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– en avhandling om situationsanpassad facilitering 
vid samarbetsinriktad modellering

Informationssystem är resultatet av samar-
bete människor emellan. System designas, 
realiseras, testas och implementeras i de 
verksamheter som de ska stödja. Idag är 
det inte ovanligt att kraven på dessa system 
formuleras genom projekt som organiseras 
genom olika samarbetsformer.

I föreliggande avhandling lyfter vi på 
locket på denna typ av samarbete och 
studerar i detalj vad som sker när krav på 

system formuleras under samarbetsinriktad modellering. Baserat på en 
gedigen forskningsdesign och ett rikt datamaterial presenterar författaren 
en typologi över samarbetsinriktad modellering, åtgärder för att utföra 
facilitering av modelleringsarbete samt insikter om vad som utmärker  
situationsanpassning i arbetet att facilitera modellering, när olika omstän-
digheter behöver hanteras under samarbetet. Synsättet som förespråkas 
är att tillämpandet av struktur och utnyttjandet av frihet är förutsättningar 
då goda krav på informationssystem ska formuleras genom samarbete.
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