 
identifierat vad en systemutvecklingsfas är och vad målet med denna måste vara. 
Systemutvecklingen  är  ett  område  vi  ser  att  användningen  av 
Dialogseminariemetoden  ytterligare  kan  användas  inom.  Dialogseminariet 
kommer  i  det  vi  presenterar  ha  en  viktig  och  central  del  i 
systemutvecklingsprocessen  samt  vara  drivande  i  arbetsprocessen  för  att 
producera  ett  färdigt  ITsystem,  vilket  vi  tror  kan  öka  möjligheterna  att 
säkerhetsställa att ITsystemet  levereras  inom budget,  i tid och att den kommer 
att lösa rätt problem. Ytterligare tror vi att projektdeltagare kommer att öka sin 
kompetens över projektets gång samt att deras kunskaper och erfarenheter inom 
området  kan  öka  inför  kommande  projekt.  Ett  sådant  påstående  kan  vi  inte 
säkerhetsställa då vi arbetat  rent hypotetiskt (de delar som faller utom ramarna 
för vår studie kan läsas mer om i kap. 16.3, Fortsatt forskning). 

15.1 Vårt presenterade arbetssätt 
För  att  de  slutsatser  vi  presenterar  ska  kunna  genomföras  som  en  del  av 
systemutvecklingsprojekt krävs att vissa förutsättningar finns, där den viktigaste 
är  att  det  måste  ske  någon  form  av  utbyte  för  att  metoden  Dialogseminarium 
skall  kunna  användas,  utan  att  frångå  dess  syfte.  Detta  kan  vara  i  form  av 
erfarenheter eller kunskaper som deltagarna i seminariet besitter. 

Andra  förutsättningar  som krävs  är  att  det  finns  en dialogseminarieledare  som 
har mycket god inblick i det ämne som ska behandlas och vad som ska komma 
ut av det. Det är även  viktigt att  hon/han  besitter  goda  ledaregenskaper  för att 
kunna styra, leda och begränsa vad dialogen handlar om. Ledaren av seminariet 
kommer  att  besitta  en  viktig  roll  då  det  kommer  att  finnas  relativt  snäva 
tidsramar  inom  vissa  delar.  Även  användarnas  erfarenhet  och  kännedom  om 
Dialogseminariemetoden  kan  vara  låga  i  det  initiala  skedet  då  metoden 
presenteras för första gången. Det är även seminarieledarens uppgift att finna det 
som  är  den  mest  fruktbara  riktningen  för  dialogen.  Att  deltagarna  ska  ha  god
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kännedom  om  metoden  är  inget  vi  ser  som  ett  krav  utan  att 
dialogseminarieledaren  ska besitta  så  goda kunskaper  om metoden att  hon/han 
kan genomföra en snabb utbildning. Dock är motiverade och medvetna deltagare 
en  förutsättning  som  måste  antas  för  att  Dialogseminariet  ska  ha  goda 
möjligheter  att  resultera  i  vad  som  förväntas  av  det. De  förberedande  texterna 
måste  inbjuda  till  reflektion  för  att  fånga  läsarens  intresse,  samtidigt  som 
texterna måste belysa de områden som ska behandlas. 

Protokollet,  som  vi  ser  det,  kommer  att  ha  en  mer  central  del  i  det  som 
användningen av det arbetssätt vi presenterar. Från ett initialt Dialogseminarium 
och  ett  »Lättviktsseminarium«  (det  initiala  Dialogseminariet  och  »Lättvikts 
seminariet«  presenteras  vidare  nedan)  ska  protokollet  innehålla  mera  konkret 
material till skillnad från ett vanligt idéprotokoll. Detta för att materialet ska gå 
att  förädla  för vidare arbete. Hur protokollet ska utformas kan skilja sig mellan 
tillfällen beroende på vilket syfte det ska användas  till. Här har vi sett att JAD 
använder  en  dokumentationsform  som  strävar  efter  att  komma  fram  till  något 
konkret.  Att  den  dokumentationsformen  antecknar  ner  mera  resultatinriktat 
vilket i sin tur genererar ett material som är lättare att använda i fortsatt arbete. 

Ett  protokoll  kan  vara  riktat  till  projektdeltagare  som  inte  deltar  i 
Dialogseminariet, men  i  det  syftet  att  det  ska  skapa  en  praxis  eller  en  djupare 
förståelse  för  projektet  för  dem.  Protokoll  kan  även  ligga  till  grund  för 
framtagandet av en kravspecifikation där det går att spåra varför vissa saker har 
sagts och vilket syftet var. Vi har även identifierat att protokollet kan utformas 
så att det fungerar som bra underlag för ett »lessonlearned«tillfälle eller för ett 
Dialogseminarium  där  det  reflekteras  över  vad  som  har  behandlats  under 
seminarieserien.  Ett  sådant  reflektivt,  eller  »lessonlearned«seminarium, 
använder tidigare protokoll som förberedande texter för att stimulera deltagarna 
och få dem att minnas vad dialogen har kretsat kring tidigare. Sådana seminarier 
ska  bidra  till  att  de  nya  kunskaperna  och  erfarenheterna  ska  sjunka  in  och  bli 
bestående till skillnad från ett »Lättviktsseminarium« där projektets vinning tas i 
beaktning i första hand. 

Vi  har  identifierat  en  systemutvecklingsprocess  som kan  se  ut  som den  nedan 
(Figur 15.1). För att ett, eller en serie, Dialogseminarier ska gå att implementera 
i  ett  systemutvecklingsprojekt  måste  vissa  förändringar  göras.  Det  är  främst 
tidsaspekten  som måste minskas. Ett  »Lättviktsseminarium«  får  inte kräva den 
förberedande arbetsbörda  som det  gör  idag. En minskning behöver  inte betyda 
att resultatet kommer att försämras utan snarare att det är fokus som måste riktas 
om.  Fokus  ska  inte  längre  i  första  hand  ligga  på  deltagarnas  kunskapsökning 
utan  istället på projektet. Det medför att den kunskap och de erfarenheter  som 
tas fram inte längre behöver inriktas på att lagras för framtida bruk hos individer 
i  detta  skede.  Dialogseminarier  i  systemutvecklingsprojekt  syftar  till  att  den



Del 4 

125 

tysta  kunskapen,  som  deltagarna  besitter,  ska  tas  fram  och  användas  med  en 
gång  för  att  driva  projektet  och  deltagare  framåt  mot  bättre  resultat.  Skapas 
bestående  kunskaper  i  ett  »Lättviktsseminarium«  är  det  bara  positivt,  vilket  vi 
också  tror  att  det  kan  göra.  Det  är  bland  annat  denna  kunskap  som  vi  vill 
återkoppla  till  i det  avslutande Dialogseminariet  för att  kunna  fästa  kunskapen 
ytterligare. 

Figur 15.1. Egen modell av Dialogseminariet i ett systemutvecklingsprojekt 

Modell  som  vi  har  tagit  fram  kan  uppfattas  som att  den  har  två  olika  nivåer  i 
användandet, där  seminarieserien  ligger  över  systemutvecklingsfaserna. Vi  vill 
tydliggöra  att  den  enbart  visar  på  hur  vårt  arbetssätt  kan  komplettera  en 
systemutvecklingsmetod  i  dess  arbetssätt  och  det  finns  inga  egentliga 
anledningar  till  att  seminarieserien  finns  ovan  faserna  i  systemutvecklings 
projektet. 

Låt  oss  vidare  förklara  de  olika  delarna  som  kan  identifieras  i  den  modell  vi 
presenterar i Figur 15.1 ovan. 

15.2 Det initiala Dialogseminariet 
Det initiala Dialogseminariet syftar  till att generera en gemensam bild hos dem 
som bedriver projektet. Genom att låta de olika arbetsområdena, som ett projekt 
består av, interagera med varandra och föra en dialog med varandra kommer alla 
berörda parter att bli hörda och en förståelse skapas. Eftersom detta kommer att 
ske innan projektet startar kan mycket extra arbete sparas när seminariet säkert 
kommer  att  leda  till  att  nya  infallsvinklar  och  idéer  genereras.  Dessutom  kan 
material  från  tidigare projekt och  seminarier återanvändas  i detta  skede genom 
att de kan  fungerar som förberedande  texter för deltagarna att  läsa  tillsammans 
med annan relevant text. Genom att göra på detta sätt kan en yrkespraxis skapas 
snabbare,  speciellt  om  vissa  deltagare medverkat  vid  tidigare  seminarium  och
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projekt. Det medför även att tidigare erfarenheter kan tas del av och reflekteras 
över samt användas igen. Medverkar oerfarna personer kommer de att via dessa 
protokoll  kunna  få  en  inblick  i  hur  arbetet  fortskrider  samt  att  vara  med  i  det 
initiala  Dialogseminariet  och  framföra  sin  bild  över  hur  ett  projekt  ska 
genomföras.  Det  är  viktigt  att  uppmärksamma  att  ett  tunnelseende  inte  ska 
skapas  i  projekten.  Därför  är  det  viktigt  att  dialogseminarieledaren  har  goda 
kunskaper inom området och öppnar upp för en kritisk och reflektiv miljö. Nya 
deltagare kan även tas in i nya seminarieserier för att motverka groupthink. 

I det initiala skedet kommer det att vara mycket viktigt att rätt personer väljs ut 
för att delta i Dialogseminariet. Att  låta alla projektdeltagarna medverka är inte 
möjligt  om  projektet  är  av  stor  skala.  Är  fallet  så,  anser  vi  att  personer  som 
arbetar  som  gruppledare  eller  har  liknade  befattningar  ska  närvara  och  sedan 
föra vidare dialogen till sina medarbetare, både muntligt och skriftligt i form av 
ett  protokoll.  Är  projektet  av  mindre  skala  går  det  bra  att  låta  alla  delta 
oberoende  av  vilken  bakgrund  eller  specialitet  som  deltagarna  förfogar  över. 
Kommunikationen  mellan  de  olika  delarna  sköts  till  exempel  oftast  genom 
projektledning  och  därför  är  det  viktigast  att  de  som  sköter  denna 
kommunikation i första hand har en gemensam yrkespraxis, vilket ska sprida sig 
nedåt  i  projektet.  Sedan  kan  det  spekuleras  i  om  ett  »lessonlearned« 
seminarium  för  alla  projektdeltagare  går  att  anordna  på  något  vis  efter 
genomfört projekt, men det är en fråga vi väljer att inte behandla här. 

Är  fallet  så  att  chefer,  eller  liknande,  kommer  att  delta  samtidigt  som  till 
exempel programmerare måste dialogseminarieledaren se till att språket hålls på 
en  nivå  som  alla  förstår  och  behärskar.  Sådana  tillfällen  är mycket  bra  för  att 
skapa en  lagkänsla  inom gruppen som arbetar med projektet  för att sedan hålla 
fast vid denna känsla. En god lagkänsla tenderar att leda till att kommunikativa 
processer  flyter  smidigare.  Urvalet  av  deltagare  måste  med  andra  ord  noga 
övervägas eftersom de personer  som deltar  i  början även ska medverka  vid de 
senare tillfällena, genom hela projektet.
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Initialt 
dialogseminarium  Lättviktsseminarium 1 

underlag 

reflektion 

Fas 1 

Figur 15.2. Egen delmodell av initialt Dialogseminarium 

Den dokumentation  som  tas  fram  från  det  initiala Dialogseminariet  ska  kunna 
ligga  till  grund  för  till  exempel  en  kravspecifikation.  För  att  detta  ska  vara 
möjligt måste dokumentationen utformas  på ett  visst  sätt. Vi  har  kommit  fram 
till  att  det  skulle  vara  genomförbart  att  protokollföraren  skriver  protokoll  som 
vanligt,  det  vill  säga  att  hon/han  antecknar  kontentan  av  dialogen  som  förs.  I 
detta  Dialogseminarium  är  det  dialogseminarieledaren  som  kommer  att  få  en 
ytterligare uppgift där denne ska anteckna nyckelord och resultat  från dialogen 
på  till  exempel  en  whiteboardtavla.  När  seminariet  är  över  sätter  sig 
protokollföraren  och  skriver  ner  de  anteckningar  som  har  genererats  fram  på 
tavlan  för  att  detta  sedan  ska  kompletteras  till  det  ursprungliga  protokollet. 
Tanken  är  att  protokollet  i  kombination med  anteckningarna  ska  vara  ett  gott 
underlag för att kunna ta fram det ovannämnda exemplet  i kravspecifikationen. 
Detta  seminarium  har  med  andra  ord  två  egentliga  syften,  att  reflektera  över 
tidigare projekt (kanske i form av »lessonlearned«) samt att skapa underlag för 
hela projektet. Att denna dokumentationsform är ett bra koncept finner vi stöd i 
JAD där metoden använder  just en form där även grafer,  listor och definitioner 
antecknas  av  protokollföraren,  men  ändå  kan  dokumentationen  innehålla 
kontentan av det som sägs i form av ett gruppminne där interaktionen skrivs ner. 
När dokumentet syftar till att beskriva den interaktion som uppstår och vad som 
gemensamt beslutats, vilket till exempel kan vara systemkrav. 

15.3 Lättviktsseminarium 
»Lättviktsseminarier«  syftar  till  att  blicka  tillbaka  till  föregående  fas  och 
därigenom  bidra  till  reflektion  över  vad  som  skett  och  därefter  föra  en  dialog 
kring  vad som komma skall. Det material  som produceras  ska kunna  ligga  till 
grund  för nästa  fas  i systemutvecklingsprojektet. »Lättviktsseminarier« kan  lätt
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uppfattas som stoppklossar när de stannar upp projektet mellan faser. Visst gör 
»Lättviktsseminarier« det, men det är också syftet med att »Lättviktsseminariet« 
ska  användas,  för  att  tvinga  fram  reflektion  över  vad  som  är  gjort  och  låta 
deltagarna  berätta  om  sina  känslor  och  erfarenheter  så  långt  för  att  kunna 
upptäcka om något är fel eller inte utförs optimalt. Ett sådant tillfälle ska också 
generera nya tankar kring nästa steg i processen. 

Lättviktsseminarium 1 

underlag reflektion underlag reflektion underlag 

Lättviktsseminarium 2  Lättviktsseminarium 3 

Fas 5 Fas 4 Fas 2  Fas 3  Fas 6 

reflektion 

Figur 15.3. Egen delmodell av »Lättviktsseminarium« 

»Lättviktsseminarierna«  kan  tillämpas  mellan  alla  faser  eller  mellan  utvalda 
faser. Vi anser att det optimala kan vara att använda dem inför varje ny fas, men 
det kan styras beroende på vad målet med fasen är.  I Figur 15.3  illustreras hur 
det  skulle  kunna  se  ut  om  tre  »Lättviktsseminarierna«  brukas  och  där  ett  par 
faser utelämnas. 

Det  som  vi  presenterat  här  har  inte  optimerats  för  en  viss  specifik  form  av 
systemutvecklingsmetod  eller  något  sätt  systemutvecklingsmetoderna  arbetar 
efter  (iterativt  eller  linjärt).  Arbetssättet  är  flexibelt  och  har  möjligheten  att 
struktureras  om  för  att  göras  anpassningsbart  för  både  iterativa  och  linjära 
systemutvecklingsmetoder. Arbetssättet skall kunna modifieras för att användas 
i  till  exempel  en  iterativ  process  där  det  kan  finnas  ett  behov  av  att  kunna  gå 
tillbaka  och  genomföra  ett  nytt  »Lättviktsseminarium«.  Det  är 
»Lättviktsseminarierna«  som  går  att  anpassa  eftersom  det  är  de  som  finns  i 
mitten av serien  i detta arbetssätt. Det är också viktigt att göra det klart att det 
oftast  finns  klara  slut  på  olika  faser.  Detta  gör  att  det  går  att  använda  sig  av 
dessa  »Lättviktsseminarier«  efter  att  en  fas  är  avslutad,  även  om  andra  faser 
arbetas med parallellt. Vi vill att en återblick skall göras  för att  reflektera över 
vad  som skett och därefter  föra  en dialog  kring  vad  som komma skall.  För att 
göra detta krävs inte att det är en linjär process.
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Projekt kan lätt ha en tendens att leva sitt eget liv och en övertro på projektet kan 
lätt skapas. Bästa sättet att råda bot mot detta är att låta personer som vanligtvis 
inte arbetar  tillsammans  sätta  sig  samman och  föra  en dialog kring  hur arbetet 
fortlöper  och  vad  som  är  bra  och  dåligt.  Detta  är  något  som  ett 
»Lättviktsseminarium«  gör  när  olika  delar  och  områden  inom  projektet  måste 
interagera med varandra. Även att praktisera ett ledarskap som skapar en social 
miljö som stödjer en  reflektiv dialog motarbetar risker  för att skapa ett kraftigt 
medhåll inom arbetsgruppen, så kallad groupthink. Skulle groupthink uppstå kan 
projektet gå miste om till exempel väsentliga ändringar som måste genomföras 
för att det skall kunna fortskrida i utstakad riktning. 

Dokumentationen  i  ett  »Lättviktsseminarium«  bör  följa  samma  struktur  som  i 
det  initiala Dialogseminariet. Dock ser den  förberedande delen  lite  annorlunda 
ut.  Här  skriver  varje  deltagare,  från  de  olika  delarna  i  projektet,  om  sina 
erfarenheter  och  tankar  kring  det  som  skett  hitintills  i  projektet.  Dessa 
reflektioner  ska  inspireras  med  hjälp  av  tidigare  seminarieprotokoll  samt  en 
förberedande  text.  Tanken  är  också  att  den  text  de  reflekterar  över  samtidigt 
skall  ge  underlag  för  vidare  dialog  kring  nästa  del  av  systemutvecklings 
projektet.  Detta  ska  skapa  en  dialog  om  hur  projektet  går  och  hur  det  ska 
fortskrida. 

När vi nämner »Lättviktsseminarium« blir det  tydligt att vi menar att det är en 
lättare form av Dialogseminariet. »Lättviktsseminariet« är en tidsmässigt kortare 
form av Dialogseminariet och det tar mindre tid att genomföra än det initiala och 
det  avslutande  Dialogseminariet.  De  två  nämnda  seminarierna  har  ett  annat 
fokus  och  lägger  större  vikt  på  att  starta  ett  projekt  och  skapa  en  bestående 
kunskap och erfarenhet från vad som skett i projektet. 

15.4 Det avslutande Dialogseminariet 
Det  avslutande  Dialogseminariet  ska  användas  som  ett  reflektivt  tillfälle  där 
deltagarna  ska  titta  tillbaka  på  vad  som  har  sagts  och  gjorts.  Detta  moment 
kommer  att  ligga  tätt  inpå  ett  avslutat  projekt.  Vi  är  medvetna  om  att  ett 
systemutvecklingsprojekt  inte  avslutas  i  och  med  att  ITsystemet  är 
implementerat,  utan  att  det  fortgår  vidare  med  till  exempel  faser  som 
förvaltning.  Dock  ser  vi  det  avslutande  Dialogseminariet  som  viktigt  att 
genomföra  så  snart  ITsystemet  implementerats,  för  att  erfarenheter  och 
kunskaper ska vara så nära till hands som möjligt.
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I  det  avslutande  Dialogseminariet  är  det  deltagarna  som  står  i  fokus  och  inte 
projektet. Huvudsyftet  är  att  deltagarna  ska  befästa  den  kunskap  de  fått  under 
projektet  och  seminarierna  genom  återkoppling.  Inför  ett  sådan  avslutande 
seminarium kan tidigare protokoll vara bra texter att läsa innan, för att påminnas 
om vad som tidigare behandlats och se hur deltagare har ändrats både kunskaps 
och arbetsmässigt. Här ligger även, precis som vid det initiala Dialogseminariet, 
andra texter till grund för det som skall behandlas under seminariet. 

Dokumentationen  som  genereras  från  det  avslutande  Dialogseminariet  bör 
formuleras  på  ett  sätt  som  gör  det  möjligt  för  personer  som  inte  deltagit  vid 
denna dialogseminarieserie att  läsa och  förstå det. Detta då det kan komma att 
ligga  till  grund  för  ett  initialt  Dialogseminarium  i  ett  annat  projekt  där  nya 
deltagare medverkar. 

Figur 15.4. Egen delmodell av avslutande Dialogseminarium 

Används  detta  arbetssätt  enbart  en  gång  förespråkar  vi  att  ett  uppföljnings 
moment kan hållas efter en tid för att ytterligare befästa de nya kunskaperna och 
erfarenheterna  samt  att  reflektera  över  vad  som  skett  med  projektet  efter  ett 
avslutande. Vi kan kalla detta  för en examination  av deltagarna  för deras egen 
kunskapsutveckling  och  det  bör  hållas  efter  en  tid  projektet  avslutats. 
Uppföljningsseminarium  ska  grunda  sig  i  protokollet  från  det  avslutande 
Dialogseminariet  samt  en  text  där  temat  är  kunskapsgenerering.  Syftet  är  att 
deltagarna ska reflektera över vilken kunskap de har vunnit samt till vilken nytta 
den varit. Genom att göra detta ska deltagarna ges en bättre bild av vad denna 
dialogseminarieserie  givit  dem  samt  projektet,  samtidigt  som  det  ska  stärka 
deras egen bild över de nya kunskaper seminarierna har gett dem.
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15.5 Dialogseminariet och Lättviktsseminariet 
Vår  förhoppning  med  att  genomföra  ett  utvecklingsprojekt  på  detta  vis  är  att 
projektet först och främst får en bättre grund att stå på från första början. Vi tror 
även att detta arbetssätt kan leda till att deltagarna under och efter projektet går 
ut med nya kunskaper och erfarenheter. 

Att  det  finns  en  återkoppling  mellan  det  avslutande  och  det  initiala 
Dialogseminariet syftar till att skapa en kunskapsgenererande spiral vilken hela 
tiden ska sträva efter att deltagarnas kunskaper och erfarenheter växer. 

Figur 15.5. Bild av kunskaps och erfarenhetsspiral 

Vi tror att ett arbete på detta sätt tidigt i projektet kommer att generera i många 
nya  och  intressanta  reflektioner,  innan  det  kan  vara  för  sent  att  genomföra 
ändringar. Det är också nödvändigt att det görs en ordentlig genomgång i början 
av  ett  projekt  för  att  behandla  alla  områden  samt  komma  fram  till  vilken  väg 
projektet ska ta. Det är viktigt att detta är väl genomarbetat eftersom till exempel 
korrigeringar  som  kommer  i  senare  faser  bara  kommer  att  medföra 
merkostnader,  vilka  blir  större  ju  senare  de  kommer.  Alla  berörda  delar  inom 
projektet får ta del i det som händer och sker samtidigt som dialogen hela tiden 
gör att problem tidigt kan identifieras. Det innebär dock inte enbart fördelar med 
att arbeta på detta sätt och vi kan identifiera ett par exempel där kostnader kan 
vara  en  del  i  varför  man  inte  skulle  arbeta  såhär.  Sedan  ser  vi  att  det  kan 
medföra att det kan bli för stort fokus på seminarierna och vad de ska resultera i. 
Det gäller med andra ord att ha ett öppet sinne där det som återfinns i protokollet 
ska  användas  som ett  underlag  och  inte  direkt  som  färdigarbetat material. Det 
ska  som  sagt  enbart  användas  som  ett  underlag  för  vidare  arbete  där 
systemutvecklingsmetodens,  om  en  sådan  används,  nästa  steg  skall  användas 
och  följas  för god metodanvändning. Det är också viktigt att  tänka på att vissa 
metoder  lämpar  sig  bättre  än  andra  för  vårt  föreslagna  arbetssätt.  Ett  annat
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problem  med  detta  arbetssätt  kan  vara  att  det  inte  passar  in  på  de  strikta 
tidsramar och budgetar som ett projekt kan ha. Detta behandlar vi  inte här utan 
överlåter till framtida forskning. 

Vi  ser  att  kommunikationen  mellan  de  olika  delarna  i  projektet  och  de  olika 
projektgrupperna kan förbättras där en tillämpning av vårt föreslagna arbetssätt 
används,  samtidigt  som  deltagarna  i  seminarierna  får  en  inblick  i  hur  andra 
tänker.  Den  kommunikativa  förändringen  kommer  att  medföra  att  deltagarna 
tvingas  till  kommunikation  med  varandra  öga  mot  öga  och  inte  genom  några 
tekniska  medel.  Vi  anser  att  kommunikationen  i  ett  Dialogseminarium,  eller 
»Lättviktsseminarium«, är en styrka och att den är av stor relevans och vikt när 
samtalen sköts med fysisk närvaro. En bidragande faktor till att vi menar det är 
att  ett  samtal  på  det  viset  innehåller  mycket  mera  än  samtal  via  tekniska 
hjälpmedel. Att behålla den traditionella kommunikationen mellan människor,  i 
fysisk närvaro, i just systemutveckling anser vi viktigt för att inte många viktiga 
erfarenheter  ska gå  förlorade eller behållas  tysta hos  individen,  utan att de  ska 
berika  andra  människor.  Detta  är  också  en  del  i  det  vi  skrivit  tidigare  om att 
deltagarna  utvecklas  genom  hela  projektet  och  att  de  ska  kunna  använda  sina 
nyvunna  erfarenheter  inför  och  under  nästkommande  projekt.  Det  blir  en 
kunskaps och erfarenhetsspiral både jämte deltagarna som jämte projektet i sig 
(se Figur 15.5). Denna kunskaps och erfarenhetsspiral ska även leda fram till att 
projekt  i  framtiden  ska  fortlöpa  smidigare  och  effektivare,  vilket  kan  leda  till 
besparingar i både tid och kostnader, men framförallt att de kommer att resultera 
i bättre lösningar. Dessa lösningar ska inte vara fria från behov av korrigeringar, 
utan de ska vara så genomtänkta att de är optimerade för det initiala syftet. 

Vi  vill också  förtydliga Goldkuhls och Röstlingers  (1988)  resonemang om hur 
förändringsarbete kan medföra  stora  problem och svårigheter. Det  slutar ofta  i 
mindre bra förändringar och det kan skapas fler problem än vad som löses med 
det  nya  ITsystemet.  Vidare  skriver  Goldkuhl  och  Röstlinger  (ibid.)  att  detta 
förändringsarbete  också  kan  ske  på  ett  ostrukturerat  sätt,  vilket  även  det  kan 
lösas genom att arbeta på det  föreslagna sätt vi presenterar. Ett väl genomtänkt 
arbetssätt  tillämpas  där  resultaten  ger mervärde  för  fortsatt  arbete  inom  andra 
projekt. Goldkuhl och Röstlinger (ibid.) skriver också om bristen på ett enhetligt 
arbetssätt samt hur olika delar av projektgrupper arbetar som de själva ser som 
bäst. Här hoppas vi även att vårt arbetssätt kan lösa upp knuten då vi underlättar 
för  erfarenhetsutbyte  vilket  Goldkuhl  och  Röstlinger  (ibid.)  menar  att  det 
tidigare  nämnda  hindrar. Det  finns många  fler  delar  i  detta  som  de  framhäver 
som  kan  vara  problematiska,  som  till  exempel  verksamhetens  helhetsbild,
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otydliga mål  inom verksamheten, framhäver det positiva och håller tillbaka det 
negativa, tråkig och mekanisk arbetsprocess, beslutsunderlag har dålig grund att 
stå  på  och  att  projektdeltagares  inflytande  är  minimalt  (ibid.).  Vi  tror  att  allt 
detta  kan  lösas  genom  tillämpning  av  Dialogseminariet  och  »Lättvikts 
seminarium« inom systemutvecklingsprojektet.
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16 Avslutning 
Detta avslutande avsnitt innehåller egna reflektioner kring uppsatsen, kritik på 
genomförd uppsats samt förslag till fortsatt forskning inom området. 

16.1 Reflektioner 
Vi  vill  till  en  början  tillägga  att  det  behov  vi  ser,  att  detta  arbetssätt  kan 
tillgodose, är något många har behandlat  före oss. Förutom att många har gjort 
det  är  dessa  personer  också  betydligt  större  experter  inom  området,  något  vi 
dock tror kan vara till vår fördel då de kan vara  inlåsta och begravda  i gammal 
praxis. Vi  har  tittat på detta problemområde med  nya ögon, vilket kan  vara en 
god grund för vidare forskning inom området. 

Vidare  har  vi  hela  tiden  arbetat  efter  utstakade mål,  vilket  gett  oss mer  än  vi 
själva trodde då vi påbörjade detta arbete. Vi har hela tiden, genom att följa vår 
planering, lyckats sprida på den press, vi som författare och forskare, hela tiden 
ställs inför. Det är inte heller lätt att alltid klara en deadline då mycket hela tiden 
sker runt omkring oss, men vi har lyckats hålla dessa och det har en stor del i att 
vi har kunnat lägga fram denna uppsats. 

Att  få  möjligheten  att  ta  del  av  respondenternas  erfarenheter  från  Dialog 
seminariet,  på  Combitech  Systems  AB,  har  varit  väldigt  givande.  Här  har  vi 
verkligen  fastnat  för  problemområdet  och  vi  hade  gärna  fortsatt  att  föra  en 
dialog med personer inom, såväl som utanför, Combitech Systems AB. Det är  i 
våra intervjuer vi har lyckats finna de största delar som slutligen legat till grund 
för de slutsatser vi kommit fram till. 

16.1.1 Vårt bidrag 
Vi anser att denna uppsats och dess resultat borde kunna skapa ett intryck i det 
vanliga  sättet  att  bedriva  systemutveckling  för  olika  verksamheter,  men 
framförallt  företag  som  använder  Dialogseminariet  som  arbetsmetod  idag  och 
även sysslar med någon form av systemutveckling. Vi hoppas ytterligare att det 
även skapar ett vidare  intresse för problematiken inom systemutvecklingen och 
hur problemen inom den kan lösas och behandlas. 

16.1.2 Begränsningar i studien 
Det finns vissa delar vi gärna hade sett  fått ett större utrymme i studien. Här är 
det  också  värt  att  nämna  att  vi  gärna  hade  velat  vara  delaktiga  i  ett 
Dialogseminarium  för att  verkligen  få  en  känsla  av  hur det  fungerar.  I  studien 
såg vi en videoupptagning som frångick metoden i vissa delar och seminariet vi 
observerade  hade  inget  tydligt  eller  uttalat  syfte.  Hade  vi  fått  ta  del  av  ett 
Dialogseminarium som till exempel en del i den interna kompetensutvecklingen, 
inom  Combitech  Systems  AB,  skulle  en  observation  ha  gett  oss  ännu  mer
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underlag  för  vidare  analyser.  Vi  skulle  även  ha  velat  intervjua  deltagare  från 
Dialogseminariet,  där  de  inte  var  personer  som arbetar  på Combitech Systems 
AB, för att skapa ytterligare förståelse för metoden. 

Det som kan saknas i  teorin är en mera utförlig framläggning av olika metoder 
och  dess  faser  i  systemutvecklingen.  Det  har  varit  en  svår  process  att 
generalisera alla olika systemutvecklingsmetoders faser till att ses som från det 
allmänna.  Alla  systemutvecklingsmetoder  är  inte  likadana  och  alla  faser  är 
relativt  olika  i  vad  de  har  för mål. Därför  ser  vi  att  vi  kunde  ha  fokuserat  lite 
mera  på  systemutvecklingsmetoder,  kanske  till  och med  använt  en  metod  och 
skapat  ett  scenario  där  vi  implementerat  det  arbetssätt  som  vi  presenterar  i 
slutsatserna. Detta faller dock utanför studiens syfte och ramar. 

Vi vet inte exakt hur ett idéprotokoll ser ut, men efter vad vi förstår krävs det att 
de  företeelser  vi  tagit  upp  i  studien,  och  vilka  förklaras  av  litteraturen, 
eftersträvas. Tyvärr har vi  inte fått tillgång till ett  idéprotokoll, vilket var synd, 
då vi inte fick möjligheten att reflektera över hur det är utformat. 

Något som har legat som underlag för vår studie är ramverket NIMSAD. Vi har 
sett  detta  som  ett  viktigt  hjälpmedel  för  att  få  en  bredare  inblick  i  metoden 
Dialogseminarium samt för att skapa intressanta frågeställningar och svar kring 
metoden. Det har varit svårt att sätta ett finger exakt på vad som avgjorde att vi 
valde att använda oss av detta  ramverk, förutom det vi skrivit  i tidigare kapitel 
(se  kap.  3.4).  Samtidigt  som  dessa  är  anledningar  till  vårt  val  har  det  även 
diskuterats med  vår  handledare om det  val  vi  slutligen  gjorde. Vi är medvetna 
om att det finns andra metametoder för metodanalys, men vi kan inte vara på det 
säkra med vad denna studie skulle ha resulterat i om ett annat vägval gjorts. Vi 
ser våra val som goda och grundade i väl motiverade argument. 

En annan del i teorin som kunde ha blivit betydligt mera använd är faktumet att 
ramverket NIMSAD gärna ser att vi skulle ha sett  till Dialogseminariemetoden 
och en användning av den före, under och efter ett genomfört projekt. Nu fick vi 
istället  komplettera  detta  med  frågor  i  intervjuerna  och  vår  videoobservation. 
Detta är enligt oss en begränsning i vår studie. 

16.2 Kritik efter genomförande 

16.2.1 Källkritik 
I  vårt  uppsatsarbete är  vi medvetna  om att Dialogseminariet  vi  arbetar med är 
relativt  nytt  i  fråga  om  hur  mycket  som  kritiskt  granskats  av  utomstående 
personer.  Den  litteratur  som  finns  inom  ämnet  är  skrivet  av  personer  som  är 
involverad i Dialogseminariet, på ett eller annat sätt. Det har därför varit viktigt 
att vara medvetna om detta och inte låta litteraturen färga vad vi skrivit och hur
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vi  sedan  analyserade  materialet,  eftersom  relevanta,  kritiska  undersökningar 
saknas.  Det  är  också  viktigt  att  påpeka  och  vara  medvetna  om  släktskapen 
mellan de olika författarna till  litteraturen som skrivits  inom ämnet. Med andra 
ord  hur  författarna  relaterar  till  varandra  och  att  de  har  tagit  fram 
Dialogseminariemetoden  tillsammans.  Det  vi  uttrycker  är  att  det  är  ett  svårt 
ämne att behandla med tanke på vad som tidigare skrivits om Dialogseminariet. 

16.2.2 Metodkritik 

•  Intervjuerna som genomfördes var  intressanta och resulterade alla  i en 
intressant  dialog.  Respondenterna  var  öppna  och  vi  tror  att  valet  av 
intervjuteknik har viss inverkan här. Vi hade kunnat göra en strukturerad 
intervju, men vi tror inte att detta skulle ha varit det bästa för situationen. 
Istället fick vi en bra kontakt med våra respondenter och alla intervjuerna 
gav  resultat.  Det  som  vi  känner  saknas  är  intervjuer  av  utomstående 
deltagare. 

•  Videoobservationen som genomfördes är fortfarande lite oklar i vad det 
observerade seminariet hade för syfte. Vår observation gick däremot bra 
med tanke på att vi även fick möjligheten att diskutera och kort intervjua 
en  person  som  deltog  vid  det  Dialogseminarium  som  observationen 
genomfördes  på.  Hade  vi  inte  fått  möjligheten  till  att  tala  med  denna 
person  hade vi  inte  fått  samma användning av observationen som vi  nu 
fick. 

•  Metodanalys var till stor hjälp i vår studie och vi kan inte se hur vi skulle 
ha kunnat utvärdera Dialogseminariet på något annat sätt som skulle vara 
mycket bättre. Vi har  tittat på andra alternativ  till detta, men  inte  funnit 
några  alternativ  som  skulle  passa  situationen  bättre  än  ramverket 
NIMSAD. 

16.2.3 Kritik av empiri 
Den empiriska del studien grundar sig på anser vi är god, men skulle kunna  få 
ännu  mer  tyngd  om  den  innehållit  även  intervjuer  med  deltagare  från 
Dialogseminarier  utanför Combitech  Systems  AB. Här  skulle  vi  även  velat  få 
kontakt  med  någon  kund  till  Combitech  Systems  AB  där  systemutveckling 
genomförts  och  där Dialogseminariemetoden  tillämpats  på  något  vis. Även  en 
observation av ett genomfört Dialogseminarium skulle ha kunnat ge ytterligare 
material att  arbeta med. Nu blev det en observation på en  videoinspelning där 
själva syftet med seminariet var  lite oklart. Här skulle vi som sagt  istället velat 
observera ett »riktigt« Dialogseminarium. Tyvärr fanns det inga möjligheter till 
varken  det  ena  eller  andra  för  att  styrka  vår  empiri  ännu mer, men  vi  ser  den 
fortfarande som fullgott underlag för att kunna styrka de slutsatser vi gjort då vi 
ställt vår empiri mot teori.
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16.2.4 Kritik av analys och diskussion 
Analysen  och  diskussionen  är  två  kapitel  som  enligt  vår  mening  gått  hand  i 
hand.  Den  ena  delen  har  dock  byggt  på  empiri  och  teori  utan  personliga 
värderingar samtidigt som den andra bygger på de egna reflektionerna kring det 
analyserade. Vi har med hjälp av analysen hela tiden kunnat reflektera över det 
studien gett i form av empiri och teori vilket vi sedan diskuterat. Detta har i sin 
tur legat som grund till de slutsatser vi dragit. Att arbeta med dessa två delar för 
att  sedan  kunna  dra  slutsatser  har  gett  oss  den  grund  vi  behöver  för  att  kunna 
komma  fram till vad vi gjort. Tyvärr  finns det delar vi  inte har kunnat  föra en 
diskussion kring och som även krävt vidare analys, men det är något vi  lämnar 
för vidare forskningen inom området då det finns ramar för vad vi kan behandla. 

16.2.5 Kritik av resultat 
Inga tester har genomförts på det framtagna arbetssättet för att se om det skulle 
fungera  i  praktiken,  vilket  vi  också  nämner  i  avgränsningen.  Vi  har  inte 
möjligheten  att  medverka  vid  ett  systemutvecklingsprojekt  där  vårt  arbetssätt 
kan appliceras inom ramarna för denna uppsats. 

Vi har tagit  fram en modell på hur det kan se ut  i ett systemutvecklingsprojekt 
och  vi  ser  den  inte  som  slutgiltig.  För  att  vi  ska  kunna  säkerhetsställa  och 
utveckla modellen finns det ytterligare behov av prövning och validering. 

Vi vill poängtera att vårt arbete inte har kretsat kring att ta fram en färdig modell 
att arbeta efter, utan istället skapa en hypotes. Det som vår slutsats (vår modell) 
grundar sig i är istället det empiriska och teoretiska underlag vi samlat in. 

16.3 Förslag till framtida forskning 
Hur skulle vi kunna gå vidare i den fortsatta forskningen inom problemområdet 
och Dialogseminariet? Vi har i denna studie kunnat identifiera ett antal områden 
som  inte  faller  inom ramarna  för vår  uppsats. Där har  vi  istället  sett  att  vidare 
forskning inom området är möjligt. Vi har främst sett sex områden för framtida 
forskning, nämligen: 

•  Miljö:  Vi  har  sett  att  många  olika  aspekter  spelar  in  på  hur  ett 
Dialogseminarium genomförs och  vad det  ska komma att  resultera  i. Ett 
område som  inte har berörts är den  fysiska miljön som Dialogseminariet 
utspelar sig i. Detta är något vi anser att det går att jobba vidare med och 
utveckla.  Människor  är  bra  på  att  skapa  analogier  och  därav  skulle  en 
kreativ  och  temarik  miljö  kunna  bidra  till  att  deltagarna  får  ytterligare 
associationer. Detta såg vi bevis på när vi genomförde vår observation på 
ett Dialogseminarium,  där  deltagarna befann sig  i  en konstnärsateljé där 
väggarna  var  klädda  med  målningar.  Just  detta  Dialogseminarium
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behandlade ett tema som kretsade kring konst och vid flertalet tillfällen så 
kommenterades  det  som  befann  sig  på  väggarna,  vilket  födde  nya 
reflektioner. Att  sitta  i  en miljö  som är berikad med  inspiration  från det 
tema eller ämne som behandlas kan leda fram till att deltagare föder nya 
reflektioner  som  inte  skulle  ha  kommit  upp  till  ytan  om  de  inte  blivit 
inspirerade och påminda om dessa på grund av bakgrundsmiljön. 

•  Förberedelsearbete: Ponera att Dialogseminariemetoden ska användas  i 
ett  systemutvecklingsprojekt.  Det  kommer  att  krävas  att 
förberedelsejobbet  läggs upp på olika sätt beroende på vilken fas och till 
vilket ändamål det ska användas till. Här kommer en djupare forskning att 
krävas  för  att  kunna  ta  fram  vilka  behov  som måste  tillgodoses.  Dessa 
behov  kan  till  exempel  vara  att  tillgodose  seminariet  med  en 
seminarieledare  som är  lämpad  för ämnesområdet  samt att  identifiera de 
texter som ska användas. 

•  Motivation:  Motivation  är  en  mycket  viktig  faktor  för  att  ett 
Dialogseminarium  ska  bli  lyckat. Vi  har  identifierat  att  det  kan  visa  sig 
vara extra krävande att motivera personer som ska delta när syftet i första 
hand är  för ett projekts vinning och  inte enbart  för personlig utveckling. 
Här  kan  det  vara  lämpligt  att  ta  fram  något  som  visar  på  att  det  också 
kommer  att  generera  i  en  personlig  utveckling,  när  den  deltagande 
personen  kommer  att  få  representera  sin  egen  bild  av  hur  projektet  ska 
genomföras. Det kan leda till att en större acceptans samt en bättre bild av 
projektet  bildas,  vilket  i  sin  tur  kan  bidra  till  att  arbetet  i  projektet  kan 
fortgå  smidigare  och  vad  den  personliga  utvecklingen  kommer  att 
resultera i. 

•  Deltagarna:  Ett  viktigt  område  då  Dialogseminariet  ska  användas  i  ett 
systemutvecklingsprojekt  är  att  rätt  erfarenheter  och  kunskaper  sätts 
samman  i  en  deltagargrupp.  Vilka  kriterier  som  spelar  in  och  vilka 
erfarenheter som ger de bästa resultaten vet vi inte och därför kvarstår ett 
behov av fortsatt forskning på hur val av deltagare ska gå till. 

•  Användare: Dialogseminariemetoden  täcker många  områden  som är  av 
intresse  för  många  olika  intressenter.  Dock  kan  vi  se  potential  i  dess 
användande i framtida systemutvecklingsprojekt även med inblandning av 
slutanvändare, av till exempel ett ITsystem. De kan kanske fungera som 
gästföreläsare vid ett Dialogseminarium, eller så har de en eller flera roller 
som  deltagare  vid  ett  Dialogseminarium,  just  för  att  skapa  dialog  även 
kring användarna och vad de till exempel finner viktigt samt hur de ser på 
situationen i fråga. Detta är mycket intressant och tåls att forska vidare på.
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•  Utveckling: Metoden påstås hela tiden vara under utveckling och att den 
utvecklas  olika  i  olika  verksamheter.  Vi  menar  att  denna  utveckling  är 
livsviktig  för  metodens  överlevnad.  Idag  finns  inget  uttalat  tillfälle  där 
berörda  personer  samlas  för  att  utvärdera  och  diskutera  hur  metoden 
fungerar, vad som är bra och dålig och hur den kan förbättras. Detta är ett 
moment  som kan  vara  lämpligt  att  införa  när  det  kan  leda  till  att  skapa 
mera  struktur  i  utvärderingen.  Att  tillsammans  reflektera  och  utvärdera 
Dialogseminariet kan medföra att  tankegångar och  frågor både besvaras, 
men  också  att  nya  idéer  föds,  vilket  kan  led  utvecklingen  framåt. Detta 
menar  vi,  som vi  skriver ovan, är  en  förutsättning och en mycket  viktig 
del  för att metoden ska kunna överleva  i det  långa perspektivet. Detta är 
någonting som faller utanför ramarna  för vår uppsats, men är en mycket 
viktig punkt att fundera över i framtiden.
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Bilaga 1. Intervjufrågor till dialogseminariedeltagare 
Vi vill vara mycket klara på att om det skulle vara några frågor du inte tycker är 
lämpliga att svara på är det bara att ange att du inte vill svara på dem. Intervjun 
vi kommer att genomför tillsammans med dig ska användas i vårt uppsatsarbete 
där vi ställer oss frågan vad finns det för möjligheter med Dialogseminarier och 
kan de användas som en arbetsmetod i de olika faserna i ett systemutvecklings 
projekt? 

Finns det några begrepp eller frågor som är otydliga eller oklara är det bara att 
fråga  vad  de  innebär  och  vi  hoppas  kunna  besvara  dessa  med  en  tydligare 
förklaring av innebörden. Intervjun kommer att genomföras på ett sätt där en av 
oss kommer att  ställa  intervjufrågorna och en kommer att besitta en passivroll 
och inflika med kompletterande frågor. Vill du vara anonym går det bra. 

1.  Bakgrund 
a.  Namn: 
b.  Vilken är din bakgrund? 
c.  Vilket företag jobbar du för? 
d.  Vilken position har du på företaget där du jobbar? 
e.  Varför deltar/deltog du i ett Dialogseminarium? Vilken är/var din roll? 
f.  Hur många Dialogseminarier har du deltagit i? 

2.  Tillämpning av metoden Dialogseminarium 
a.  För vilka ändamål anser du att Dialogseminariet ska användas, vad kan 

det användas till och vad det ska resultera i? Med tanke på din 
uppfattning om metoden. 

b.  Varför ser du att metoden kan användas på det sättet? 
c.  Har Dialogseminariet några styrkor/begränsningar i användandet? 
d.  Hur upplevde du det att läsa upp dina egna texter inför en grupp? 
e.  Finner du något moment mera eller mindre givande? 

3.  Möjligheter 
a.  Vilka möjligheter anser du att Dialogseminariet medför: 

•  för företag? 
•  För dig som deltagarna? 

4.  Problem 
a.  Vilka problem kan ett Dialogseminarium medför? Vad finns det för 

åtgärder för att förhindra detta?
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5.  Roller 
a.  Tycker du att ledarrollen fungerar/de bra eller är det något som du 

skulle vilja ändra på? 
b.  Hur arbetar seminarieledaren för att hålla arbetet inom ramarna för 

metod och ämne? 
c.  Kan vem som helst anta ledarrollen? Finns det några typiska 

egenskaper som en bra ledare av Dialogseminariet ska besitta? 
d.  Vilken inverkan kan en stor skillnad i erfarenhet och kunnande hos 

deltagarna medföra? (positivt och negativt) 
e.  Hur uppfattade du protokollförarens roll? 
f.  Är det slutgiltiga protokollet rättvisande? Kommer allt tillbaka om du 

skulle läsa det idag? 
g.  Är det viktigt att du som deltagare har möjligheten att komplettera 

protokollet med åsikter som du anser inte framhävs? 
h.  Finns det några fler viktiga roller att identifiera? 
i.  Fann du det svårt någon gång att inneha en roll som lyssnar, och inte 

ges möjligheten att kommentera direkt? 

6.  Praxis 
a.  Vilka delar i Dialogseminariet anser du framhäver metoden? 
b.  Finns det något konkret som visar på vad ett Dialogseminarium ska 

resultera i? 
c.  Vad krävs för ett Dialogseminarium enligt din syn efter att ha deltagit? 

(tid och kunskap) 
d.  På vilket sätt anser du att man visar er på hur du vunnit nya 

erfarenheter och kunskaper? 
e.  Har du varit med i någon form av uppföljningsmoment? 
f.  Känner du dig styrd av Dialogseminariet eller anser du att det som ett 

fritt arbetssätt? 
g.  Hur tycker du att Dialogseminariet är som arbetsmetod? 
h.  Fann du dokumentationen tillräcklig? Om inte, vad saknade du eller 

vad fann du onödigt? 
i.  Hur uppfattar du argumenten för de olika momenten? 
j.  Då det finns strikta ramar för hur de olika uppgifterna ska genomföras 

vilket ställer höga krav på deltagarna. Hur uppfattade du dessa krav? 
Betungande, hjälpande?
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7.  Resultat 
a.  Anser du att Dialogseminariet fyller dess syfte ”ska behandlad ett 
ämne eller tema och vända upp och ner på redan vanemässiga 
föreställningar för att kunna skapa nya fördjupade frågeställningar”? 

b.  Vi har funnit att Dialogseminariet är tidskrävande. Är resultatet 
proportionellt mot arbetsinsatsen? 

c.  Hur går man vidare från Dialogseminariet? Hur använder man de 
erfarenheter man ”vunnit” genom ett Dialogseminarium? 

d.  Skulle du vilja jobba med denna metod igen, i så fall varför eller varför 
inte? 

e.  Hur reflekterar man på det som man precis gjort efter ett 
Dialogseminarium? 

f.  Saknar du något moment i Dialogseminariet? Finns det något som kan 
förbättra resultatet? 

g.  Vad ser du för framtid för Dialogseminariet?
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Bilaga 2. Intervjufrågor till dialogseminarieledare 
Vi  vill  vara mycket  klara  på  att  om  det  skulle  vara  några  frågor  som  du  inte 
tycker är lämpliga att svara på är det bara att ange att du inte vill svara på dem. 
Intervjun  vi  kommer  att  genomför  tillsammans  med  dig  ska  användas  i  vårt 
uppsatsarbete  där  vi  ställer  oss  frågan  vad  finns  det  för  möjligheter  med 
Dialogseminarier och kan de användas som en arbetsmetod i de olika faserna i 
ett systemutvecklingsprojekt? 

Finns det några begrepp eller frågor som är otydliga eller oklara är det bara att 
fråga  vad  de  innebär  och  vi  hoppas  kunna  besvara  dessa  med  en  tydligare 
förklaring av innebörden. Intervjun kommer att genomföras på ett sätt där en av 
oss kommer att  ställa  intervjufrågorna och en kommer att besitta en passivroll 
och inflika med kompletterande frågor. Vill du vara anonym går det bra. 

1.  Bakgrund 
a.  Namn: 
b.  Vilken är din bakgrund? 
c.  Vilket företag jobbar du för? 
d.  Vilken position har du på företaget där du jobbar? 
e.  Varför deltar/deltog du i ett Dialogseminarium? Vilken är/var din roll? 
f.  Hur länge har du vart aktivt involverad i Dialogseminariet som 

arbetsmetod? 
g.  Hur många projekt har du genomförts med inblandning av 

Dialogseminariet? 

2.  Tillämpning av metoden Dialogseminarium 
a.  För vilka ändamål anser du att Dialogseminariet ska användas, vad kan 

det användas till och vad det ska resultera i? 
b.  Varför ser du att metoden kan användas på det sättet? 
c.  Har Dialogseminariet några styrkor/begränsningar i användandet? 
d.  Kan vilken organisation som helst nyttja Dialogseminariet oavsett 

företagskultur? Och varför?
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3.  Möjligheter 
a.  Vilka möjligheter anser du att Dialogseminariet medför: 

•  för företag? 
•  för deltagarna? 

b.  På vilket sätt är detta möjligheter? 
c.  Vad skulle konsekvenskerna bli om dessa möjligheter skulle utebli i 

genomförandet av till exempel ett systemutvecklingsprojekt? Vad 
skulle saknas? 

4.  Problem 
a.  Vilka problem kan ett Dialogseminarium medför? Vad finns det för 

åtgärder för att förhindra detta? 
b.  Hur skulle det se ut om dessa problem inte fanns? 
c.  Hur behandlas deltagare som visar sig vara oengagerade, saknar vilja 

att medverka eller ej är lämpliga för deltagande och är detta ett 
problem som existerar? Finns det möjlighet att byta ut deltagare? 

5.  Roller 
a.  Hur fungerar ledarrollen och hur viktig är den i Dialogseminariet? 
b.  Kan vem som helst anta ledarrollen? Finns det några typiska 

egenskaper som en bra ledare av Dialogseminariet ska besitta? 
c.  På vilket sätt avgör ni vem som kan vara lämplig för en ledarroll? 
d.  Vad kan göras för att utveckla flera kompetenta seminarieledare? 

Kräver det någon form av utbildning? 
e.  Hur tas det beslut om deltagare? Finns det några kriterier som 

efterföljs? 
f.  Vilken inverkan kan en stor skillnad i erfarenhet och kunnande hos 

deltagarna medföra? (positivt och negativt) 
g.  Hur tas det beslut om vem som ska anta rollen som protokollförare? 

Finns det några kriterier som efterföljs? 
h.  Hur påverkar protokollföraren resultatet? Och hur vet protokollföraren 

vad som är viktigt? 
i.  Finns det några fler viktiga roller att identifiera? 
j.  Hur arbetar seminarieledaren för att hålla arbetet inom ramarna för 

metod och ämne? 
k.  Hur behandlar du själv som seminarieledare dina egna värderingar och 

kunskaper på ämnet som behandlas? Försöker du att utelämna dessa 
eller deltar du själv med egna åsikter? Ska en förförståelse vara ett 
hjälpmedel för att styra dialogen?
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6.  Praxis 
a.  Anser ni att ni använder er av de olika praxis som finns för att 

Dialogseminarier skall kunna kallas för en metod eller ser ni den som 
något annat? Process, verktyg eller modell? 

b.  Kan några paralleller till andra metoder dras? I så fall vilka? 
c.  Hur säljer man in ett Dialogseminarium till en kund? Vilka aspekter 

vill ni framhäva? 
d.  Finns det något konkret som visar på vad ett Dialogseminarium ska 

resultera i? 
e.  Hur tar ni hänsyn till och behandlar de krav beställaren har på ett 

genomfört Dialogseminarium? 
f.  Vad krävs för ett Dialogseminarium (av företag och deltagare)? (tid 

och kunskap) 
g.  Vad tycker du är rätt antal Dialogseminarier att genomföra för att 

komma fram till det bästa resultatet? Vilka är faktorerna som påverkar 
valet av antal Dialogseminarier? (tid, typ av projekt etc.) 

h.  På vilket sätt visar ni på hur deltagare vunnit ny erfarenheter och 
kunskaper? 

i.  Innehåller Dialogseminariet någon form av uppföljningsmoment? 
j.  Hur ofta utvärderas Dialogseminarieformen för metodutveckling? Om 

man gör detta, varför? 

7.  Faser i utvecklingsprocessen 
a.  Vad krävs av Dialogseminariet för att kunna implementeras till 

exempel i olika systemutvecklingsfaser? 
b.  Finns det någon skillnad mellan de faser, i olika former av projekt, 

som Dialogseminariet går att implementeras i? 
(systemutvecklingsprojekt, kunskap och erfarenhetsgenerering, 
skapande av tradition etc.)
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8.  Resultat 
a.  Vi har funnit att Dialogseminariet är tidskrävande. Så hur fungerar det 

om en kund har fastnat i ett systemutvecklingsprojekt och vill nyttja 
Dialogseminariet för att generera nya idéer? Stannas det pågående 
projektet upp och avvaktar resultatet från seminariet eller finns det 
några andra sätt att genomföra detta? 

b.  Vad ser du för framtida utveckling för Dialogseminariet? 
•  Som kunskapsgenererande metod 
•  Som komplement till SUmetoder 
•  Som en universell idéskapande metod jämfört med metoder som 

brainstorming, random input och varför varför varför? Dessa 
metoder för idéskapande kräver inga extrema krav på 
metodkunskap utan de är enkla att tillämpa. Hur skulle 
Dialogseminariet kunna användas i ett sådant perspektiv? 

c.  Hur går man vidare från Dialogseminariet? Hur använder man de 
resultat som genererats för vidare »faser«? (kravspecifikationer etc., 
användning av resultat)
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Bilaga 3. Observation av Dialogseminarium 
1.  Bakgrund 

a)  Bakgrund till seminariet? 
b)  Hur många deltar? 

2.  Vad var ditt först intryck av Dialogseminariet? 

3.  Tillämpning av metoden Dialogseminariet 
a)  För vilka ändamål används Dialogseminariet? 
b)  Hur arbetar de i gruppen? 
c)  Har deltagarna tillräckligt stor plats och arbetar man för dem? 
d)  Diskuteras det mycket kring deltagarna och hur de skulle vilja se det? 
e)  Tar man hänsyn till olika typer av användare inom seminariet? 
f)  Hur ser gruppen i sig på Dialogseminarier? 
g)  Hur mycket tid avsätts för deltagarna? 
h)  Får alla lika mycket plats genom hela processen? 

4.  Roller 
a.  Finns det tydliga roller? 
b.  Finns det en tydlig ledarroll? 
c.  Hur arbetar man med beställarna/kunderna? 
d.  Hur fungerar ledarrollen? 
e.  Hur styr ledaren utvecklingen inom gruppen? 
f.  Hur arbetar seminarieledaren för att hålla arbetet inom ramarna för 

metod och ämne? 
g.  Kan något sätt identifieras på hur dialogseminarieledaren behandlar 

olika typer av deltagare? 
h.  Försöker dialogseminarieledaren att utelämna dessa eller deltar han 

själv med egna åsikter? Styrs dialogen? 
i.  Finns det några typiska egenskaper som ledare av Dialogseminariet 

besitter? 
j.  Kan några skillnader i deltagarnas erfarenheter och kunskaper 

urskiljas? I fall det finns, vilken roll spelare de? Och vilken inverkan 
har de på Dialogseminariet. 

k.  Vilken inställning har deltagarna till varandras texter och yttranden? 
l.  Hur påverkar protokollföraren resultatet? Och hur vet protokollföraren 

vad som är viktigt? 
m. Är protokollföraren synlig? 
n.  Hur instrueras protokollföraren? 
o.  Finns det några fler viktiga roller att identifiera?
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5.  Praxis 
a)  Kan några paralleller till andra metoder dras? I så fall vilka? 
b)  Kan en »metod« identifieras? 
c)  Är det tydligt att en metod används i så fall följer de den enligt hur 

dess process beskrivs? 
d)  Hur identifierar man till exempel funktioner som deltagarna vill ha? 
e)  Hur identifierar man till exempel behov? 
f)  Hur lång tid kan en utvärdering ta? 
g)  Är det tidskrävande och är det »effektivt«? 

6.  Resultat 
a)  Vad är resultatet? 
b)  Är deltagarna nöjda? 
c)  Hur avslutas seminariet? 
d)  Vad händer sen? 

7.  Hur har din uppfattning om Dialogseminariet förändrats? 

8.  Slutliga reflektioner 

9.  Saker att gå vidare med
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Bilaga 4. Respondenter vid intervjuer 
Namn  Företag  Plats för intervju  Datum 

Backlund, G.  Combitech 
Systems AB  Konferensrum, Linköping  20060426 

Fock, N.  Combitech 
Systems AB  Konferensrum, Linköping  20060421 

Gustavsson, J.  Combitech 
Systems AB  Konferensrum, Linköping  20060425 

Jern, LH.  Combitech 
Systems AB  Konferensrum, Linköping  20060425 

Johansson, G.  Combitech 
Systems AB  Konferensrum, Linköping  20060425 

Johansson, I.  Combitech 
Systems AB  Kontor, Malmö  20060413
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Bilaga 5. Intervjucitat i sitt sammanhang 
Här  återges  citat  använda  i  uppsatsens  empiri  i  dess  fulla  sammanhang  och 
kopplat  till den person som sade det under  intervjuerna. Alla citaten är  tagna 
från  intervjuer  med  ledare  och  deltagare  av  Dialogseminariet.  Citaten  är 
kursiverade för att lätt kunna lokaliseras. 

Backlund, G. 20060426 Combitech Systems AB, 
Linköping 
[…] det  handlar om att  skapa  intresse  för att vi  har  någonting  som  traditionell 
kompetensutveckling inte över huvudtaget ägnar sig åt, vi ersätter ingenting av 
det ni ägnar er åt, fortsätt med det men vi har någonting som kompletterar och 
det där väcker intresse och sen så kan vi nu faktiskt börja berätta om resultaten 
och då förstår man att resultaten ligger på en annan nivå än vad man vanligtvis 
talar om då. 

Så vi återanvänder skrivna texter, vi återanvänder Dialogseminarieprotokoll. Det 
är  ju  lite av vårt strukturkapital, vi har  inte skrivit ner den tysta kunskapen  för 
det kan man  inte men vi  har  fångat  väldigt mycket dyrbara erfarenheter  i  text. 
Och  jag  tycker  att  de  här  skrivna  erfarenheterna  förmedlar  men  än  bara 
bokstäverna och orden gör för den som har liknande erfarenheter så talar de här 
exemplen till en på ett annat sätt. Så på det sättet har de ett större värde än det 
som bara syns i bläcket. 

Fock, N. 20060421, Combitech Systems AB, Linköping 
Så begränsande är det ju så tillsvida att det har ju som funktion att vara ett sätt 
att mötas för att utbyta erfarenheter. Och det är till sin funktion, alltså en del av 
metoden är att Dialogseminariet är demokratiskt och ska vara, det ska va högt  i 
tak, men det är  också att  när man pratar,  när människor pratar,  uttrycker egen 
erfarenhet  tillsammans  i  grupp  så  pratar  man  alltid  om  saker  som  man  har 
upplevt eller varit med om. Och det är  ju alltid rätt man kan väldigt sällan bli 
ifrågasatt och det blir inte en diskussion eller debatt. 

Och  sen  är  det  ju  också  en  styrka  i  att  man  skriver  ner,  innebär  att man, med 
inspiration  från det man  läst, så att själva  skrivandet  tvingar  till en  långsamhet 
och det är en del  i metoden runt reflektion, måste  formulera dig, det är samma 
sak som effekt, fenomen som när man ska tvingas stå som lärare inför en grupp, 
för  ska man kunna  lära  ut  någonting  så måste man  kunna  formulera  sig med 
egna ord, med sitt eget språk. Man är ingen bra lärare om man läser rakt upp och 
ner  vad  som står på  en  skriven overhead, det  tillför  ingenting  till  åhörarna, då 
kunde lika gärna ha läst de själva så att säga.
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Sen  så måste,  så  som med  alla  protokoll,  det  här  protokollet  stämmas  av med 
dem som var med. Att de känner igen sig och kan verifiera att det här protokollet 
är  riktigt,  men  det  intressanta  är  att  ett  välskrivet  protokoll,  trots  att  man  har 
ändrat  ordningen  och  har  lagt  andra  ord  i  munnen  på  folk  och  inte  ordagrant 
säger det som sades utan har formulerat det, alltså protokollföraren formulerar 
det med sina ord för att det ska bli bättre, lättare att förstå eller någonting [paus] 
så känner folk igen sig när en duktig protokollförare skriver någonting, då tycker 
man att det är precis vad jag sa, det kanske inte var det. 

[…]men  det  är  ju  inte  så  att  Dialogseminariet  är  så  välbeskrivet  i  en 
processbeskrivning så  att vi måste  göra  något  slags arbete där  vi beskriver om 
det på nytt inför en ny situation utan till sin natur så är det rätt flexibelt. Sen så 
har vi några exempel på hur vi har jobbat med det, och vi har en erfarenhet hos 
dem  människor  som  har  jobbat  med  det  hos  kund,  jag  menar  ju  att  varje 
Dialogseminarium är  ju  unikt,  så  varje Dialogseminarium är  ju en anpassning, 
kan man säga. 

Inte så att man kan mäta det på det sättet, men ett sätt kan ju vara att människor 
själva bekräftar att de upplever att de har  fått  en djupare  insikt och att de nu 
fattar, har blivit klokare  så att säga, att det här har givit dem någonting. Och 
det är väl ett av de starkaste sätten tycker jag. 

Gustavsson, J. 20060425, Combitech Systems AB, 
Linköping 
[…] det föder en vakenhet och det föder en liten distans till där man är just nu, 
samtidigt som du reflekterar över det. Så du tänker på det du gör just nu med en 
distans. Och då  framträder  ju konturer. Då ser man skogen för alla  träd. Är du 
nere i skogen så ser du inte skogens konturer då ser du träden. Lyfter man sig 
upp ja då ser man skogen. 

Det finns ju ett problem att man, man är uppfylld av det här när man träffas då. 
När man går där  ifrån, det här  ska man komma  ihåg,  sen  falnar  ju  vissa delar, 
men  små,  vad  ska  man  säga,  små  guldkorn  blir  ju  kvar.  Och  det  gäller  att 
använda sig av dem guldkornen och kunna förvalta dem sen. 

Jern, L.H. 20060425, Combitech Systems AB, Linköping 
[…] det är att man håller en mindre föreläsning eller kring temat så att säga, att 
det  är  utgångspunkten.  Det  inledande  på  Dialogseminariet  så  är  det  en  kort 
föreläsning om någonting. Så att det  ska vara  en  inspirationskälla  till  fortsatta 
diskussioner. Det skulle man kunna tänka sig.
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Johansson, G. 20060425, Combitech Systems AB, 
Linköping 
Och man bör ha egenskapen att kunna känna av en grupps, vad ska man säga, 
inställning  till  samtal  och  utveckling.  Så  man  måste  vara  en  bra  mötesledare 
eller  om  man  säger  mötesordförande,  det  tror  jag  är  grund,  den  viktigaste 
egenskapen hos en ledare att vara van att styra och leda ett möte. För att det ska 
bli bra struktur och hålla tider och sådana saker, det är viktiga bitar. 

Alltså vi har haft en serie Dialogseminarier där vi efteråt har haft vad vi kalla för 
examination och det innebar, i det fallet, att vi läste igenom protokollen från, det 
var fyra seminarier, och skrev en reflektioner kring protokollen, kan man säga, 
där vi reflekterade över vad vi har lärt oss seminarieserien. Och det är ju nyttig 
uppföljning  för  på  nått  sätt  är  det  repetitionen  är  kunskapen  moder,  sa  väl 
befälen  i  lumpen,  när man hade  tagit  isär  vapnen  tio  gånger,  och det  ligger  ju 
mycket i det, kommer man tillbaka till en viss frågeställning och en viss kunskap 
många gånger, sen sitter den ju bättre, det är ju så. 

Jag tycker att Dialogseminariet gör att man, det bygger ju på reflektion och det 
göra  att  man  inte  lär  sig  en  massa  fakta,  jag  tänkte  säga  kunskap  eller 
information,  faktaspäck  får  man  inte  så  mycket  men  däremot  den  här 
reflekterande kunskapen som är,  som sitter kvar,  så  att, man kan komma  fram 
till  lite  djupare  sanningar  tycker  jag  med  den  som  arbetsmetod,  djupare 
sanningar och kunskaper än om man läser en kurs eller går en kurs, det är väl, 
det  är  väl det man har möjlighet att  fokusera på det  som känns centralt  för en 
själv  i  och med  att man  har möjlighet  att  ställa  frågor  till  de  som  finns med  i 
rummet.  Så  att,  det  är  väl  det  som  är  fördelen  med  denna  arbetsmetoden, 
Dialogseminariet. 

Nu gör jag ett resonemang här, spontant liksom, så kvantitativt får man mindre i 
det kortare perspektivet men på det längre perspektivet så tror jag även att man 
får kvantitativt mindre bestående men om man ska säga från, jämfört med att ha 
läst på ett traditionellt sätt. Det kanske blev ett rörigt resonemang, men det är där 
är där  i  jag, det  är  spontana  jag  svarar,  jag  vet  inte men spontant  så känns det 
som  om  jag  får  mer  bestående  kunskaper  per  tidsenhet  här.  Speciellt  om 
personerna  som  har  skrivit  texterna  har  varit  lite  personliga  och  tagit  med 
motgångar  och  problem  då  vet  jag  att  jag  har minnen som sitter kvar år efter, 
personer som har berättat om svårigheter i projekt som exempelvis det är något 
som kan sitta kvar länge.
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Johansson, I. 20060413 Combitech Systems AB, Malmö 
Vad man kan använda den till är ju mycket mer. Vad vi har använt den till det är 
ju  i  olika  typer  av  föreändringsarbete  då,  det  är  i  det  här  med 
produktspecifikationsfasen  då  det  gäller  att  samla  ihop  ett  kunnande.  Så  helt 
enkelt där man har kunskapsansamling  försöker  få  ut  ett kunnande alltså. Den 
explicita  kunskapen  den  du  kan  skriva  ner  den  är  ju  trots  allt  toppen  på  ett 
isberg. Kunskapen är ju mycket mer. 

Det är ju en metod för reflektion helt enkelt. Begränsningar för det. Man kan ju 
inte bara gå och reflektera. Det måste ju användas i kombination med handling. 
Det är då det bygger upp det här. Handling och reflektion det skapar omdöme. 

Det  tror  jag  att  man  i  den  här metoden  [paus]  vet  jag  att  man  får  folk  till  att 
växa,  växer  gör  man  genom  att  man  skapar  på  nått  sätt  ett  språk  av  sin 
erfarenhet  som  tidigare kanske var  tyst och dold. Vilket gör att man  får bättre 
omdöme. Dels  får man ett bättre omdöme, dels  får man ett språk att prata om, 
vilket ju gör att en organisation där man då har arbetat växer i dessa aspekter.
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Bilaga 6. Metodanalys enligt NIMSAD 
Frågorna som presenteras i metodanalysen kommer ifrån Adamopoulos (2003) 
som utgår ifrån ramverket NIMSAD och vilka vi använt för att generera frågor 
till  vår utvärdering. Vi har använt  sidorna 197199  från Adamopulos doktors 
avhandling som mall för våra tabeller i denna bilaga. 

INTRODUKTION 
Dialogseminarier är en metod som  idag används av  flera  verksamheter. Det är 
en  metod  som  används  för  att  utvinna  kunskap  och  erfarenheter  vilka  är 
aktiviteter för att omvandla en verksamhets problem till lösningar. 

De huvudpunkter som finns inom Dialogseminariet är: 
•  Etablera ett gemensamt språk 
•  Skapa en yrkespraxis 
•  Skapa ett reflektivt och analogiskt tänkande 
•  Bygga kunskap 
•  Utveckla erfarenhetsbaserade kunskaper 

Ett projekt i Dialogseminarier går till på följande sätt: 

1.  Planering 
2.  Förberedelser 
3.  Implementation 
4.  Minnesanteckningar 
5.  Utdelning och uppföljning 
6.  Gå tillbaka till punkt 2 (iterativ process beroende på antal seminarier som 

ingår i Dialogseminarieomgången) 

BEGREPP 
Kund  En  verksamhet  utanför Combitech Systems AB eller 

internt inom Combitech Systems AB 

»Problemsituationen«  Situationen metodanvändaren står inför 

Metodanvändaren  dialogseminarieledaren



Bilagor 

Tabell 1. Utvärdering av den förslagna metoden enligt ramverket NIMSAD: 
»Problemsituationens« element. 

Frågor och svar om »problemsituationen« (metodens kontext) 
F1: Vilka är kunderna? 
F2: Vilken grad av engagemang har kunderna i metodens process? 
F3: Hur kunderna är inblandade in i problemlösningsprocessen? 
F4: Till vilken grad finns det berättigande att ha bekymren om kunderna? 
F5: Vilka är kundens behov rörande »problemsituationen«? 
F6: Vilka typer av »problemsituationer« möts metodanvändarna av? 
F7: Vilka typer av »problemsituationer« hävdar metoden att den är anpassad 
för? 
F8: Vilka bevis och förklaringar tillhandahålls? 
F9: Vilka karakteristiska drag av »problemsituationen« finns? 
F10: Vilken typ av kultur påverkar metoden? 
F11: Vilken typ av »verklighet« varseblir kunden? 
F12: Vilken är den dominanta varseblivningen i »problemsituationen«? 

Tabell 2. Utvärdering av den förslagna metoden enligt ramverket NIMSAD: Den 
menade problemlösarens element. 

Frågor och svar om Problemlösaren (metodanvändaren) 
F13: Är sant deltagande av metodanvändarna främjat? 
F14: Är metodanvändarna guidade för att finna mer information om specifika 
ämnen? 
F15: Är det möjligt för metodanvändaren att använda lämpliga 
systemutvecklingsverktyg under deras arbete? 
F16: Informerar metoden sina avsedda användare om naturen och typen av 
koncept som de måste vara välbekant med före man applicerar metoden? 
F17: Vilken nivå av abstrakt och tekniskt tänkande, och vilka kunskaper och 
färdigheter kräver metoden från dess användare före dem kan använda sig utav 
den? 
F18: Är det möjligt för metodanvändaren att anpassa metoden? 
F19: Är motiven, värderingarna och det etiska beteendet hos metodanvändaren 
viktigt för »problemsituationen« med hänsyn till metoden? Om Ja, hur tas de 
hänsyn till? 
F20: Vilka modeller tillhandahåller metoden metodanvändaren för att attackera 
»problemsituationen«? 
F21: Är det nödvändigt för metodanvändaren att ha erfarenhet inom domänen 
av »problemsituationen«?



Bilagor 

Tabell 3. Utvärdering av den förslagna metoden enligt ramverket NIMSAD: 
Problemlösningsprocessens element (problemformuleringen). 

Frågor och svar om Problemlösningsprocessen (Metodprocessen) 
 Problemformulering  

FÖRSTÅELSE AV »SITUATIONEN AV INTRESSE« 
F22: Vilken hjälp erbjuder metoden för att identifiera de oberoende aktörerna 
som är involverade i »situationen av intresse«? 
F23: Varnar metoden dess användare för vart gränserna för metoden går (Utan 
att påverka metodprocessen)? 
F24: Vilken hjälp erbjuder metoden dess användare mot konstruktionsgränser? 
F25: Vilken är rollen för kunderna i förhållande till metoden? 
F26: Hjälper metoden dess användare att identifiera källorna till information? 
F27: Föreslås/diskuteras några särskilda metoder för undersökningar? 
F28: Vilka färdigheter understryker metoden som relevant eller användbart för 
att genomföra en sådan undersökning? 
GENOMFÖR DIAGNOSEN 
F29: Vilka modelleringskrav och tekniker erbjuder metoden för att uttrycka det 
karakteristiska hos »situationen av intresse«? 
F30: Vad finns det för implikationer med dessa för de följande stegen i 
metoden? 
F31: Underlättar metoden filtreringen av den insamlade informationen? 
F32: Är det nödvändigt att regelbundet uppdatera det karakteristiska med 
»situationen av intresse«? 
F33: Uppmärksammar metoden dess användare om vikten med att noga 
beskriva »situationen av intresse«? 
DEFINIERA PROGNOSENS STRUKTUR 
F34: Vilken hjälp erbjuder metoden i definitioner av önskade tillstånd rörande 
»situationen av intresse«? 
F35: Vad för modelleringskrav och tekniker erbjuder metoden för att uttrycka 
önskvärda tillstånd? 
F36: Vilka är implikationerna av att missuppfatta ett önskvärt tillstånd? 
DEFINIERA PROBLEM 
F37: Förklarar metoden vad som förhindrar det önskvärda tillståndet? 
F38: Hur hjälper metoden dess användare att föra sådana förklaringar? 
F39: Noterar metoden antaganden som är gjorda för att ta hand om problem 
som hindrar det önskvärda tillståndet? 
F40: Är alla definierade problem sedda som av lika vikt? 
F41: Är det nödvändigt att definiera alla problem från början? 
BESKRIVA KRAV PÅ TÄNKT SYSTEM 
F42: Utvinner metoden beskrivning av krav på det tänkta systemet från de 
identifierade problemen? 
F43: Erbjuder den någon hjälp för att formulera krav på det tänkta systemet? 
F44: Överväger metoden effekten av formuleringen av de kraven på det tänkta 
systemet från det karakteristiska av ”problemsituationen«? 
F45: Varnar metoden dess användare vikten av beslut som är involverade? 
F46: Kan man genomföra ändringar i kraven för det tänkta systemet? 
F47: Klargör metoden meningen med beskrivningen av de krav som finns på det 
tänkta systemet?



Bilagor 

Tabell 4. Utvärdering av den förslagna metoden enligt ramverket NIMSAD: 
Problemlösningsprocessens element (lösningsdesign och designimplementering). 

Frågor och svar om Problemlösningsprocessen (Metodprocessen) 
 Designlösning och designimplementering  

GENOMFÖR KONCEPTUELL/LOGISK DESIGN 
F48: Accepterar metoden krav på tänkta system som en startpunkt i den logiska 
designen? 
F49: Förlitar sig den på dess användares erfarenhet eller expertis för designen 
av lösningen? 
F50: Särskiljer den mellan logiska och fysiska designsteg? 
F51: Vilka tekniker föreslår metoden för att formulera en lösning? 
F52: Är tillämpningen av dessa tekniker tillräckligt förklarade genom en serie av 
steg? 
F53: Hur försäkrar sig metoden om att kunden håller med om den logiska 
designen? 
F54: Finns det några aspekter med »situationen av intresse« som är exkluderad 
av metoden i dess designsupport? 
F55: Överväger/stöder metoden modelleringen av beteendeutfärdanden? 
GENOMFÖR FYSISK DESIGN 
F56: Vilken specifik teknologi för metoden med sig till designprocessen? 
F57: Varnar metoden dess användare om vikten av att göra försiktiga val 
rörande teknologin? 
F58: Hjälper metoden att inhysa vyerna av kunderna rörande teknologin som är 
nödvändig att använda? 
F59: Erbjuder den support med tanke på både den fysiska och logiska designen 
på ett integrerat sätt? 
F60: Är den logiska designen oberoende från specifika teknologier? 
IMPLEMENTERA DESIGNEN 
F61: Vilken hjälp erbjuder metoden för implementeringen av designlösningen? 
F62: Stödjer metoden testning av aktiviteter? 
F63: Varnar metoden dess användare för möjligheterna att ändringar av den 
logiska designen kan ändras på grund av upptäckt av problem under 
implementeringen? 
F64: Tar metoden hänsyn till användarinterfaceutfärdanden?




