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Sammanfattning:
Att förändra verksamheter är en utmanande uppgift. Det finns många fallgropar i
förändringsarbete som bör undvikas. T.ex kan man hoppa på en lösning utan tillräcklig
eftertanke vilket sedan kan ge negativa konsekvenser och obehagliga överraskningar för
inblandade aktörer. Det är därför viktigt, innan man börjar utveckla åtgärder som ska förändra
en verksamhet, att först undersöka och utvärdera verksamheten för att kunna göra ett
välgrundat ställningstagande om lämpliga åtgärder. Detta inledande moment i förändringsarbete brukar kallas för förändringsanalys.
Denna skrift presenterar hur verksamhetsutveckling kan ske på ett metodiskt sätt. Att
inledningsvis göra en förändringsanalys är ett väsentligt inslag i sådant metodiskt
angreppssätt. En metod för att användas i förändringsanalys och annat förändringsarbete
presenteras. Denna metod består av olika delar (metodkomponenter) som: verksamhetsdefiniering, samverkansanalys, process- och handlingsanalys, problemanalys, styrkeanalys,
målanalys och sammanfattande nulägesvärdering. Metoden består av olika beskrivningssätt
(modeller som grafer och tabeller) för att bidra till utredning och kommunikation. Tänkesätt
och arbetssätt för att framställa sådana modeller presenteras. En viktig grund i tänkesättet
bakom metoden är ett praktikteoretiskt perspektiv. Detta perspektiv på verksamheter beskrivs
bl.a genom några teoretiska modeller (den generiska utbytesmodellen, den generiska
verksamhetsmodellen). Metoden illustreras med hjälp av ett genomgående exempel.
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1 Inledning
Vi lever i en starkt föränderlig värld. Förändringar i dagens samhälle kan vara både omfattande
och omvälvande, dessutom har förändringstakten blivit snabbare. Förändringar genomförs i
olika organisationer, förändringar som kan innebära såväl start som nedläggning av olika
verksamheter.
Förändringar i organisationer har olika räckvidd i sina effekter. Organisationen kan påverkas
internt, t.ex då personalens arbetsuppgifter förändras. Förändringar i en organisation kan
också påverka andra organisationer, t.ex då beställnings- och betalningsrutiner förändras.
Men verksamhetsförändringar kan även innebära att det vardagliga livet förändras för
personer utanför arbetsplatserna. Bankkontor läggs ned och bankärenden måste skötas över
internet med ökad flexibilitet avseende tid och plats som följd, men också med nya krav på
kunnande samt ökat teknikberoende och sårbarhet som följd.
Vissa personer deltar direkt i förändringsarbete och har då ofta möjlighet att påverka resultat
och effekter, medan andra personer endast är berörda och får anpassa sig efter nya
förutsättningar.
De förändringar som genomförs i samhället visar att det finns en potential i organisationer till
både snabba och omfattande förändringar. Men innebär också en sådan förändringsförmåga
att det alltid är bra och väl genomtänkta förändringar som genomförs? Att förändringar
reducerar existerande problem och inte skapar nya problem? Att förändringar blir hållbara och
inte leder till ständigt nya behov av förändringar? Att förändringar kan ge positiva effekter och
nytta för såväl verksamheten som för enskilda individer och det omgivande samhället?
Man kan konstatera att förändringar i verksamheter genomförs med skiftande resultat. Det
kan variera från mycket lyckade till i stort sett helt misslyckade förändringsinsatser. Att
förändra i verksamheter innebär alltså inte automatiskt att önskade resultat och effekter
kommer att uppnås. Vad man däremot kan vara tämligen säker på är att alla
förändringsprojekt av något större omfattning förbrukar ansenliga resurser.
För att utveckla bra verksamheter och samtidigt hushålla med resurser behöver förändringar
genomföras på ett reflekterat och eftertänksamt sätt. Man behöver ta aktiv ställning till såväl
verksamhetens styrkor som dess svagheter samt värdera och relatera viktiga mål och behov till
alternativa åtgärder. För att undvika obehagliga överraskningar i efterhand, behöver man i god
tid innan förändringar har hunnit implementeras skapa en realistisk prognos avseende
framtida verksamhet. Beslutsfattare och andra berörda måste helt enkelt få goda möjligheter
att tänka efter före!
1988 skrev vi boken ”Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda
förändringsbeslut” (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) utifrån just dessa idéer kring förändringsarbete. Vi arbetade också utifrån idén om välutvecklade metoder som hjälpmedel för att uppnå
förbättrat förändringsarbete, välgrundade beslut och goda förändringar. Metoden
förändringsanalys/SIMM1 (FA/SIMM) som presenterades i den nämnda boken, var resultat av

På den tiden kallades metoden förändringsanalys/SIM. Mer om detta i historisk översikt (kapitel 15)
nedan.
1
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ett mångårigt praktikinriktat forskningsarbete. Metoden som tidigare endast hade
presenterats i form av olika forskningsrapporter fick genom boken en stor spridning och har
under årens lopp använts och influerat många förändringsprojekt. Boken har använts såväl av
professionellt verksamma utredare som av forskare och studerande på universitet och
högskolor.
Som en fortsättning på ”Förändringsanalys” utkom 1993 boken ”Verksamhetsutveckla
datasystem” (Goldkuhl, 1993a). Denna senare bok anlade ett verksamhetsutvecklingsperspektiv på utveckling av IT-system1. Detta perspektiv innebär att IT-system och
verksamhetsprocesser utvecklas på ett samstämt och integrerat sätt. Den metod som
presenterades i denna bok kallades för verksamhets- och informationsbehovsanalys enligt
SIMMetoden (VIBA/SIMM) och byggde vidare på FA/SIMM.
Sedan utgivningen av dessa böcker har vi och våra forskarkollegor fortsatt att utveckla dessa
metoder för verksamhetsutveckling och att anpassa dem efter nya behov och
användningssituationer. Denna forskning har haft en stark praktikorientering med många
tillämpningar och utprövningar i samarbete med företag och förvaltningar; se vidare kapitel
15 för översikt över olika dokumenterade tillämpningar. Denna användning, anpassning och
vidareutveckling har kontinuerligt dokumenterats i en mängd olika forskningsrapporter.
På samma sätt som verksamheter förändras kan också metoder behöva förändras. Sättet att se
på verksamheter har förändrats sedan 1988. När synsätt, arbetssätt och språkbruk förändras,
måste givetvis även metoder förändras. Metoder som ska utgöra instrument för att bättre
förstå och förändra verksamheter måste innehålla och referera till de fenomen som man
behöver uppmärksamma och bearbeta när man utvecklar verksamheter. 1988 var det t.ex inte
så vanligt att man explicit talade om verksamhetsprocesser. I dag är det istället mycket vanligt
att göra processkartläggningar och processutveckling. Om man då vill genomföra
förändringsarbete med processinriktning, behöver man också metoder som inkluderar
processbegreppet och som stödjer en fokusering och hantering av verksamhetens processer.
Dagens utredningsbehov ställer nya krav på utredningsmetoder samtidigt som de
grundläggande utredningsfrågorna ändå i sak är de samma som tidigare. Utredningar startar
vanligtvis utifrån något behov av att få till stånd en effektiv och kreativ problemlösning, dvs att
ställa en diagnos och fastställa behov samt att besluta om och implementera åtgärder. Detta är
något som fortfarande i högsta grad är giltigt. Eftersom FA/SIMM utgår ifrån generella och
grundläggande egenskaper avseende utredningsarbete och problemlösning, är FA/SIMM som
idé lika aktuell idag som 1988. Då verksamhetsutveckling enligt SIMMetoden kontinuerligt
har använts och vidareutvecklats innebär detta att metoden också är anpassad för att stödja
dagens förändringsarbeten. Men den vidareutveckling av SIMMetoden som skett under åren
och som presenterats i en stor mängd forskningsrapporter behöver ges en samlad beskrivning
för att fungera som sammanhållande guide för att utveckla verksamheter.

1

I den boken och vid denna tid kallades IT-system för datasystem.
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Denna nya skrift heter alltså ”Metodisk verksamhetsutveckling - tänkesätt och arbetssätt vid
förändringsarbete”. Den1 beskriver hur man kan bedriva verksamhetsutveckling och
förändringsarbete på ett metodiskt sätt, dvs hur man kan ta hjälp av en metod för att uppnå
effektivitet i utvecklingsprocess och kvalitet i utvecklingsresultat. Vi beskriver hur man kan
tänka under förändringsarbete och vilka perspektiv på verksamheter och verksamhetsutveckling som kan anläggas (”tänkesätt”). Vi beskriver också hur man kan bedriva
förändringsarbete genom olika arbetsmoment och utredningsfrågor samt använda olika
strukturerade beskrivningssätt (”arbetssätt”). Huvuddelen av skriften handlar om olika
aspekter av denna metod (kapitel 6 – 14). Men innan vi dyker in i beskrivning av metoden, så
kommer vi först att klargöra vad som menas med en verksamhet (kapitel 2) samt beskriva olika
aspekter av verksamhetsutveckling och förändringsanalys (kapitel 3 - 5).
Det primära syftet med denna skrift är alltså att förklara och beskriva en metod för
verksamhetsutveckling och dess bakomliggande perspektiv. På detta sätt vill vi bidra till
kunskaper om hur metoden kan användas i konkret förändringsarbete. En viktig del i denna
metod är förändringsanalys som ett sätt att 1) initiera förändringsarbete, 2) diagnosticera en
verksamhet, 3) generera förändringsidéer och 4) fatta beslut om inriktning av önskvärda
förändringar. En väsentlig del av skriften handlar därför om förändringsanalys och olika sk
metodkomponenter för att utföra förändringsanalys. Vi beskriver olika delar av metoden med
hjälp av ett genomgående exempel; en verksamhetsutveckling i det fiktiva företaget
Byggvakten. Vi gör inga direkta relateringar och jämförelser med annan metodlitteratur. Men
i bakgrundsbeskrivning av metoden (kapitel 2 – 4 och 15) ger vi olika referenser till litteratur
som utgör grund för metoden; såväl referenser till arbeten i den egna forskningsmiljön som
annan grundläggande litteratur.

Skriften är en omarbetning och större vidareutveckling av en tidigare rapport (från 2012)
”Förändringsarbete och förändringsanalys enligt SIMMetoden” av oss författare. Skriften publicerades
första gången i januari 2018. Detta är version nummer 3 och vi planerar att utvidga och förbättra denna
skrift ytterligare.
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2 Verksamheter att förändra – praktikteori för förståelse
Denna skrift handlar om verksamhetsutveckling, dvs hur man kan arbeta med att utveckla och
förändra verksamheter. Det är därmed angeläget att förstå den typ av ”objekt” som förändras,
dvs verksamheter. Detta kapitel handlar om vad en verksamhet är för något. Den presenterar
därmed en verksamhetsteori. Vi klargör vad en verksamhet består av, dvs olika beståndsdelar
i en verksamhet (vad och vem). Vidare beskriver vi verksamheters funktionssätt (hur).
Verksamheters funktionssätt och beståndsdelar är förstås beroende av vad och för vem
verksamheten är till för. Vi behöver därmed beskriva verksamheters omgivning (kontext) och
hur man i en fokuserad verksamhet interagerar med andra aktörer i andra verksamheter.
Vi beskriver perspektiv och olika begrepp i en verksamhetsteori. Den teori vi presenterar
framhäver verksamheter som något kontinuerligt praktiskt utförande. Verksamheter innebär
ett aktivt utövande. De består av processer och aktiviteter. De består också av människor som
utför aktiviteter samt de består även av många olika objekt som används i verksamhetsprocesser. Vi använder begreppet praktikteori som synonym till verksamhetsteori; och vi
kommer tala om verksamhet och praktik och då mena samma sak. Att tala om praktikteori är
att återkommande påminna om verksamheters praktiska karaktär.
Ordet praktik betyder1 något som görs och utövas. Det är direkt förknippat med ett kunnande
som utövas och då också med någon roll som förutsätter ett praktiskt kunnande. När man talar
om en praktik så är det inte bara något som görs (en handling), utan det innebär något
handlande av återkommande karaktär, dvs något som utövas.
Den presenterade praktikteorin2 är avsedd att förmedla en grundläggande förståelse av vad
verksamheter innebär. Detta är en viktig generell kunskap för arbete med verksamhetsutveckling. Den presenterade praktikteorin kan också användas på ett tämligen direkt sätt,
som ett kunskapsinstrument, vid analys och beskrivning av verksamheter i samband med
förändringsarbete. Detta kommer framgå i senare metodbeskrivningar; särskilt kapitel 6
nedan som handlar om verksamhetsdefiniering i samband med verksamhetsutveckling.
2.1 Utbyte mellan producenter och klienter: en generisk utbytesmodell
Det perspektiv på verksamheter som vi anlägger här är att de är till för några. Det finns några
personer som har nytta av en verksamhet i fråga. Dessa kan kallas för verksamhetens kunder
eller klienter. Man gör något i en verksamhet och det kommer klienterna tillgodo. Detta
innebär att vi inte är inriktade på aktiviteter som bara är till för de personer själva som utövar
dessa aktiviteter. Ett exempel på en sådan aktivitet är idrottslig träning som endast är för det
egna välbefinnandet hos de som utövar detta. Vi fokuserar istället verksamheter där de som

Ordet ”praktik” har sitt ursprung i grekiskan ”praktikos” (lämplig att tillämpa), vidare från medeltidslatin ”practicare” (utöva); se Levander & Wessén (1932) samt Nationalencyklopedin (www.ne.se) och
Online Etymology Dictionary (www.etymonline.com).
2 Mer uttryckligt så kallar vi den presenterade verksamhetsteorin för socio-instrumentell praktikteori.
Med socio-instrumentell så framhävs verksamheters sociala karaktär samt att olika materiella och
språkliga instrument används för praktikers utförande. Olika aspekter av socio-instrumentell
praktikteori har beskrivits i många skrifter tidigare; vi hänvisar till Goldkuhl & Röstlinger (2002;
2003ab; 2005b; 2006).
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utövar dessa verksamheter gör det för andra. De som utövar verksamheten är därmed
leverantörer till verksamhetens kunder.
En praktik innebär att någon/några gör något för någon/några. En praktik innebär ett
görande; ett antal handlingar för att åstadkomma något. Det är någon eller några personer som
utför dessa handlingar. Viktigt är alltså att se att detta handlande inte är något självändamål.
Det som görs är till för någon eller några. En praktik har alltid klienter som den ska tjäna. Den
syftar till att skapa något av värde för dessa klienter. En praktiks klienter ska gynnas i något
avseende. En skomakare lagar skor åt kunder som har trasiga skor och vill ha dem lagade.
Det är fundamentalt i detta praktikteoretiska tänkande att det finns kunder eller klienter till
en praktik. Vi tar här vår början, för beskrivning av verksamheter, i samspel mellan leverantör
och kund. För att klargöra en grundläggande verksamhetslogik så behöver man utgå från att
det finns ett samspel med en omgivning som verksamheten ska betjäna.
Praktikteori omfattar såväl kommersiella verksamheter (med leverantörer och kunder) som
offentliga verksamheter (med myndigheter/förvaltningar och medborgare). Vi använder
därför företrädesvis generella termer som ska täcka båda dessa typer av verksamheter.
Leverantör och kund är begrepp som huvudsakligen avser affärsmässig samverkan, även om
detta begreppspar även letat sig in i språkbruk avseende offentliga verksamheter. De generella
begrepp som vi använder för verksamhetsroller är producent och klient. Med producent avses
den fokuserade verksamheten som producerar och levererar något till klienter som alltså är de
som ska ha nytta av det som produceras. Emellanåt använder vi också begreppsparet
leverantör och kund i framställningen nedan. Detta görs när vi exemplifierar med
affärsverksamhet.
2.1.1 Fyra utbytesfaser
Vi presenterar nedan en konceptuell modell över utbyte mellan producent och klient (figur
2.1). Denna modell kallas för generisk utbytesmodell (GUM)1. Vårt resonemang tar
utgångspunkt i en affärssamverkan mellan leverantör och kund I ett affärsutbyte är det en
produkt (vara eller tjänst) som en kund önskar från leverantören. Som kompensation för att
erhålla produkten så betalar kunden begärt pris till leverantören. Detta kan kallas ett
värdeutbyte. En produkt byts mot pengar. Värdeutbyte behöver föregås av ett kommunikativt
utbyte. Kunden talar om vad kunden önskar från leverantören, dvs kunden beställer en
produkt. Vad gör leverantören då? I en situation där kund och leverantör är fysiskt närvarande
och interagerar i t.ex en butiksmiljö, så lämnar då kanske leverantören över produkten till
kunden. Dvs ”svaret” på kundens order är en leverans. I andra situationer där leverantör och
kund är fysiskt åtskilda och leveransen sker med tidsfördröjning, så lämnas normalt någon
beställningsbekräftelse från leverantören till kunden. En beställningsbekräftelse innebär ett
löfte om en framtida leverans. Beställningen innebär ett motsvarande åtagande från kunden;
dvs att erlägga betalning för beställd och levererad produkt. Detta kommunikativa utbyte går
ut på att etablera en överenskommelse mellan kund och leverantör; en överenskommelse om
ett kommande värdeutbyte. Detta kommunikativa utbyte innebär att man tillsammans

GUM finns tidigare presenterad i Goldkuhl & Röstlinger (2007). Den bygger i sin tur på den
affärsgeneriska modellen som beskriver samverkan i affärsrelationer; se t.ex Goldkuhl (1996; 1998;
1999), Goldkuhl & Lind (2004; 2008) och Lind & Goldkuhl (2006).
1
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specificerar vad som förväntas att respektive part ska utföra; vilka åtaganden som parterna
ska uppfylla genom kommande värdeutbyte.

Figur 2.1. Generisk utbytesmodell
Kundens beställning baseras på kännedom om leverantörens produktrepertoar. Detta kan t.ex
innebära att kunden tar del av en produktkatalog från leverantören. En sådan består av ett
antal standarderbjudanden. Det kan också innebära att leverantören, på kundens begäran,
presenterar ett för kunden anpassat produkterbjudande (en offert). Detta kommunikativa
utbyte, som föregår överenskommelsen, kan kallas en förslagsfas. Detta utgör den första fasen
av affärsinteraktionen. Kund och leverantör utbyter här förslag på en kommande möjlig
affärstransaktion. Kunden frågar om produkter, vilket innebär att uttrycka sina produktbehov.
Leverantören visar upp sina produkterbjudanden.
Denna förslagsfas behöver inte bara innebär ett utbyte av information. Leverantören kan
fysiskt visa upp sina produkter, t.ex i en butiksmiljö, så att kunden kan titta och känna på dem.
Leverantören kan också låna ut produkter så att kunden kan prova dem; t.ex låna hem
tapetprover eller provköra en bil. Även kunden kan visa upp något fysiskt så att leverantören
ska kunna avgöra sitt möjliga produkterbjudande; t.ex om man går till en skräddare och vill ha
någon ändring gjord på sina kläder som då visas upp för leverantören. Förslagsfasen kan gå
vidare till en överenskommelsefas om kunden bestämmer sig för någon produkt.
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Överenskommelsefasen är den andra fasen i utbytesprocessen och efterföljs av värdeutbyte
(dvs den tredje fasen) där åtaganden fullföljs.
Utbytesprocessen kan ta slut efter att värdeutbytet har skett, men det kan också fortsätta med
ytterligare interaktion. Efter utfört värdeutbyte, så sker naturligen någon värdering av
respektive part. Kunden värderar om produkten motsvarade önskemålen. Leverantören
kontrollerar att full betalning är erlagd. Om kunden inte är nöjd kan klagomål riktas mot
leverantören. Om full betalning inte erlagts, så kan leverantören kräva detta genom en
betalningspåminnelse riktad till kunden. Dessa respektive handlingar är uttryck för bristande
tillfredsställelse med den andra parten. Ibland kan respektive part uttrycka tillfredsställelse
med affärsutbytet. Kunden berömmer leverantören för produkten. Leverantören tackar
kunden för affärsutbytet. Dessa interaktioner, där värderingar utväxlas, utgör den fjärde och
avslutande fasen av utbytesprocessen.
Utbyte sker således enligt dessa fyra faser. I varje fas utbyter parterna viss typ av objekt. I den
första fasen (initiering) utbyts förslag. I fas två (överenskommelsefasen) utbyts förväntningar
och åtaganden. Dessa fullföljs i den tredje fasen som innebär värdeutbyte. I den fjärde fasen
(avslutning) sker eventuella utbyten av negativa eller positiva värderingar.
Dessa faser finns illustrerade genom exempel i figur 2.2. Fem olika exempel på verksamheter
och produkter finns där angivna: hemstädning, webbshop för böcker, klädbutik, villabygge och
bygglov. Dessa exempel är medtagna för en demonstrera en variation i typer av
utbytesprocesser, samt att därigenom visa hur de praktikteoretiska utbyteskategorierna kan
appliceras på vitt skilda exempel. Sex typer av utbytesobjekt används för att karaktärisera de
olika verksamheternas utbytesprocesser. Från fas 1: produkterbjudande; från fas 2: beställning
och beställningsbekräftelse (leveranslöfte); från fas 3: produkt och betalning; från fas 4:
klientklagomål.
Som framgår av figur 2.2 så skiljer sig de olika utbytesprocesserna sig väsentligt åt, även om
det är samma grundläggande utbyteslogik som styr dem. Hemstädning innebär, i detta fall, att
ett långtidskontrakt tecknas mellan leverantören (städfirman) och kunden avseende städning
i kundens hem. Beställningslogiken innebär att kunden abonnerar på städning, men kan
frånsäga sig om behov inte föreligger. Produkten innebär att kunden får sitt hem renstädat.
Interaktion sker, när väl ett formellt kontrakt är undertecknat av respektive parter, genom en
direkt interaktion i samband med städtjänster utförs i kundens hem.
De finns två utbytesprocesser beskrivna för inköp av varor; en för inköp av kläder i en fysisk
butik och en webbshop för inköp av böcker. Utbytesprocesserna ser väsentligt annorlunda ut
för dessa varuinköp. Köp av böcker sker genom digital interaktion förutom att kunden måste
ta sig till hämtställe för få tag på de levererade böckerna. Klädinköpet sker i en butik som
kunder besöker. En väsentlig del är här att produkterbjudande sker genom exponering av
kläderna. En annan viktig del är att denna direktförsäljning innebär att ingen explicit
beställningsbekräftelse lämnas som i övriga fall där det finns en fördröjning mellan beställning
och leverans. Kundens interaktion sker här genom besök i butiken.
Villabygge är en betydligt komplexare process än inköp av färdiga varor. Ett noggrant kontrakt
krävs som specificerar exakt vad som ingår i produkten (den byggda villan). Eftersom detta är
dyrt objekt, så är betalningen uppdelad att ske vid flera olika tillfällen.
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Figur 2.2. Fem exempel på utbytesprocesser (olika utbytesobjekt)
De fyra ovan nämnda utbytesprocesserna är alla exempel på affärsutbyte mellan kund och
leverantör. Den femte och sista utbytesprocessen är ett exempel från offentlig service:
kommunal hantering av bygglov. Kommunen (med sitt bygglovskontor) är producent och en
medborgare/privatperson är klient. Interaktionen är till väsentlig del skriftlig eftersom den
inbegriper en formell handläggning av ett sk förvaltningsärende. Kommunen måste informera
om olika regler avseende bygglov samt tillhandahålla en blankett för att klienten ska kunna
utarbeta bygglovsansökan. Produkten är ett beslut från kommunen; ett tillstyrkt bygglov eller
någon inskränkning av denna eller till och med ett avvisande av ansökan.
En utbytesprocess innebär ett möte mellan behov och förmåga: klientens behov av en produkt
och producentens förmåga att framställa och leverera en önskad produkt. I GUM (figur 2.1)
finns detta uttryckt. Men där framgår också att det inte bara handlar om klientens behov och
producentens förmåga. Det finns också en grundläggande förmåga hos klienten och det finns
behov hos producenten. Klientens behov handlar ofta om att komplettera den förmåga som
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redan finns. Om klienten t.ex är ett byggföretag som köper verktyg från en verktygsleverantör,
så baseras ett sådant inköp på att man har kunskap om vilka verktyg som behövs i sin
verksamhet och förmodligen också på en etablerad förmåga att hantera sådana typer av
verktyg. När behov av nya verktyg tillfredsställs genom inköp av sådana verktyg från
leverantören, så bidrar detta till att byggföretagets förmåga (att bygga) förstärks.
Leverantören har en förmåga som exponeras gentemot marknaden (potentiella kunder). För
att leverantören ska kunna bedriva sin verksamhet så behövs kunder som efterfrågar
produkter. Genom mötet med kunder och deras produktbehov så kan leverantören lära sig mer
om bruk av produkter och därmed bidra till sådana kunskapsbehov samt i förlängningen till
en önskad utveckling av sin förmåga. Både hos klient och producent kan det således över tid
ske en kontinuerlig och växelverkande utveckling av behov och förmågor. Detta finns
illustrerat i GUM genom en behovs-/förmågeloop hos respektive part.
Som stöd för utbytet finns en gemensam infrastruktur som man baserar sig på. Med detta
inbegriper vi såväl olika materiella förutsättningar för att kunna leverera produkter som
sociala förutsättningar, t.ex i form av regelverk som styr hur utbytet kan gå till. I avsnitt 2.3
nedan skriver vi mer om begreppet infrastruktur; och då kopplat till producentens verksamhet.
Ett utbyte sker mellan två parter (producent/leverantör och klient/kund) även om andra
parter också kan vara inblandade på olika sätt. Det kan finnas underleverantörer och
medproducenter som kan spela viktiga roller i utbytet. T.ex kan leverans av varor ske av någon
anlitad transportör. Utförande av en reparationstjänst kan utföras av ett annat företag än det
företag som säljer och ansvarar för produktreparationerna. Ett ytterligare exempel är när ett
undersökningsföretag, för leverantörens räkning, samlar in synpunkter från kunder efter
produktlevarans. Sådana kompletterande leverantörer ingår då i den producerande
verksamheten tillsammans med den organisation som är formellt ansvarig leverantör
gentemot kunden.
GUM är en generisk modell som uttrycker väsentligt samspel mellan producent och klient. Den
är inte avsedd att täcka alla möjliga objekt som kan utbytas mellan dessa parter i en
utbytesinteraktion. T.ex är inte faktura, som betaluppmaning, med som explicit objekt. Med
generisk modell avses en generell och grundläggande modell (med olika grundkategorier) som
ska kunna appliceras i och anpassas till många olika typer av situationer.
2.1.2 En inledande exponerings- och sökfas
De fyra faserna bygger således på utbyte mellan primärt två parter; leverantör och kund. Detta
innebär en sk dyadisk interaktion. Dyadisk betyder just mellan två parter. Innan den dyadiska
interaktionen kan ta sin början så måste kund och leverantör hitta varandra. Vi talar då om en
föregående sökfas. Denna fas består av leverantörens exponering av sitt utbud och kundens
sökande efter produkter och leverantörer baserat på efterfrågan och behov. Detta är en
marknadsfas där många leverantörer och kunder potentiellt interagerar. I den generiska
utbytesmodellen kallar vi detta för forum, dvs en ”plats” som inrymmer många interagerande
aktörer. I affärssammanhang så är detta en ”marknadsplats”, där kunder och leverantörer
söker kontakt med varandra. När två parter har hittat varandra genom denna sökfas, så kan
utbytet sedan övergå till en dyadisk process (mellan en producent och en klient) där förslag
närmare uttrycks och undersöks.
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2.1.3 Kombination av två processyner: utbyte och transformation
Utbytesmodellen (figur 2.1) beskriver samspelet mellan producent och klient. Den framhäver
hur producent och klient interagerar genom ett antal handlingar som riktas mot respektive
part. Utbytesmodellen bygger på ett processtänk, dvs hur progression sker. I detta fall hur
relationer mellan producent och klient utvecklas och förändras. I den första fasen så uttrycks
förslag som respektive part har att ta ställning till. Den andra fasen är en beslutsfas där
förväntningar och åtaganden utbyts och överenskommelser etableras mellan parterna. Dessa
överenskommelser realiseras i den tredje fasen genom värdeutbytet. I den fjärde och
avslutande fasen värderas genomförande och parterna utbyter eventuella synpunkter och krav.
Genom dessa fyra faser sker en successiv förändring av relationer mellan dessa parter.
Utbytesmodellen är således en relationsorienterad modell.
Denna relationsorienterade processyn behöver kompletteras med en annan processyn som
handlar om hur produkter transformeras och förfinas. I utbytesmodellen (figur 2.1) finns detta
indikerat genom en process hos producenten som benämns ”försörjning” och en process hos
klienten som benämns ”bruk”. Försörjning1 handlar om att anskaffa det material (underlag)
som behövs för att åstadkomma en produkt. Underlaget förädlas till en produkt och levereras
till klienten (figur 2.3). Produkten brukas därefter av klienten utifrån dennes behov, önskemål
och andra förutsättningar.

Figur 2.3. Produktens transformationsprocess hos producent och klient
Transformation hos producenter innebär alltså en förädling från råmaterial till färdig produkt.
Metaforiskt kallas detta ibland för ”från ax till limpa”. Här fokuseras hur förädling till färdig
produkt går till. En bredare processyn innebär alltså att man förutom förädling fokuserar
kunders interaktion med leverantören. Detta kallas ibland för ”från-kund-till-kund”. Mer
explicit så handlar det om att processuellt gå från kundens behov/beställning till leverans av
produkt till kund och dennes bruk av produkten. I socio-instrumentell praktikteori
kombineras dessa två processyner (figur 2.4).
För producenter genomlöps utbytesprocesser återkommande. Speciellt för producenter med
ett standardiserat produktutbud så sker sådana återkommande interaktioner på ett tämligen
likartat sätt. För varje levererad produkt så finns tillhörande utbyteshandlingar (som
produkterbjudande, beställning, leveranslöfte, faktura) och där dessa olika handlingar då
bildar en sammansatt utbyteshelhet. Sådana sammanhörande handlingar (för en specifik
produktleverans) kallas för en transaktion2. En transaktionsprocess inbegriper således både

Transformation av produkter genom försörjningsprocesser och leveransprocesser beskrivs av Lind
(2001) och Goldkuhl & Lind (2008).
2 Transaktion har en ursprunglig dubbel betydelse av ”genomföra” och ”överenskomma” (Online
Etymology Dictionary; www.etymonline.com). Dessa båda betydelser täcker väl det som görs i en
utbytesprocess bestående av av genomförande och överenskommelser.
1
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processer för produkttransformation och interaktionsprocesser med klienter. Det är viktigt att
konceptuellt hålla isär 1) en transaktionsprocess som typ (dvs det etablerade sättet som man
utför processen på) och 2) en transaktionsprocess som instans (dvs ett specifikt genomförande
med en unik produktinstans till viss klient).

Figur 2.4. Kombination av två processyner:
Transformationssyn (från-ax-till-limpa) och utbytessyn (från-kund-till-kund)
2.2 Produkter och klienter
2.2.1 Produkter: varor och tjänster
Ibland används ”produkt” som synonym till ”vara”. Så görs inte här. Produkt är ett bredare
begrepp som täcker både varor och tjänster. Med produkt menas det som blir gjort för
klienten. Det kan handla om en levererad vara eller en utförd tjänst. Producenten är den som
åstadkommer produkten för klienten. En definition av produkt som inbegriper både producent
och klient kan lyda som följer: Produkt är det som producenten har åstadkommit för klienten.
Tjänster1 beskrivs ofta som aktiviteter, dvs genom användning av verb (aktivitetsuttryck)
snarare än substantiver (entitetsuttryck). Genom produktbegreppet framhäver vi resultat av
handlingar snarare än handlingarna i sig. Dessa handlingsresultat (dvs produkter) ska då vara
till gagn för klienten. Genom att fokusera på handlingsresultat så önskar vi skapa en
jämförelsebarhet mellan varor och tjänster. Varor kan naturligen ses som handlingsresultat,
dvs som resultat av förädlingsaktiviteter (figur 2.4). Även för tjänster kan vi fokusera på det
som blir gjort för klienten. Hårklippning är en tjänsteproducerande aktivitet och produkten är
det klippta håret. Möbeltransport är en tjänsteproducerande aktivitet och produkten är de
förflyttade möblerna, dvs att möblerna finns på annan plats än ursprungligen. På liknande sätt
så kan en tågresa ses som tjänsteaktivitet (tillhandahålla plats på tåg som förflyttas från en
plats till annan) respektive produkt (att resenären/klienten har förflyttats till annan plats). När
man talar om tjänster är det alltså viktigt att vara noga vad som avses. Man behöver skilja
1 Inom tjänsteteori (t.ex Grönroos, 1990; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Vargo & Lusch, 2004)
är man ofta fokuserad på att framhäva skillnader mellan varor och tjänster. Vi tar även fasta på sådana
skillnader, men vår ansats är en övergripande produktteori som innefattar såväl varor som tjänster. Se
Röstlinger & Goldkuhl (1999) och Goldkuhl & Röstlinger (2000; 2005a) för djupare beskrivningar av
denna produktteori samt kritiska reflektioner kring tjänsteteori.
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mellan 1) producentens tjänsteaktiviteter, 2) tjänsten som produkt (det som blir gjort för
klienten) samt också 3) klientens upplevelse och användning av tjänsten.
Produkten ska innebära något positivt för klienten; något som uppfattas som värdefullt.
Värdet uppstår vid klientens bruk av produkten. Den inköpta bilen kan skapa värde hos
klienten när den används av klienten för att köra den från en plats till en annan. Hur är det
med tågresan som produkt? Poängen med tågresan är att klienten därigenom blir förflyttad till
en annan plats. Här är värdet för klienten den nya vistelseplatsen och de möjligheter och
önskvärdheter som detta för med sig. Vi undviker att använda marknadsföringsjargong som
att ”en produkt ska utgöra leverans av värde”. Istället ser vi produkten som en potential för
handling och upplevelse hos klienten. Värde uppstår vid klientens bruk, och då inte som någon
separat storhet utan istället något som uppfattas som värdefullt för klienten i brukssituationen.
Genom att betona produkten som en upplevelse- och handlingspotential så betonas också
klientens roll och betydelse för att värde ska uppstå vid produktbruk.
En skillnad mellan vara och tjänst är att en vara har en separat fysisk beständighet. Tjänster
innebär att någon/några producenter utför aktiviteter direkt riktade mot specifika klienter
eller deras tillhörigheter. Det är emellertid otillräckligt att dela upp produkter endast i
klasserna vara och tjänst. Framförallt tjänster kan vara av klart skilda slag varför en finare
indelning är nödvändig. Vi delar upp produkter i följande fyra produktklasser 1:
 Varor (för överlåtelse eller tillfälligt bruk genom lån/hyra2)
 Behandlingstjänster
 Förflyttningstjänster
 Förevisningstjänster
Man kan också dela upp produkter utifrån vilken karaktär som gäller för produktbruket. Vi
skiljer mellan fyra olika bruksdimensioner med utgångspunkt från klientens behov och
användning av aktuell produkt. Denna indelning utgår från människans behov i form av det:
 Kroppsligt-motoriska (tillfredsställs med materiella medel).
 Kognitiva (tillfredsställs med informativa medel).
 Sociala, emotionella och andliga (tillfredsställs med upplevelsemässiga medel).
 Utbytesmässiga och värdebevarande (tillfredsställs med ekonomiska medel).
Vi sätter samman de fyra produktklasserna och de fyra bruksdimensionerna och skapar
därmed ett tvådimensionellt produktklassifikationsschema3 (figur 2.5).
Vi ger några exempel här för förtydligande. När vi köper nya skor så är det förstås materiella
varor. När vi anlitar skomakaren för att laga våra trasiga skor så utför han materiella
behandlingstjänster åt oss. Ett annat exempel på materiell behandlingstjänst är när vi går till
frisören för att få håret klippt. Exempel på informativa behandlingstjänster är utbildning och
konsultation. Exempel på informationsvaror är tidningar och böcker. Konstverk (som t.ex
tavlor), dataspel, musikinspelningar har klart upplevelsestimulerande syfte, dvs vi klassificerar
En mer förfinad uppdelning av produktklasser finns i Röstlinger & Goldkuhl (1999) och Goldkuhl &
Röstlinger (2000).
2 Denna produktklass (inom kategorin varor) ses normalt som en typ av tjänst: Uthyrning eller utlåning.
3 Ett mer omfattande produktklassifikationsschema finns i Röstlinger & Goldkuhl (1999) och Goldkuhl
& Röstlinger (2000).
1
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sådan som upplevelsevaror. Teater-, opera- och balettföreställningar samt olika andra
musikframträdanden (i ”live-form”) är exempel på upplevelseorienterade förevisningstjänster.
Materiell

Informativ

Upplevelsemässig

Ekonomisk

Varor
(överlåtelse
eller lån/
hyra)

Varor för
materiellt
bruk

Varor för
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Medel för
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Behandlingstjänster
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Figur 2.5. Olika typer av produkter: ett produktklassifikationsschema
(baserat på Röstlinger & Goldkuhl, 1999; Goldkuhl & Röstlinger, 2000; 2005)
För att en klient ska bli tillfredsställd kan hon behöva en lämplig kombination av olika
delprodukter (se t.ex Normann & Ramirez, 1992), som då kan vara av olika typ (enligt figur 3).
En praktik kan därför behöva resultera i en lämplig blandning av produkttyper; ett ”paket” av
delprodukter. Ett exempel: Resebyrån som säljer en turistresa till en klient levererar ett
produktpaket bestående av bl.a transport till ett soligt turistmål (materiell förflyttningstjänst),
hotellboende (tillfälligt utnyttjande av materiell vara), måltider (materiell vara för konsumtion), utflykter med sevärdheter (kombination av informativa och upplevelseorienterad
förflyttnings- och förevisningstjänster), guidebok (informationsvara) samt nattklubbsshow
(upplevelseorienterad förevisningstjänst).
2.2.2 Klienter och kunder
Låt oss nu titta lite närmare på klientbegreppet. Vi använder ”klient” som primärt begrepp
istället för ”kund”. Kund är enligt vår använda terminologi ett snävare begrepp; ett specialfall
av klient. Med klient avses den gynnade parten i alla typer av verksamheter. Vi menar dels det
som man normalt menar med kunder, dvs sådana externa aktörer som köper en organisations
produkter. Vi menar dels också sådana aktörer som inte explicit köper resultat från en
verksamhet men som ändå är den gynnade parten; dvs de som praktikens resultatet är till för.
Elever i vanlig (skattefinansierad) skolutbildning är exempel på sådana klienter.
Inom bl.a kvalitetstyrningsområdet (t.ex Rao m.fl, 1996) används ofta begreppet internkund.
Begreppet internkund används då för att betona att man inom en organisationsintern
delprocess ska se alla sina mottagare av resultat som ”kunder” som ska tillfredsställas, dvs inte
bara den sk slutkunden (externa kunden). Vi motsätter oss inte detta betraktelsesätt, men vi
har invändningar vad gäller terminologin. Med kund menas i normalt språkbruk en aktör som
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beställer, betalar för, mottar och brukar en produkt. En kund har alltså flera roller i förhållande
till en verksamhet. Kunden är klient (mottagare, brukar av produkt), beställare av produkt och
betalare av produkt. För en sådan kombination av roller brukar man alltså använda begreppet
och termen kund. Vi vill fortsätta att reservera termen kund för detta begrepp. Det är viktigt
att ha en särskiljande term för detta begrepp, dvs en extern klient som betalar för produkten.
En sk ”internkund” är aldrig egentlig finansiär och många gånger inte heller uppdragsgivare
(beställare). Termen ”internkund” används inte inom vår praktikteori. Istället använder vi
”internklient” eller ännu utförligare ”organisationsintern klient”.
Begreppet internklient används med utgångspunkt i en organisationsdimension. Organisationens klient finns utanför organisationen och är en extern klient; organisationens
huvudklient. Resonemang om internklienter bottnar bl.a i flödestänkande (processtänkande).
Man ser ett antal delresultat som ska förädlas vidare av internklienter i en kedja (figur 2.6)
fram till en slutlig extern klient (dvs organisationens huvudklient). Det är här viktigt att skilja
på å ena sidan sådana klienter (internklienter) som bara förädlar den halvfärdiga produkten
vidare (såsom ett sk underlag) och själv egentligen inte brukar delprodukten och å andra sidan
den slutliga (normalt externa) klient som produkten är avsedd att brukas av. Vi inför för dessa
klienttyper termerna nästaklient, mellanklient och slutklient. Det är viktigt att skilja på
mellanklient och slutklient, t.ex vad avser klienttillfredsställelse. Att onödigt gynna en
mellanklient på bekostnad av den slutliga brukaren (slutklienten) bör ses som olämpligt. En
nästaklient är den klient som kommer närmast i tur i ett processflöde. En nästaklient kan vara
mellanklient eller slutklient. Vi har illustrerat detta i figur 2.6 nedan.

Figur 2.6. Olika typer av klienter exemplifierade i ett processflöde
2.2.3 Att missgynna aktörer
Vi har betonat att en verksamhet syftar till resultat som innebär gynnande av part, dvs de som
kallas praktikens klienter. En verksamhet skapar dock inte alltid bara resultat som är till nytta
för aktörer. Det finns även andra typer av aktörer (än klienter) som en verksamhets resultat
kan riktas mot. Det finns alltså olika typer av mottagare av resultat från en praktik. Vi kallar
verksamhetens resultatmottagare för resultander. Klient är alltså en typ av resultand; en
gynnad resultand.
Man måste ha klart för sig att det finns verksamheter som inte bara gynnar utan också
missgynnar aktörer. Det kan finnas ett oavsiktligt missgynnande, men för vissa verksamheter
finns ett avsett missgynnande av en extern part. Ett typexempel är fängelset. Fången är satt
bakom lås och bom mot sin vilja; för att avtjäna sitt straff. Fången är missgynnad och detta är
ett mål med verksamheten. De gynnade är i första hand det övriga samhället som ska skyddas
från lagöverträdare. Allmänheten är fängelsets huvudklienter. Fängelset kan i en
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rehabiliterande ambition se fången som en klient, vilket givetvis ger komplicerade men
ofrånkomliga målkonflikter. Den part som är avsiktligt missgynnad av en praktik kallar vi med
en språklig nybildning för en missresultand.
2.3 Verksamhet som transaktioner och infrastruktur: en generisk
verksamhetsmodell
2.3.1 Samspel mellan transaktion och infrastruktur
Den generiska utbytesmodellen (figur 2.1) beskriver samspelet mellan producent och klient.
Den klargör den viktiga kontexten för en producents verksamhet att interagera med klienter
för att tillfredsställa deras behov genom produkter. När denna kontext är klargjord kan vi dyka
djupare in i en producents verksamhet. Detta beskrivs genom en generisk verksamhetsmodell 1
(GVM; se figur 2.7), som på ett kondenserat sätt sammanfattar den socio-instrumentella
praktikteorin. Denna modell är ett uttryck för ett processtänkande i termer av från något – till
något. Från innebär förutsättningar som behövs för verksamheten (input). Till är det som man
åstadkommer genom verksamheten (output). Verksamheten är en kombinerad transformations- och utbytesprocess som vi beskrev i avsnitt 2.1. Som transformation så skapas en
produkt utifrån något råmaterial; i teorin kallat underlag för att täcka såväl materiella underlag
som informativa underlag. Underlag kallas ibland för preprodukt. De som förser verksamheten
med underlag brukar kallas försörjare. Utbyte bygger, som sagt, på att det finns en beställning
(här kallat produktuppdrag) som initierar produkter till klient. Andra viktiga delar av
utbytesprocessen finns också medtagna i GVM: Förutsättningar som ekonomisk ersättning och
bedömningar (värderingar) samt resultat som produkterbjudande.
I den generiska verksamhetsmodellen har vi också en kategori ”andra resultat” från
verksamheten. Detta kan t.ex vara påverkan på sk missresultander till en verksamhet; se
avsnitt 2.2.3 ovan om detta begrepp.
GVM baseras på två dimensioner: en transaktionell och en infrastrukturell. I figur 2.7 är detta
illustrerat genom en horisontell och vertikal dimension. Den horisontella dimensionen (överst
i modellen) beskriver återkommande transaktionella processer. Dessa processer baseras på att
det existerar en infrastrukturell bas i verksamheten som utnyttjas i sådana transaktionella
processer. Verksamhetens infrastruktur2 beskrivs nederst i modellen.

1 Denna generiska verksamhetsmodell bygger på tidigare liknande modell (Goldkuhl & Röstlinger,
2005a; 2006); då kallades denna för praktikgeneriska modellen.
2 Infrastruktur är som ord sammansatt av ”infra” med betydelsen underliggande och ”struktur” med
betydelsen sammansättning (Online Etymology Dictionary; www.etymonline.com). Vi använder det
med betydelsen underliggande bas för verksamheten; därav också placeringen underst i GVM.
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Figur 2.7. Generisk verksamhetsmodell (GVM)
Över tiden finns således normalt flera transaktioner i verksamheten som baseras på en sådan
gemensam infrastruktur (figur 2.8). Man kan säga att transaktion och infrastruktur har olika
”puls” i verksamheten. Transaktioner ”föds” och genomförs normalt tämligen snabbt i
verksamheten. Infrastrukturen är relativt stabil över tiden och dess förändring sker normalt
långsamt och mer sällan.

Figur 2.8. Verksamheten som bestående av flera transaktioner
och en gemensam infrastruktur
Olika kategorier i den generiska verksamhetsmodellen finns konkretiserade genom ett samlat
exempel om husbygge i avsnitt 6.2 nedan.
2.3.2 Infrastrukturella förutsättningar
Med infrastruktur avses såväl stödjande som styrande objekt för verksamheten. Infrastrukturen återanvänds i allmänhet kontinuerligt för verksamhetens transaktionella utförande. Den
kan modifieras och förändras genom transaktionell påverkan. Infrastrukturen förändras ofta
språngvis genom utveckling av denna eller någon extern anskaffning/tillförsel av infrastrukturella objekt.
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Infrastrukturen inkluderar, som sagt, objekt med både stödjande och styrande karaktär.
Följande kategorier ingår i det som vi definierar som verksamheters infrastruktur:
 Utrustning
 Verksamhetsminne
 Styrdokumentation
 Verksamhetskapital
Med utrustning menas olika slags instrument som används i verksamheter. I första hand avses
fysiska instrument, men även språkliga/kommunikativa hjälpmedel kan inbegripas som
instrument. Med fysiska instrument avses maskiner och redskap av olika slag, men också
byggnader och inredning. Detta är materiella objekt som skapats av människor för att
användas av människor för olika ändamål. För att betona att dessa har skapats på ett avsiktligt
och kunnigt sätt så kallar man ofta dessa ting för artefakter1.
Med verksamhetsminne avses sparad kunskap om vad som gjorts och vad som hänt i
verksamheten. Ett verksamhetsminne är externaliserad kunskap, dvs den finns dokumenterad
någonstans. Det är dokumentation som genereras inom verksamheten. Ett sådant verksamhetsminne kompletterar personers egna minnesbilder över vad som sker i verksamheten. I
verksamheter finns ofta behov av omfattande verksamhetsminnen (register, journaler och
redovisningar av olika slag) för att säkerställa korrekta beskrivningar över olika skeenden i
verksamheten och inte minst dess samspel med externa intressenter (t.ex klienter).
Med styrdokumentation avses det som har en direkt styrande funktion av verksamhetens
transaktionella processer samt även hanteringen av infrastruktur. I detta inbegrips mål,
regelverk, planer, vägledningar, sk rolluppdrag för olika aktörer och aktörsgrupper i
verksamheten (kan t.ex vara befattningsbeskrivningar), budgets och andra resursuppdrag,
produktrepertoar (dvs beskrivningar av verksamhetens produktutbud), terminologier (dvs
etablerade sätt att tala om företeelser i verksamheten), överenskommelser samt bedömningar2
om verksamheten. Styrdokumentation kan tillföras externt ifrån (t.ex regelverk) eller
utvecklas/modifieras internt.
Verksamhetskapital är baskapital i verksamheten. Det kan tillföras externt ifrån; det kan
genereras internt (som överskott); det kan också utdelas till externa mottagare (som ägare).
En viktig aspekt av infrastrukturen är att den återanvänds för utförande av olika transaktioner.
Det kan dock finnas undantag. Ibland kan olika sådana stödjande eller styrande objekt, som vi
inbegriper i verksamheters infrastruktur, särskilt anpassas till eller till och med framställas för
specifika transaktionsinstanser. Det kan t.ex vara instrument, regler, planer eller vägledningar
som i vissa lägen blir transaktionsspecifika. Vid mer omfattande eller komplexa transaktioner
så kan det vara nödvändigt eller befogat att framställa särskilt stöd eller styrning.

Artefakt betyder något konstgjort (till skillnad från något naturligt framställt). Ordet ”artefakt” är en
sammansättning som har sitt ursprung i latinska ord; ”art/ars” med betydelse förmåga och ”factum”
med betydelse ”gjord sak” (Online Etymology Dictionary; Nationalencyklopedin).
2 Vi skiljer mellan bedömningar som gäller en specifik transaktion och bedömningar som gäller
verksamheten mer generellt. Transaktionella bedömningar ingår i transaktionella förutsättningar (se
figur 2.7). Generella bedömningar ingår i styrdokumentation som en infrastrukturell förutsättning.
1
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2.3.3 Handlingar, aktörer och löpande anpassning
Verksamhetsprocesser består av handlingar utförda av personer (aktörer) på någon tid och
plats. Vissa aktiviteter i verksamheter kan utföras av avancerad utrustning (maskiner av olika
slag). Detta kan gälla fysisk hantering av materiella objekt, men också informationshantering
genom IT-system. Detta betyder att inte bara människor är producenter i en verksamhet, utan
det kan även artefakter vara; se vidare avsnitt 2.5.
Transaktionella aktiviteter som utförs återkommande utförs på standardiserade och rutiniserade sätt, men kan ibland variera och utföras på sätt som är beroende av tillfälliga
omständigheter. Vi skriver mer om rutiniserade och etablerade tillvägagångssätt i verksamheter i kommande avsnitt (2.4). Där fördjupas också resonemanget om artefakters egenskaper,
funktioner och roller i verksamheter.
I GVM har vi lyft fram aktörers förmåga som stöd för verksamhetens utförande. Detta bygger
på praktikbegreppet med betydelsen utövande av viss kunnighet. Med aktörers förmåga avses
såväl individuella som kollektiva förmågor. Detta inbegriper kännedom och färdigheter
avseende t.ex arbetssätt, språkbruk, mål/värden, regler, rollfördelning och olika verksamhetsobjekt. Förmåga kan tillföras verksamheten på olika sätt; t.ex genom att nya aktörer
rekryteras till verksamheten. Aktörers förmåga utvecklas successivt genom aktörers kontinuerliga och naturliga erfarenhetsvinning och lärande vid deltagande i verksamheten. Förmåga
kan också utvecklas genom särskild utbildning eller studier av skriftliga eller andra framställningar med relevans för verksamheten.
I GVM har vi också lyft fram aktörers kommunikation som sker i direkt anslutning till
utförandet av verksamheten. Denna kategori kallas i GVM ”samtal om verksamhetens
bedrivande och förbättring”. Personer i verksamheten behöver ofta samtala för att koordinera
och anpassa sina handlingar i relation till varandra. I detta inbegriper vi muntlig konversation
eller skriftlig kommunikation av tillfällig karaktär; kan vara enkla meddelanden t.ex via mejl
eller sms. Rutiniserad kommunikation av transaktionell karaktär (t.ex produkterbjudanden,
vidareförda produktuppdrag), inbegriper vi inte i denna typ av kommunikation. Samtal för att
förbättra någon aspekt av verksamheten i samband med dess utförande ingår dock i denna
kategori. Verksamhetsutveckling av mer genomgripande karaktär sker med fokus att vidareutveckla verksamhetens infrastruktur (som styrdokumentation och utrustning). Detta innebär
att materiella och språkliga objekt framställs av mer bestående karaktär. Detta inräknas alltså
inte i de mer spontana förbättringssamtal som avses med denna omtalade kategori i GVM.
2.3.4 Definition av verksamhet
Vi definierar en verksamhet/praktik på följande sätt:
En verksamhet/praktik innebär att några aktörer (producenter) gör något för några aktörer
(klienter) och ibland något gentemot några aktörer (missresultander); och där detta görande
(handlande):
 initieras genom uppdrag från några aktörer
 utförs vid någon tid, på någon plats och på något sätt
 baseras på materiella, finansiella, kommunikativa och kognitiva förutsättningar och en
verksamhetsförmåga som är etablerad och som successivt kan förändras.

18

2.4 Förmågor, institutionalisering och infrastruktur
2.4.1 Verksamhetens förmågor och institutionella bärare
I detta avsnitt fördjupar vi oss i några aspekter av praktikteorin och den generiska
verksamhetsmodellen som handlar om hur verksamheten bedrivs på ett kunnigt och
rutiniserat sätt. Verksamheter har, för ett effektivt och framgångsrikt utförande, behov av
etablerade förmågor av olika slag. Sådana förmågor gör att verksamhetsprocesser (transaktionsinstanser) kan utföras på ett likartat och effektivt sätt. Man behöver inte uppfinna ett nytt
sätt för att utföra arbetet på för varje ny transaktionsinstans. Aktörer kan basera sitt agerande
i verksamheten på det etablerade arbetssättet. Man kan kalla detta för att det finns etablerade
vanor i verksamheten. Vanor kan existera på individuell nivå och på kollektiv nivå. Här är fokus
i första hand på kollektiva vanor som etablerad organisatorisk förmåga även om kollektiva
vanor kan ha sitt ursprung i individuella vanor.
Ett arbetssätt blir etablerat genom att det ingår i aktörers och artefakters förmågor. Förmåga
är en disposition för handling. Den kommer till uttryck i handlingar i verksamheten. Ett
arbetssätt (i form av en typisk verksamhetsprocess) behöver vara gemensamgjort bland
aktörer i verksamheten. Ett sådant arbetssätt gör handlingar inom en praktik likartade över
tid och rum. Man talar ibland om institutionaliserade1 arbetssätt som en synonym till
etablerade arbetssätt. Det är inte bara handlingssätt som är institutionaliserade i verksamheter. Även språkbruk och kommunikationssätt, tankesätt, kunskaper och värden av olika slag
blir etablerade och gemensamgjorda i verksamheter och utgör då en gemensam grund för olika
handlingar2.
En central del i aktörernas verksamhetsförmåga är det språk som används i praktiken. Ett
verksamhetsspråk3 utgörs av språkliga kategorier och regler som styr människors perception
och kommunikation. Verksamhetsspråket är internaliserade och gemensamgjorda språkliga
kategorier av verksamheten; dvs det sätt som man talar om verksamheten. Olika företeelser i
verksamheten finns avgränsade och kategoriserade till språkliga klasser och därmed namngivna på ett etablerat sätt.
Den etablerade förmågan bärs av verksamhetens aktörer, men också av utrustning som
används i verksamhetsprocesser. Olika instrument som används i utförande av verksamhetsprocesser har funktionalitet som är avpassad för ett sådant önskat utförande. Aktörer

Institution betyder ursprungligen något etablerat eller inrättat; från latinets instituere ”att sätta upp”,
”inrätta” (Online Etymology Dictionary).
2 Berger & Luckmann (1966) beskriver institutionalisering på ett klargörande sätt genom att betona dess
förening av handling, kunskap, språk och roll. Institutionaliserade handlingssätt behöver för sitt
vidmakthållande legitimeras och förklaras och här spelar värden och regler en viktig roll. Scott (2014)
betonar det normativa, regulativa och kognitiva som tre grundelement i institutioner, dvs värden, regler
och kunskaper. Vi har en bredare syn genom att också inkludera det språkliga (begrepp och
terminologi), det performativa (handlingar) och det relationella (roller).
3 Begreppet verksamhetsspråk finns djupare beskrivet i bl.a Goldkuhl (1981), Goldkuhl & Lyytinen
(1982) och Goldkuhl & Röstlinger (2018).
1
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(deras kunnande) och instrument (dess funktionalitet) är då bärare1 av institutionaliserade
verksamhetssätt. Dessa kompletteras av dokumentation som beskriver och klargör typiska och
önskvärda arbetssätt och resultat i verksamheten. I den generiska verksamhetsmodellen finns
kategorin styrdokumentation. Sådan dokumentation innehåller till väsentlig del beskrivningar
av förväntat tillvägagångssätt i verksamheten; genom t.ex rollbeskrivningar, processbeskrivningar, vägledningar, kriterier för kvalitet på produkter. Olika delar av styrdokumentation
beskriver, föreskriver och påminner om hur verksamheten bör bedrivas. Aktörer och
instrument är, genom sina förmågor, direkta bärare av institutionaliserade verksamhetssätt.
När aktörers respektive instruments förmågor utövas i handlingar så realiseras institutionaliserade arbetssätt. Dokumentation uttrycker önskvärda och förväntade verksamhetssätt. De
är därmed indirekta bärare av verksamhetssätt. Det är genom att aktörer tar del av
dokumentation om sådana önskvärda verksamhetssätt som dessa kan tillämpas.
Genom att det finns olika bärare av verksamhetssätt (institutioner), så finns det också en risk
att det inte alltid föreligger en fullständig överensstämmelse mellan dessa olika bärare. T.ex
ett införande av ett nytt IT-system måste åtföljas av nytt kunnande och arbetssätt hos
medarbetare. Om dessa inte har lärt sig eller anpassat sig till nya digitaliserade processer så
kan spänningar och friktion uppstå i verksamheten. Likaså behöver dokumentation (t.ex
handböcker och rutinbeskrivningar) utvecklas så de är i överensstämmelse med de nya
tillämpade arbetssätten. Ett annat exempel är när några aktörer, i direkt anslutning till
verksamheten, kommer överens om att förändra sina arbetssätt. Befintliga funktionssätt hos
använda instrument är då kanske inte anpassade till nya önskade arbetssätt och utgör då en
broms mot sådan förändring. Ett tredje exempel är när ledningen för en verksamhet lanserar
nya mål för en verksamhet utan att några insatser görs för att utveckla aktörers eller
instruments förmågor. I dessa olika fall så finns spänningar och motsättningar mellan olika
bärare av möjliga arbetssätt för verksamheten.
Med infrastruktur menas externa resurser av materiellt, språkligt eller finansiellt slag som kan
nyttjas i verksamhetens transaktionsprocesser. Delar av sådan infrastruktur ingår i det vi
kallar för verksamhetens institutioner. Funktionalitet i utrustning är som har beskrivits ovan
exempel på sådan institutionell bärare; likaså delar av det vi kallar styrdokumentation. Till
detta tillkommer människors kunnande; se figur 2.9 för illustration.

Figur 2.9. Olika institutionella bärare av verksamhetssätt

Vi använder oss här av synsättet och begreppet institutionell bärare; inspirerat från Scott (2014), dock
med en något annan innebörd här. Se närmare diskussion i Goldkuhl (2003) och Goldkuhl & Nordström
(2014).

1
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2.4.2 Utrustning: typer och egenskaper
Olika typer av utrustning spelar viktiga roller i verksamheten. Det vi kallar för utrustning och
instrument ska begreppsmässigt skiljas från underlag i GVM. Instrument är det som används
för att bearbeta och förädla underlag till resultat. Instrument är hjälpmedel i transformationsprocesser. Underlag är det som förädlas. Genom förädlingen kan underlaget ses som
”förbrukat”. Instrument förbrukas normalt inte1. De brukas och återbrukas, men kan över
tiden förslitas av att användas i förädling. Många instrument kräver någon kraft (energi,
bränsle) för sin användning. Energi kan vara en del av utrustningen, men en sådan del som
förbrukas och behöver tillföras på nytt för att utrustningen ska kunna användas.
Det finns utrustning med olika typer av funktion. Många instrument är redskap som används
av aktörer för att de ska utföra en viss arbetsuppgift. För att hugga ved kan en yxa brukas. En
skogsarbetare använder en motorsåg i sitt arbete. Här finns principiella skillnader gentemot
yxan. Det finns en motor i motorsågen som driver den. Det finns inget i yxan som driver den.
Den är ett redskap som får sin funktion i användning genom huggarens aktiva bruk.
Motorsågen måste också handhas av skogsarbetaren; den sågar inte av sig själv. Bilen behöver
köras av föraren. Dessa maskinella instrument behöver hanteras av dess brukare; vi kallar dem
för körbara maskiner. Vissa andra maskiner kan dock utföra arbete på egen hand. T.ex en
tvättmaskin sköter sig själv och utför tvättning utan att en människa behöver göra något efter
det att maskinen har startats. Den arbetar då efter sitt program. Programmet har förstås
skapats av människor. Tvättmaskinen är en automat (automatisk maskin). Den är självständig
till skillnad från yxan och motorsågen som måste skötas av människor. Att ett instrument är
självständigt kräver emellertid inte att det är en maskin. Det finns många enkla instrument
som utan att vara maskiner fyller en funktion självständigt. När vi hällt vatten i vasen och satt
en blomma däri så håller vasen (genom sin materiella form) kvar vattnet och blomman. Det
finns många andra sådana instrument som har en funktion utan att människor behöver agera,
annat än att initialt arrangera instrumentet. Tak och väggar på ett hus håller kyla och väta ute.
Tavelkroken håller tavlan på plats. Sådana instrument kallas hållare.
Vi skiljer mellan statiska och dynamiska instrument. Statiska instrument saknar själv förmåga
till aktivitet. Dynamiska instrument har förmåga till aktivitet, ofta genom någon maskinell del
som utför arbete. En annan indelning är i självständiga respektive aktörsberoende instrument. Självständiga instrument gör något utan att en människa behöver intervenera annat än
genom att initialt arrangera det, som att starta det (automaten) eller placera det på visst sätt
(hållaren). Genom att sätta ihop dessa två dimensioner erhålls en matris (figur 2.10) som
inrymmer de fyra typer av utrustning som har beskrivits ovan.
Utrustning har olika typer av funktionalitet, dvs olika slags funktioner för att de ska komma
till ändamålsenlig användning. Vi skiljer mellan2
 Informativa funktioner
 Styrbarhetsfunktioner
 Operativa funktioner

Vissa instrument är dock av engångskaraktär och förbrukas därför vid användning; t.ex är detta vanligt
inom sjukvården.
2 Denna uppdelning bygger teorier om artefakters funktionalitet och tillhandahållna handlingsmöjligheter (sk ”affordanser”); se t.ex Hartson (2003), Goldkuhl (2008) och Maier & Fadel (2009).
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Tillhandahållna handlingsmöjligheter
Statisk

Dynamisk

Aktörsberoende

Icke-utförande instrument som
kräver handhavande från aktör
(redskap)
Exempel: Yxa

Utförande instrument som
kräver manövrering
(körbar maskin)
Exempel: Bil

Självständig

Passivt instrument med
funktion utan aktivt
handhavande (hållare)
Exempel: Vas

Utförande, självgående
instrument (automat)
Exempel: Tvättmaskin

Figur 2.10. Olika typer av utrustning
För att brukare av en materiell artefakt ska kunna använda den krävs att man förstår hur den
ska handhas. Vi exemplifierar med en spis. En sådan har informativa funktioner som uttrycker
hur den ska hanteras. Den har ett utseende med ”plattor” för placering av kok- och stekkärl.
Brukaren måste förstå hur man ska göra för att hantera spisen. Det kan finnas fysiska reglage
eller displayer med sk touch-knappar för att manövrera (styra) spisen. Dessa styrfunktioner
används av brukaren för att påverka spisen i avsedd riktning, dvs att höja och sänka värmen.
Spisen måste ha operativa funktioner att avge värme utifrån brukarens styrning av den. Dessa
olika funktioner sammantagna innebär att spisen som artefakt tillhandahåller möjligheter för
en användare att tillaga mat. Artefakten med sin funktionalitet tillhandahåller handlingsmöjligheter för användare. Som användare kan man därmed göra något meningsfullt och
ändamålsenligt med artefakten.
IT-system1 är en speciell typ av instrument för verksamheter och vi ska här kort förklara något
kring dess roller för transaktionshantering och infrastruktur. Som ett tekniskt instrument
ingår det i verksamhetens infrastruktur. IT-system kan användas aktivt i verksamheters
transaktionshantering för olika ändamål. Vi exemplifierar med ett företag som arbetar med
försäljning via webben. Genom ett webbaserat system exponeras företagets produktutbud.
Kunder kan söka i en webbaserad produktkatalog och därefter lägga beställningar digitalt.
Detta innebär att beställningar (produktuppdrag) hanteras av IT-systemet ifråga. Detta är ett
bra exempel på IT-systemet som en självständig utförare av verksamhetshandlingar (dvs en
automat). Webb-systemet är en artefaktisk agent2 för företaget och som i en sådan roll
erbjuder företagets produkter till potentiella kunder samt mottar beställningar från kunder. I
detta fall så är webb-systemet för kunderna ett interaktivt instrument; enligt begreppsapparaten ovan är det att karaktärisera som en ”körbar maskin” för kunderna.
Den fortsatta transaktionshanteringen med leverans av produkter stöds också av det aktuella
IT-systemet. En viktig funktion i systemet är att hålla reda på lagda beställningar och gjorda
leveranser. Detta ingår som en digitaliserad del av företagets verksamhetsminne. I många
verksamheter kommer just verksamhetsminnen att vara digitaliserade. Att hålla reda på
handlingar och händelser av olika slag lämpar sig väl för IT-system.

1
2

IT-system kan också kallas för digital artefakt eller digital resurs; se Goldkuhl & Röstlinger (2018).
Vad som avses med artefakter som agenter för organisationer klargörs nedan i avsnitt 2.5.
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Ett IT-system är en teknisk artefakt (dvs utrustning) och ingår som sådan i infrastrukturen hos
en verksamhet. Ett IT-system är dock mer än bara teknik. Det är ett tekniskt system för
hantering av information och kommunikation i verksamheter. Som sådant inbegriper de även
andra delar av infrastrukturen; verksamhetsminne som nämndes ovan. Det kan även finnas
IT-system för hantering av olika delar av verksamhetens styrdokumentation (vägledningar,
planer etc). IT-system är således viktiga instrument för
 transaktionshantering
 att vidmakthålla verksamhetsminne
 att hantera/kommunicera styrdokumentation
2.5 Organisation vs. verksamhet
Med en verksamhet kan avses det som utförs i
 en hel organisation eller
 en del av en organisation eller
 flera samverkande organisationer.
Betyder detta att verksamhetsbegreppet är liktydigt med organisationsbegreppet? Nej, så
menar vi inte att det är. Med verksamhet och praktik betonas ett görande. När man talar om
en organisation så brukar man mena den enhet som utför verksamhet. Man använder olika
namn på företag, organisationer, samt även på avdelningar, sektioner, enheter, grupper inom
större organisationer. Namnen används för att peka ut och avgränsa en organisation (en
organisatorisk enhet).
Man kan säga att begreppen verksamhet och organisation är överlappande, men de betonar
olika aspekter. Med verksamhetsbegreppet betonas det handlande som utförs, medan
organisationsbegreppet betonar den enhet som utför och är ansvarigt för handlandet.
Organisation är alltså någon som utför handlingar. Man brukar ibland använda begreppet
juridisk person för att betona dels att det är någon som utför något samt där denna någon har
en juridisk status av ansvar för handlingar. Företag, myndigheter, föreningar är exempel på
juridiska personer. Inte alla organisationer (organisatoriska enheter) har status av att vara
självständiga juridiska personer. Det finns informella grupperingar som saknar sådan status.
Likaså saknar avdelningar/enheter/projekt inom en formell organisation egen ställning som
juridisk person. Det är alltså den formella organisationen som helhet som utgör en juridisk
person.
Organisation (som juridisk person1) kan definieras på följande sätt: En organisation är en
institutionell konstruktion och en konstellation av resurser som organisationen förfogar över.
Organisationen består av kontrakterade medarbetare och ägda/inhyrda artefakter samt
finansiella och andra tillgångar. Denna resurskonstellation har, med grund i legala och
hävdvunna system, getts självständighet, enhetlighet och identitet i samhället. Det finns några
aktörer (som kan kallas huvudmän eller principaler) som genom särskilda konstituerande
handlingar har skapat organisationen. Genom en (ofta registrerad) namnsättning har
organisationen getts en identitet och därmed också enhetlighet och självständighet. Denna
Andra typer av organisationer, som är delar eller grupper av juridiska personer eller som är mer
tillfälliga eller informella grupperingar, är förstås också att betrakta som organisationer, men behöver
då definieras på ett modifierat sätt. Endast delar av definitionen är tillämplig på dessa typer av
organisationer.
1
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enhetlighet och självständighet är styrd och villkorad av människor (huvudmän och
medarbetare), deras intentioner och kunnande samt de handlingar dessa människor utför i
organisationens namn.
Denna syn på organisationen innebär att organisationen uppfattas som en aktör. Organisationen är en handlande enhet. Organisationen som en institutionell (och ibland till och med
legal) konstruktion kan emellertid inte handla av sig själv. Organisationen handlar genom sina
medarbetare. Människor (ofta anställda) handlar för organisationens räkning när de utför
sina handlingar. De handlar i organisationens namn. De representerar organisationen när de
utför sitt arbete1. En handling som utförs i en organisation kan därför ses som dual, som både
organisatorisk och individuell. Den anställde skogsarbetaren som fäller träd utför en handling
som innebär att han gör något som individ samtidigt som han som anställd utför en handling
i organisationens namn. Skogsarbetaren handlar i sin organisatoriska roll; utifrån det givna
rolluppdraget. När han handlar (fäller träd) så utövar han sin organisatoriska roll. Den
anställde är en agent för organisationen. En agent är någon som handlar för någons räkning.
Organisationen utför handlingar genom och med hjälp av sina medarbetare. Organisationen
kan inte ”på egen hand” handla. Organisationer måste alltid utföra sina handlingar genom sina
medlemmar. Utifrån detta synsätt kan man därmed säga att organisationer har
handlingsförmåga. En sådan handlingsförmåga är emellertid inte begränsad till bara
människor. Som beskrivs ovan (avsnitt 2.3 – 2.4) kan även artefakter ha handlingsförmåga och
då handla i organisationens namn som en agent.
När vi talar om organisation så avses den organisatoriska enhet (vem) som utför en praktik.
När vi talar om verksamhet så betonas det handlande (vad) som utförs.
2.6 Multifunktionellt handlande i verksamheter
Att utföra handlingar i en verksamhet innebär att göra flera saker samtidigt. Det praktikteoretiska tänkesättet innebär en multifunktionell syn. En handling har flera funktioner. Vi har
ovan, på flera ställen, betonat att en verksamhet innebär framställning av produkter som är
ämnade för klienter, som ska ha nytta av dessa produkter. Detta är en primär funktion hos
verksamheter. Men varje handling innebär inte bara att en producent bidrar till skapande av
en produkt för en klient. Samtidigt som detta görs, görs många andra saker samtidigt, t.ex att
ett uppdrag fullgörs. Man kan relatera producenters handlingar till de olika verksamhetskategorierna i den generiska verksamhetsmodellen. Att säga att producentens handling är
framställning av produkt innebär en relatering av denna handling till praktikkategorin
produkt. Att säga att producentens handling (samtidigt) är fullgörande av uppdrag innebär en
relatering till kategorin produktuppdrag. En praktikteoretisk poäng är att se att detta inte är
olika handlingar (att framställa produkt och att fullgöra uppdrag) utan att det snarare är olika
aspekter av en och samma handling. Producenten fullgör sitt uppdrag genom att framställa en
produkt. Det multifunktionella handlandet stannar inte vid dessa två kategorier och aspekter,
utan en handling kan relateras till i stort sett samtliga kategorier i GVM. Vi har sammanställt
översikt över det multifunktionella handlandet i figur 2.11 – 2.12.

Se Ahrne (1994), Taylor & Van Every (2000), Goldkuhl & Nilsson (2000) och Goldkuhl & Röstlinger
(2003c) för diskussion om att organisationen ses som en aktör och representeras av sina medarbetare
genom deras handlingar.
1
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1.Verksamhetskategori

2. Handlingsfunktion

3. Aspekt av producents
(responsiva) handling

Produktuppdrag

Beställa (vad som önskas bli gjort)

Fullgöra/effektuera uppdrag

Underlag

Tillhandahålla
(vad som kan förädlas/förbrukas)

Transformera objekt

Ersättning

Betala (vilken kompensation som ges) Bli kompenserad

Bedömning

Bedöma som uppskatta, klaga
(hur bra/dåligt något blev gjort)

Motta, anpassa

Aktörs individuella
förmåga

Disponera för handling
(vad kunna göra)

Handla kompetent, erfara,
lära sig

Kollektiv etablerad
Konformera, normera
verksamhetsförmåga (hur något brukar göras)

Tillämpa och följa
institutionaliserat arbetssätt

Samtal om verksamhetens bedrivande
och förbättring

Informera, föreslå
(hur något kan hanteras)

Anpassa, modifiera

Utrustning/
instrument

Stödja, underlätta, inrikta
(vad som kan hjälpa)

Använda instrument

Verksamhetsminne

Upplysa, påminna
Bli uppmärksammad,
(vad som har gjorts och hågkommits) handla välinformerat

Mål

Önska (hur något bör vara/bli)

Eftersträva önskat värde

Regler

Reglera (hur något måste vara/bli)

Följa regler

Produktrepertoar

Föreskriva
(vilka produkter som kan bli gjorda)

Realisera produktrepertoar

Rolluppdrag

Tilldela (vad som producent ska
göra)

Utöva en roll

Resursuppdrag

Tilldela
(vilka resurser som får/ska nyttjas)

Utnyttja givna resurser

Vägledning

Instruera, råda
(hur något kan/bör utföras)

Följa föreslaget
tillvägagångssätt

Verksamhetskapital

Tillföra (vad som finansierar det som Exploatera investering;
ska göras)
generera ekonomiskt värde
(intäkter); förbruka resurser
(skapa kostnader)

Figur 2.10. Multifunktionellt handlande i verksamheter (förutsättningar)
I figur 2.11 har vi beskrivit olika aspekter av producenters handlingar i relation till olika
förutsättningar. Det handlar om såväl transaktionella och infrastrukturella förutsättningar
som ”handlingsnära” förutsättningar såsom aktörs-/verksamhetsförmåga och löpande samtal
mellan producenter om verksamheten. En producents handling är (i kolumn 3) karaktäriserad
med avseende på att utgöra en respons till dessa olika förutsättningar (kolumn 1). Innehållet i
kolumn 3 ”Aspekt av producents (responsiva) handling” är således olika sätt att beskriva en
och samma handling på. Aktuell verksamhetskategori (förutsättning) har (i kolumn 2)
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karaktäriserats mad avseende på vilken handlingsfunktion den innebär i förhållande till
producentens handling. T.ex innebär att ge ett produktuppdrag att ”beställa” en produkt; att
ge ett rolluppdrag att ”tilldela” arbetsuppgifter.
Figur 2.12 beskriver också olika aspekter producenters handlande. Här har relatering gjorts till
producenterna själva, till produkten samt olika aspekter av klienten.
Verksamhetskategori

Aspekt av producents
handling

Producent

Använda och påverka sin kropp,
sitt förnuft och känsloliv

Producenter
(andra inom samma verksamhet)

Samarbeta

Produkt

Framställa produkt

Klient

Tillfredsställa (gynna) klient

Klients bruk

Underlätta bruk

Effekter för klienter

Bidra till effekter

Figur 2.12. Multifunktionellt handlande i verksamheter (producenter, produkt, klient)
När vi studerar en verksamhetshandling kan vi alltså studera den ur dessa olika aspekter och
därmed få en väl sammansatt bild av detta handlande. Denna multifunktionella handlingssyn
ska påminna oss att inte felaktigt separera handlingar i olika typer av handlingar (som t.ex
ekonomiska handlingar, normativa handlingar, instrumentella handlingar, skapande handlingar) utan istället förstå att detta är olika aspekter av en och samma handling.
Samtidigt som vi ger denna sammansatta bild av en verksamhetshandling, så vill påpeka att
det i en verksamhetsanalys inte är nödvändigt att alltid fokusera och belysa samtliga dessa
olika aspekter. Syftet med den studie man genomför ska förstås avgöra vilka aspekter man
önskar fokusera. Även om vi erkänner det multifunktionella i verksamhetshandlingar så
behöver detta inte betyda att samtliga aspekter är, så att säga, lika närvarande i varje handling.
Vissa aspekter kan säkert vara mindre verksamma i vissa handlingar.
2.7 Verksamhetskvalitet
Socio-instrumentell praktikteori tillhandahåller ett synsätt på verksamheter med ett antal
begrepp som också är strukturerade i förhållande till varandra. Strukturer mellan begrepp
finns bl.a uttryckta två viktiga modeller: den generiska verksamhetsmodellen och den
generiska utbytesmodellen. En verksamhet är en social skapelse, dvs den är skapad i
samverkan mellan människor för vissa ändamål. Alla verksamheter är skapade och präglade
av ändamål. De är normativa (värdepräglade) till sin natur. Det är därför möjligt att som
komplement till praktikteorins begrepp och modeller formulera generella kvalitetsnormer
kopplade till dessa begrepp och strukturer. Dessa kvalitetsnormer uttrycker vad som ses som
värde i verksamheter.
Med utgångspunkt i praktikteoretiska begrepp samt den generiska verksamhetsmodellen och
den generiska utbytesmodellen, så kommer vi här att presentera några allmänna kvalitetsideal
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avseende verksamheters bedrivande. Detta sammanfattas under rubriken verksamhetskvalitet.
Vi har formulerat kvalitetsnormer med direkt utgångspunkt från praktikteorin samt från
erfarenheter från medverkan i verksamhetsutveckling och från empiriska studier av
verksamheter. Dessutom är vi förstås inspirerade av litteratur om verksamheter. Vid sidan om
nedan angivna kvalitetsnormer finns andra sådana generella normer som är viktiga. Vi vill
också påpeka att dessa kvalitetsnormer är formulerade på en allmängiltig nivå och faktiska mål
i en verksamhet kan avvika från dessa generella kvalitetsideal. Det är helt avgörande för
framgång i förändringsprocesser att man utgår från aktuella verksamhetsmål och inte bara
agerar utifrån generella kvalitetskriterier.
När vi talar om kvalitet avses egenskaper hos något för någon. Det kan vara egenskaper hos
objekt, processer/handlingar eller aktörer eller konstellationer av dessa. Egenskaperna ska
uppfattas som goda för någon.
Vi underindelar verksamhetskvalitet i följande kvalitetsdimensioner:
 Utbyteskvalitet
 Produktkvalitet
 Transformationskvalitet
 Styrkvalitet
 Stödkvalitet
 Finansiell kvalitet
 Aktörskvalitet
 Verksamhetskongruens
Dessa olika kvalitetsdimensioner behandlas nedan. De ska inte ses som helt distinkta
kategorier. De har formulerats på en sådan abstraktionsnivå som innebär att viss överlappning
mellan dem föreligger. Som sagts ovan, baseras kvalitetskriterierna på de olika generiska
verksamhetskategorierna från GVM och GUM.
2.7.1 Utbyteskvalitet
Verksamheter finns till för klienter. Dess primära samhälleliga legitimitet ligger i att genom att
tillhandahålla produkter tillfredsställa behov hos klienter. Den fokuserade verksamheten och
dess producenter behöver interagera med klienter. Det behöver vara kvalitet i detta samspel.
Denna kvalitetsdimension benämner vi utbyteskvalitet.
En verksamhet behöver ha utbyteskvalitet för sina klienter. Detta innebär att klienter behöver
 Känna till verksamheten
 Få reda på verksamhetens utbud (välexponerade och attraktiva produkterbjudanden)
 Bli informerad om produkters bruksmöjligheter, restriktioner, risker och ändamål för att
i förväg kunna bedöma produkter
 I vissa fall erhålla ett anpassat produktutbud
 Kunna ge produktuppdrag på lämpligt sätt
 I vissa fall kunna tillhandahålla underlag för producent på enkelt sätt (t.ex vid
behandlingstjänster)
 Få tydliga bekräftelser på produktuppdrag
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Få produkter, som motsvarar produktbehov och produktuppdrag, levererade på lämpligt
sätt
Kunna betala på enkelt och säkert sätt
Kunna ge omdömen om interaktion och produkter inför framtida utbyte
Mötas av responsiva och lyhörda producenter

För producenter innebär utbyteskvalitet i första hand följande: Producenter behöver
 Erhålla tydliga produktuppdrag
 I vissa fall kunna ta emot underlag från klient på enkelt sätt (t.ex vid behandlingstjänster)
 Kunna erhålla säkra betalningar för produkter
 Erhålla eventuella klagomål från klienter för att därmed kunna ge adekvat kompensation
Ett utbyte innebär att (minst) två parter är involverade i processen och dessa parter bör
uppfatta och erhålla fördelar genom denna process. Utbytesprocessen styrs av uppdrag som
ges av klient (eller annan uppdragsgivare som är företrädare för klienten) till producenten som
uppdragstagare. Det behöver finnas en ömsesidighet i uppdragen, dvs att uppdragsgivare och
uppdragstagare är överens om uppdragen och att man tillsammans är medvetna om innebörd
i ingångna uppdrag, dvs en gemensam förståelse är viktig. Detta innebär att tydlighet och
ömsesidighet föreligger vad gäller parternas åtaganden och förväntningar. Det ligger också ett
värde i att utbytet är organiserat så att det blir smidigt för båda parter. Även om det naturligen
kan föreligga konflikterande intressen så är det önskvärt om parterna kan underlätta för
varandra i utbytesprocessen.
2.7.2 Produktkvalitet
En hög produktkvalitet gentemot verksamhetens klienter är självklart ett centralt
kvalitetskriterium för verksamheten. Vi vill då särskilt framhålla produkters brukskvalitet för
klienter. Produkter är något som ska brukas av klienter och det är denna kvalitet
(brukskvaliteten) och dess avsedda effekter (upplevd nytta hos klienter) som vi önskar betona.
Detta gäller förstås både varu- och tjänsteprodukter.
För att kunna bruka produkten kan det ofta behövas god beskrivning (ett informativt
produktutseende och/eller bruksanvisning) avseende produktens bruksmöjligheter, restriktioner, risker och ändamål.
Framställd produkt kan i många situationer vara en kombination av flera olika produkter, t.ex
en vara med kompletterande bitjänster. Det är då viktigt att det råder en god produktkongruens mellan dessa komplementära delprodukter.
Produkten ska användas i klientens bruksmiljö och det är viktigt att produkten är kongruent i
relation till andra omständigheter i denna bruksmiljö. T.ex köper klienten en ny högtalare så
ska den kunna passa in i och fungera tillsammans med klientens övriga ljudanläggning.
En viktig del för klienten är att produkt har en adekvat prissättning, dvs att den är prisvärd.
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2.7.3 Transformationskvalitet
Transformation handlar om processen från underlag (preprodukter, råmaterial) till färdiga
produkter. Det är ofta viktigt att uppnå transformationseffektivitet. Genomförande behöver
ske tids- och resurseffektivt. Traditionella ekonomiska måttstockar om hushållning av knappa
resurser behöver anläggas.
För kvalitet i transaktionsprocesser behöver det finnas en etablerad handlingslogik, som bör
följas. Under senare år har intresset för utveckling och säkring av verksamhetsprocesser ökat.
Man ställer krav på att arbete ska ske enligt etablerade och institutionaliserade typprocesser.
Det ska finnas arbetssätt i verksamheten som man har utformat att vara välfungerande och ge
säkerställda resultat. Personer i verksamheter behöver inte bara veta vad man själva ska göra
utan hur de egna arbetsuppgifterna är relaterade till andras som del i en större helhet.
Kvalitet i transaktionsprocesser är också beroende av att mottagna produktuppdrag kan
vidareföras och anpassas till interna verksamhetsprocesser på ett effektivt sätt. Detta
inbegriper tydlighet och ömsesidig förståelse mellan aktörer vad gäller sådana vidareförda
produktuppdrag.
Produkter framställs av producenter utifrån underlag (preprodukter) ofta med hjälp av
instrument. Egenskaperna hos underlagen behöver vara gynnsamma både för transformationsprocessen och för kommande egenskaper hos slutprodukten. Underlagen behöver ha
sådana egenskaper som gör dem möjliga att transformera till avsedda produkter. Olika
egenskaper hos underlagen gör dem mer eller mindre enkla att transformera till produkter.
Det är förstås viktigt att underlagen bidrar till säker transformation och säkra och
funktionella produkter. Kvalitet i underlag innebär transformerbara underlag.
2.7.4 Styrkvalitet
Styrkvalitet handlar om kvalitet hos styrdokumentation som utgör en del av infrastrukturella
förutsättningar. Detta inbegriper bl.a mål, regelverk, planer, vägledningar, rolluppdrag,
resursuppdrag samt bedömningar om verksamheten. Utrustning som används i verksamheten
har ofta både stödjande och styrande funktion. Vi behandlar kvalitet hos utrustning samlat
nedan under stödkvalitet (avsnitt 2.7.5).
Dessa olika styrdokument är avsedda att ha en styrande inverkan på verksamhetens
transaktionsprocesser. De ska ge riktning och ramar för producenternas handlingar. De ska
vara tydliga, begripliga och enkla att följa. För detta krävs att producenterna har kunskap om
dessa olika förutsättningar samt enkel access till den relevanta dokumentationen. Olika
styrande förutsättningar bör inte vara för abstrakta för verksamheten så att de är svåra att
tillämpa. Det gäller att t.ex mål på en hög abstraktionsnivå kan operationaliseras och
anpassas till olika delverksamheter. Mål och värden utrycker önskvärda egenskaper hos
verksamheten och dess olika delar. Regler anger olika restriktioner; vad som måste göras och
vad som inte får göras.
Rolluppdrag talar om vem som ska göra vad i verksamheten. För att få en överensstämmelse
mellan intentioner (hos uppdragsgivare) och utfört arbete så krävs en tydlighet avseende
uppdragen. Otydliga rolluppdrag leder till att producenter kan, genom att själv ”fylla i” det som
29

uppfattas som otydligt, utföra arbete som inte stämmer med förväntningar och intentioner hos
rolluppdragsgivare. Tydlighet bör emellertid inte innebära en överdriven detaljstyrning av
producenterna. Uppdrag bör i första hand innebära att man specificerar vad som ska bli gjort,
endast om det är nödvändigt kan man specificera hur det bör göras. Tydlighet bör således
kombineras med en adekvat specificeringsnivå avseende uppdraget. Med hänsyn till
verksamhetens karaktär bör rolluppdrag ges på sätt som lämnar möjligheter för producenten
att agera efter eget omdöme.
Vägledningar är föreskrifter om producenters förväntade ageranden i verksamheter. De talar
om hur olika arbetsuppgifter kan/bör utföras (t.ex arbetsbeskrivningar, bruksanvisningar och
manualer). Vägledningar ger producenten kunskap om arbetsuppgifter före dess utförande,
dvs producenten ska tillämpa den proceduriella kunskapen i sitt arbete. Detta ställer krav på
att vägledningar är begripliga, tydliga och instruktiva.
Bedömningar och omdömen om verksamheten har inte en direkt styrande funktion utan den
är snarare indirekt. Ett omdöme ger uttryck för en värdering av något som har gjorts i
verksamheten. Genom att bedöma verksamheten i form av positiva eller negativa värderingar
finns en underförstådd förväntan om att bevara och förstärka vissa värden respektive att
undvika vissa oönskade effekter. För omdömen ska få genomslag i verksamheten bör de vara
förståeliga, rimliga och välmotiverade.
Styrkvalitet inbegriper såväl kvalitet hos de styrande utsagorna (mål, uppdrag etc) som kvalitet
hos de handlingar som styrs av dessa utsagor. Vad gäller producenternas handlingar så är det
önskvärt att de är följdriktiga gentemot den styrande infrastrukturen.
När vi talar om styrkvalitet hos infrastrukturella förutsättningar så är dessa förstås till för
verksamhetens producenter. Men i och med att dessa styrförutsättningar är uttryck för vissa
aktörers önskemål och intentioner så är dess kvalitet även till för dessa. Ömsesidighet och
gemensam förståelse mellan ”styrkommunikatörer” och producenter är viktig när vi talar om
styrkvalitet.
2.7.5 Stödkvalitet
Stödkvalitet handlar om kvalitet hos de infrastrukturella förutsättningarna utrustning och
verksamhetsminne. Dessa förutsättningar är avsedda att stödja och underlätta arbetet med
verksamhetens transaktionsprocesser. Stödkvalitet är i första hand till för verksamhetens
producenter. Utrustning/instrument är verktyg som producenter använder för att utföra sitt
arbete. Med instrument avses ofta fysiska hjälpmedel av olika slag, men även kommunikativa
och språkliga hjälpmedel räknas som instrument enligt praktikteorin.
Instrument av olika slag som används i verksamheten ska vara handlingsbara1. De ska stödja
och möjliggöra olika handlingar. De ska underlätta och rikta handlandet på lämpliga sätt.
Instrument är hjälpmedel som används i själva handlingen. För att de ska vara handlingsbara2
krävs att de är styrbara och operativa. Ju mer komplext ett instrument är, dess större krav
Handlingsbarhet som begrepp har främst använts för att karaktärisera IT-system (t.ex Goldkuhl &
Ågerfalk, 2002; Cronholm & Goldkuhl, 2010; Goldkuhl, 2008). Detta begrepp kan dock vidgas till andra
typer av företeelser också (Goldkuhl & Röstlinger, 2003c).
2 I avsnitt 2.4.2 ovan beskriver vi olika önskvärda egenskaper hos instrument.
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finns på att det vid sidan om sina utförande egenskaper även är informativt för sina brukare.
Instrument har begränsande funktioner på gott och ont. Det är här viktigt att instrument inte
i onödan inskränker handlingsfriheten hos aktören. Det är önskvärt om instruments
inskränkande funktionalitet utnyttjas till att begränsa att felaktigheter och misstag görs.
Vissa instrument stödjer fysiska handlingar; eller ersätter fysiskt krävande arbetsmoment.
Andra instrument stödjer kommunikation och andra ”icke-materiella” handlingar. Kommunikativa instrument, som t.ex blanketter och formulär underlättar och riktar människors
handlande i verksamheter. Kommunikationen blir förstrukturerad på detta sätt. Mer
avancerade kommunikationsinstrument är IT-system som ofta används i verksamheter. För
att IT-system ska vara kraftfulla instrument för verksamhetskommunikation krävs att de är
handlingsbara för sina användare; dvs att de tillgodoser kommunikationsbehov hos sändare
och informationsbehov hos mottagare.
En viktig aspekt av verksamhetskommunikation är kommunikation över tiden. I alla
verksamheter behöver man hålla reda på tidigare handlingar och händelser. Att producenter i
verksamheten minns viktiga handlingar som utförts tidigare är grundläggande för att
verksamheten ska fungera väl. Det är emellertid sällan som det räcker att förlita sig på
människornas minnen. Det behövs i de flesta verksamheter också externa minnen, dvs olika
arkiv, databaser och liknande register. Man kan eller bör emellertid inte hålla reda på allt som
sker; man behöver skapa och arbeta med adekvata verksamhetsminnen. Sådana externa
minnen behöver vara informativa och lättillgängliga för verksamhetens aktörer.
2.7.6 Finansiell kvalitet
Alla verksamheter innebär resursförbrukning och dess långsiktiga existens är beroende av att
det är tillräcklig balans mellan tillförda och förbrukade resurser. Verksamheter behöver
normalt ha en ekonomiskt generativ förmåga. Det tillförda baskapitalet behöver användas på
så att verksamheten får en uthållig ekonomisk förmåga. Man behöver göra investeringar på
för verksamheten lämpliga sätt.
Verksamhetens betalningsprocesser, som del i dess transaktionshantering, måste vara säkra
och effektiva. För en fungerande ekonomi i verksamheten behövs en adekvat prissättning ske
av produkter. Prissättning behöver ske med hänsyn till produktkvalitet och produktionsvolym.
Detta bygger på att beskrivning av ekonomiska flöden och andra förhållanden (genom
kalkylering och redovisning) har hög kvalitet.
2.7.7 Aktörskvalitet
Aktörskvalitet handlar om kvalitet för och hos verksamhetens producenter 1. Verksamhetens
förmåga att framställa produkter av god kvalitet för klienter och genomföra effektiva
transaktionsprocesser är till mycket stor del beroende av producenternas olika förmågor.
Människors kunnande ska vara inriktat på de arbetsuppgifter som ingår i aktuella uppdrag.
Förutom ett sådant detaljkunnande krävs också en helhetsförståelse av verksamheten. Viktigt
Praktikteorins producentbegrepp inbegriper både människor och artefakter (se avsnitt 2.3 och 2.5
ovan). Här fokuseras människor (aktörer); se dock även avsnitt 2.3 ovan. Samspel mellan människors
och artefakters förmågor behandlas nedan i avsnitt 2.7.8. Maskiners/instruments förmågor beskrevs
ovan i avsnitt 2.4.2 och 2.7.5.

1

31

är att medarbetarna har en hög motivation för de arbetsuppgifter som föreligger. Brist på
motivation är en vanlig orsak till bristande effektivitet och kvalitet i verksamheter.
Människors förmågor ska tillföra kvalitet i verksamheten, i arbetet med dess transaktioner.
Men arbetet återverkar också på aktörerna. Arbetsförhållanden för producenterna behöver
vara goda. Transaktionsprocesserna ska inte bara leda fram till goda produkter enligt givna
uppdrag, utan bör också leda till arbetstillfredsställelse och kunskapsutveckling hos producenter.
När verksamhetens producenter utför sina arbetsuppgifter för att indirekt eller direkt
framställa produkter för klienterna, så uppstår alltid (som bieffekt) erfarenheter. Handlingen
återverkar alltid på utföraren. Man erfar sin handling, dess utförande, dess resultat samt ofta
också olika effekter av handlingen. Genom sådan erfarenhetsvinning sker ett kontinuerligt
lärande. Ett sådant kontinuerligt lärande kan förstärkas genom medveten uppmärksamhet
och reflektion. Aktören utför inte bara sina handlingar, utan försöker genom en aktiv
uppmärksamhet lära sig från framgång eller misslyckanden.
Lärandet kan ytterligare förstärkas genom att man utnyttjar olika bedömningar av det som
görs i verksamheten. Det kan vara bedömningar som görs av aktörer inom verksamheten. Det
kan också var bedömningar av externa aktörer, som t.ex klienter, speciella tillsynsorgan,
särskilt tillkallade granskare (såsom konsulter), massmedia. Producenterna kan genom
reflektion kring externa och interna bedömningar lära sig mer om hur verksamheten kan och
bör bedrivas.
2.7.8 Verksamhetskongruens
Vi har ovan beskrivit kvalitet i utbytesprocesser, transformationsprocesser och betalprocesser,
dvs olika aspekter av verksamhetens transaktionsprocesser. Kvalitet i transaktionsprocesser
handlar om hur produkter framställs utifrån produktbeställning, underlag och ersättning. Man
kan tala om att det finns tre ”flöden” i transaktionsprocessen; ett orderflöde, ett produktflöde
och ett betalningsflöde. Dessa ska emellertid inte vara separerade flöden, utan de behöver
integreras i en sammanhängande och fungerande transaktionsprocess. Man kan tala om en
integrerad transaktionslogik bestående av integrerad beställningslogik, transformationslogik
och betalningslogik. Det ska inte bara föreligga effektivitet i enskilda verksamhetsprocesser,
utan olika processer behöver samexistera på ett gynnsamt sätt i verksamheter (processkongruens).
Olika mål, regler, planer, rolluppdrag och vägledningar representerar olika förväntningar på
verksamheten. Genom dessa olika styrande förutsättningar betonas olika värden. Det kan
förstås föreligga konflikter mellan olika sådana värden, även om värdekongruens vore
önskvärt. Vid formulering av olika styrande förutsättningar bör man ha ansträngt sig för att
öka samstämmighet mellan dem. Man bör också klarlägga hur värdekonflikter ska hanteras;
t.ex vilka värden som ska prioriteras på bekostnad av andra.
Ett inte ovanligt problem i verksamheter är att det föreligger diskrepanser mellan olika
uppdrag. Detta kan inte alltid elimineras, utan är ofta en del av verkligheten för många
organisationer och dess medarbetare. Ett önskemål är dock att konflikter mellan olika uppdrag
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och mellan olika typer av uppdrag minimeras. Kongruens mellan olika uppdrag gör att
verksamheten har bättre förutsättningar att uppfylla förväntningar från olika uppdragsgivare.
Praktikteorin lyfter fram olika verksamhetsförmågor; både människors kunnighet och
förmåga hos instrument. Den samlade verksamhetsförmågan måste vara adekvat och stämma
med verksamhetens olika uppdrag. Det är viktigt att föreligger en balans mellan olika
verksamhetsförmågor. Detta innebär dels att det finns en kongruens mellan olika förmågor
och mellan olika förmågebärare. Olika bärare kommer att ha olika förmågor, och det är då
viktigt att dessa olika förmågor är samstämmiga och inte motverkande. Människor har en stor
naturlig anpassningsförmåga. Instrument har en given förmåga (funktionalitet) som inte
ändras av sig själv (åtminstone inte utanför vissa givna gränser). Nya krav på instruments
förmågor innebär att vidareutveckling behöver tillföras dessa instrument eller nya mer
lämpade instrument behöver anskaffas. Olika delförmågor (hos olika bärare) behöver
utvecklas i samklang. Balans i verksamhetsförmågor innebär också att fördelningen av delförmågor mellan olika bärare är lämpligt avvägd. Instrument används där fördelar finns och
människor används för arbetsuppgifter där människors överlägsna förmåga kommer till
uttryck. I verksamheter finns normalt viss redundans (överlappning) av förmågor. Detta är
inte onaturligt utan ger verksamheten ökad säkerhet och därmed mindre sårbarhet.
Fullständig kongruens mellan olika delar i en verksamhet är förmodligen inte möjligt därför
att det helt enkelt föreligger olika typer av förväntningar på den. Det är också viktigt att
erkänna att en bristande kongruens är en källa till utveckling av verksamheten. Att sträva efter
ökad verksamhetskongruens (dvs minska motsättningar) är emellertid många gånger
angeläget. Bristande kongruens (i form av motsättningar, konflikter, friktioner och förvirring)
är resurskrävande och störande för olika aktörer i verksamheten.
Ovanstående har handlat om intern verksamhetskongruens, dvs kongruens mellan olika delar
inom verksamheten. Man kan vid sidan om detta tala om extern kongruens, dvs en
verksamhets förmåga att fungera harmoniskt tillsammans med andra verksamheter. I en
organisation behöver olika delverksamheter, där det föreligger beroendeförhållanden, kunna
fungera kongruent och harmoniskt med varandra.
Extern verksamhetskongruens kan också benämnas interoperabilitet eller samfunktionalitet.
Det är ett generellt kriterium som delvis kan komma till uttryck genom andra
kvalitetsdimensioner ovan. Om den fokuserade verksamheten är en del i transformativ
värdekedja så är det förstås viktigt att samspelet med efterföljande verksamhet (som
vidareförädlar produkten från denna del verksamhet) fungerar väl. Se här om utbyteskvalitet i
avsnitt 2.7.1.
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3 Verksamhetsutveckling och förändringsanalys
3.1 Verksamheter i förändring
I verksamhetsförändringar deltar ofta såväl verksamhetskunniga som förändringskunniga
personer. Förändringsagenter (som systemutvecklare och verksamhetsutvecklare) ser ofta på
verksamhetsförändring som en planerad designinsats. Man utvecklar något ”på skissbordet”
som sedan, genom en intervention, implementeras i den löpande verksamheten. En förändring
är då något som utvecklas genom en separat designprocess och sedan tillförs verksamheten
”utifrån”. Många verksamhetsförändringar sker på detta sätt; särskilt om det gäller IT-system.
Men detta ger inte hela bilden av hur verksamhetsförändringar går till. Det finns även andra
sätt som verksamheter förändras på, men som ofta inte är lika synliga och tydliga som stora
designinriktade förändringar. Detta gäller när verksamheter förändras ”inifrån” i små steg, t.ex
när någon löpande modifierar sitt sätt att utföra en arbetsuppgift på. Denna typ av
förändringsprocess kan man kalla förändring genom evolution.
Verksamhetsförändringar kan alltså ske genom separat design men också genom kontinuerlig
evolution. Förändringar kan vara mer eller mindre designinriktade och de kan vara mer eller
mindre evolutionsinriktade. Detta innebär att man kan se på verksamhetsförändring som ett
kontinuum av evolution och design snarare än att tala om två tydliga distinkta klasser av design
respektive evolution (figur 3.1).

Figur 3.1. Verksamhetsförändring som kontinuum av evolution och design
Som har framgått ovan är verksamheter ständigt utsatta för ett förändringstryck. Nya krav och
förväntningar reses internt i verksamheten samt från omgivningen (från kunder/klienter och
andra aktörer). De som arbetar i verksamheten kan i vissa avseenden successivt anpassa sig
till nya krav utifrån. De kan också successivt modifiera sina handlingar baserat på insikter
inifrån verksamheten. I de flesta organisationer finns emellertid etablerade arbetssätt i form
av kollektiva vanor (se avsnitt 2.4.1). Sådana etablerade och institutionaliserade arbetssätt
håller kvar verksamheten från att ständigt förändras. Om institutioner utgör en
motståndskraft mot förändringar så utgör istället nya krav och insikter krafter för förändring.
Sådana nya idéer ger ibland upphov till att någon eller några personer i verksamheten frångår
sina vanor och börjar agera på något annat sätt. Nya vanor på individnivå kan ibland successivt
sprida till sig andra aktörer i verksamheten och då leda till att nya arbetssätt etableras mer
genomgående. Detta är verksamhetsförändring genom evolution. Människor i en verksamhet
anpassar sig successivt till nya förutsättningar och dessa anpassningar innebär att arbetssätt i
verksamheten förändras. Dessa förändringar sker direkt i själva verksamheten och inte genom
några separat kommande designinitiativ. Man kan karaktärisera evolutionär verksamhetsförändring som en ”organisk” utveckling som uppstår direkt i den operativa verksamheten.
Ibland är emellertid kraven på förändring av sådan art att det inte fungerar med en
kontinuerlig evolutionär anpassning. Det går inte att enbart förändra direkt i verksamheten.
Det krävs en särskild arena för eftertanke, analys och kreativitet. När man är mitt uppe i
verksamheten finns inte något stort utrymme för reflektion och nytänkande. Man behöver
skapa en arena som ger distans till verksamheten och utrymme för större förändringar. Därför
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påbörjas sådana större förändringar ofta i projektform och man frikopplar sig därmed från den
löpande verksamheten.
Det finns fördelar och nackdelar med ett sådant ”projektgörande”. Man kan samla kunniga
personer och avsätta tid för att skapa genomtänkta förändringar som verkligen utvecklar
verksamheten. Många förändringar avser så komplexa situationer att de inte är möjliga att
utveckla och genomföra utan att man skapar en separat förändringsarena (förändringsorganisation). Det gäller dock att man inte frikopplar sig för mycket från den löpande
verksamheten så att man bortser från viktiga karaktäristika i den. Det är nödvändigt att, genom
olika slags datainsamling, skaffa sig god kunskap om hur verksamhet fungerar (se avsnitt 4.3).
Det är också nödvändigt att man inser och planerar väl för den svåra implementeringen av nya
sätt att bedriva verksamheten på.
Vi sade ovan att man inte ska se evolution och design som helt separerade förändringskategorier, utan snarare som ett kontinuum. Inom ramen för detta kontinuum så är det möjligt
att identifiera några olika klasser av verksamhetsförändringar och därmed formulera en
typologi. Fyra klasser av verksamhetsförändringar har angivits i figur 3.21.

Verksamhetsförändring

Förändring
genom befintlig
organisation

Spontan
anpassning

Projektorganiserad
förändring

Arrangerad
förfining

Partiell
förbättring

Evolution

Radikal
förnyelse

Design

Figur 3.2. Olika typer av verksamhetsförändringar – från evolution till design
Spontan anpassning innebär en direkt förändring i verksamheter utan någon avskild
förändringsreflektion. Någon person förändrar sitt arbetssätt som en respons på någon ny
situation i omgivningen eller som en följd av någon ny insikt om hur förbättra det egna
arbetssättet. Sådana anpassningar i löpande verksamheter kan förekomma mer eller mindre
återkommande. Förutsättningar för spontana anpassningar varierar mellan olika typer av
verksamheter. Det kan finnas begränsningar i verksamheten som omöjliggör evolutionär
förändring. Om arbetssättet i verksamheten är beroende av viss typ av utrustning så måste
denna modifieras eller ersättas vilket kan kräva särskilda insatser. Verksamheten kan vara
styrd av vissa typer av regler och normer som inte får frångås. T.ex i en lagreglerad verksamhet
Denna bygger på en tidigare presenterad typologi i Goldkuhl (2003). Typologin har vissa likheter med
en strukturering i Davenport (1993).
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kan man inte göra förändringar på eget bevåg som bryter mot lagen utan att det leder till
sanktioner.
Om det skapas en separat och tillfällig förändringsorganisation för att ta hand om förändringen
så kan man tala om projektorganiserad förändring. Sådana förändringar kan vara mer eller
mindre genomgripande i verksamheten. Vi har i vår typologi skilt ut två klasser: radikal
förnyelse och partiell förbättring. Med radikal förnyelse menas genomgripande förändringar
som kan ha stora och dramatiska konsekvenser för verksamheter 1. Med partiell förbättring
avses projekt som syftar till ”fläckvisa” förändringar snarare än total transformation av
verksamheten. De flesta förändringsprojekt i organisationer är snarare partiella förbättringar
än radikala förnyelser. Organisationer klarar inte av att genomgå stora förändringar alltför
ofta. En förändring är en investering och det behövs tid för att få avkastning även på sådana
investeringar.
Spontan anpassning innebär förändringsarbete i den befintliga organisationen; ingen separat
förändringsorganisation (projekt) skapas. I vissa verksamheter kan man skapa vissa
permanenta organisationsstrukturer som hanterar mindre förändringar. Vi kallar detta i
typologin för arrangerad förfining. Exempel på detta är systemförvaltning (t.ex Nordström,
2005) och IT service management (Van Bon et al, 2008), där man arbetar med att löpande
hantera korrigeringar och mindre modifieringar av IT-system utan att det görs till särskilda
vidareutvecklingsprojekt. Ett annat exempel är konceptet ständiga förbättringar 2. Tillvägagångssättet här är att efter utförande av en transaktion3 i verksamheten direkt reflektera över
bättre sätt att arbeta på och därefter omgående införa dessa i verksamheten utan att några
stora förändringsprojekt skapas. Detta utförs då kontinuerligt för olika genomförda
transaktioner. Arrangerad förfining skiljer sig från spontan anpassning genom att man format
och förberett organisationen så att den kan hantera viss förändring inom sig, dvs man har gjort
vissa organisatoriska arrangemang för att hantera kontinuerliga förändringar. Medan i
spontan anpassning sker förändring direkt i verksamheten utan något särskilt organisatoriskt
understöd.
Samtliga dessa förändringstyper kan förekomma (blandat) i en organisation. Spontan
anpassning är oplanerad och kan förekomma mer eller mindre återkommande. Man kan också
ha inrättat permanenta förändringsorganisationer för att mer löpande hantera förändringar
genom arrangerad förfining. I större organisationer pågår också ofta många utvecklingsprojekt
av skiftande slag. Det handlar ofta om partiell förbättring men då och då kan det också
innebära mer radikal förnyelse. Vissa organisationer är starkt präglade av projektverksamhet.
Detta gäller t.ex företag med en dynamisk produktutveckling. Att ständigt förse en marknad
med nya produktmodeller innebär ofta utvecklingsarbete med projektbaserade arbetsformer
(Söderlund, 2005).
Detta kallas ibland för BPR-projekt (Business Process Re-engineering). BPR introducerades under 90talet som ett förändringskoncept som betonade processorientering och radikal omstöpning av
verksamhetens processer (Hammer & Champy, 1993; Davenport, 1993). När man använder begreppet
innovation för att beteckna verksamhetsförändringar så handlar det också ofta om större och radikala
förändringar (von Stamm, 2008; Tidd & Bessant, 2013).
2 Ständiga förbättringar är ett etablerat förändringskoncept inom kvalitetsrörelsen (Total Quality
Management); se t.ex Rao et al (1996) och Nilsson (2000).
3 Operativa verksamheter består av genomlöpande av ett antal likartade transaktioner. Se kapitel 2 ovan
om transaktionsbegreppet.

1

36

Ju större och mer genomgripande förändring som är aktuell, desto viktigare är det att man gör
en analys av vilken riktning som förändringen ska ta. I projektorganiserade förändringar
skapar man en särskild förändringsarena där man kan reflektera över verksamheten och
möjliga förändringar innan man sätter i gång och utvecklar och inför dem. I spontan
anpassning sker en reflektion över modifierade arbetssätt direkt i verksamheten. Här finns
knappast utrymme för någon noggrannare analys. I arrangerad anpassning kan det finnas
något större utrymme för att designa och värdera olika lösningsalternativ. I projektorganiserad
förändring, som bygger på att särskilda ekonomiska medel tilldelas, krävs normalt att
föreslagna förändringar motiveras inför beslutande organ. Det är viktigt att klargöra vad
föreslagna åtgärder innebär, dess tänkta konsekvenser och varför man bör realisera dem.
3.2 Förändringsarbete och förändringsanalys – innebörd och avgränsning
Verksamhetsförändringar kan, som framgått ovan, ske på olika sätt och vara av varierande
omfattning. När man talar om förändringsarbete i organisationer avses ofta sådant arbete som
är planerat och avsett att leda till förändringsåtgärder. Vi fokuserar i fortsättningen på
sådana förändringar där man skapat en särskild förändringsarena för att med viss distans till
den löpande verksamheten analysera och utveckla alternativa sätt för verksamheten att
fungera på. Detta innebär att projektorganiserad förändring (se figur 3.2) står i fokus för vårt
resonemang om förändringsarbete och förändringsanalys.
Förändringsarbete innebär att förändringsåtgärder utvecklas som införs i en verksamhet. Att
man skapar en särskild arena för detta innebär att man fattar beslut om ett förändringsuppdrag
och tilldelar resurser. I figur 3.3 har vi illustrerat samspel mellan löpande verksamhet och
förändringsarbete. En befintlig verksamhet transformeras till en ny och förändrad verksamhet
genom särskilda förändringsinsatser. Denna enkla beskrivning är gjord med ett praktikteoretiskt perspektiv (se kapitel 2 ovan). Förändringsarbete är en tillfällig verksamhet som
initieras utifrån ett förändringsuppdrag och tilldelade resurser.

Befintlig
verksamhet

Verksamhetskunskaper
Förändringsresurser

Förändringsuppdrag
Kunskap om
förändringsarbete
(strategier & metoder)

Förändringsarbete

Ny/förändrad
verksamhet

Ökad
verksamhetsförståelse

Figur 3.3. Från befintlig verksamhet till ny verksamhet
genom projektbaserat förändringsarbete
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Under förändringsarbetet studeras den befintliga verksamheten och det är därför viktigt att
kunskaper om denna verksamhet finns tillgängliga som underlag i utvecklingsarbetet. För att
planera och genomföra förändringsprocessen kan man ta hjälp av särskild kunskap om hur
bedriva förändringsarbete (t.ex förändringsstrategier och förändringsmetoder). Genom
förändringsarbetet skapas åtgärder som kan införas i verksamheten och som då leder till en
förändrad verksamhet. Personer från den löpande verksamheten som deltar i förändringsarbetet kan utveckla en djupare förståelse över hur verksamheten fungerar. Vid sidan om
utvecklade förändringsåtgärder är sådan fördjupad verksamhetsförståelse ett viktigt biresultat
från förändringsarbetet.
Förändringsanalys utgör den viktiga inledande fasen av förändringsarbete. I en förändringsanalys studerar man den befintliga verksamheten och utreder möjliga förändringsåtgärder för
verksamheten. FA innebär därmed att man1 värderar verksamheten och hittar på, förädlar och
beslutar om förändringsåtgärder. Vi gör en principiell uppdelning av förändringsarbete i 1)
förändringsanalys, 2) åtgärdsutveckling och 3) åtgärdsinförande (se figur 3.4).
Slutresultatet från förändringsanalysen är beslutade förändringsåtgärder. Detta innebär att
arbete med att hitta på, beskriva och värdera åtgärder sker under en FA. Vissa beslutade
åtgärder kräver tid och resurser för att ”framställa”, t.ex måste ett IT-system utvecklas eller
anskaffas. Därför måste förändringsarbetet då fortsätta med sådan åtgärdsutveckling. Vissa
förändringsåtgärder är emellertid av sådan karaktär att de omgående kan införas i verksamheten utan vidare utveckling än den som skett genom förändringsanalysen. Framtagna
förändringsåtgärder behöver införas (implementeras) i verksamheten. Detta innebär konkret
att man gör förändringar i den befintliga verksamheten. Nya arbetssätt och nya hjälpmedel
börjar tillämpas. Ett införande av förändringsåtgärder innebär ofta en ömsesidig anpassning
av verksamhet och åtgärder. Det kan ibland visa sig att beslutade/föreslagna åtgärder inte
fungerar på ett bra sätt i verksamheten utan att man behöver göra korrigeringar av åtgärder
för att få dem att fungera på önskat sätt.
Förändringsanalys handlar om att bedöma verksamheten och undersöka olika typer av
åtgärdsalternativ (figur 3.5). FA utgör en problemlösnings-, kunskapsutvecklings- och
beslutsprocess. I denna process förädlar man verksamhetskunskaper till föreslagna verksamhetsförändringar. Utifrån kunskaper om verksamheten och dess omvärld (som olika krav,
problem, idéer och möjligheter) formuleras lösningsalternativ. FA bygger på att man inte tar
vissa typer av åtgärder för givna (se vidare avsnitt 3.4). Även om en FA drivs med ett
förändringsintresse, dvs en önskan att skapa problemreducerande lösningar, så ska man inte
heller ta för givet att förändring ska ske. En förändringsanalys kan leda till beslutade
utvecklingsåtgärder, men FA kan också leda till ett beslut om att inga åtgärder genomförs, dvs
man behåller status quo. En FA kan också leda till beslut om avveckling eller avyttring av någon
(del)verksamhet.

Vi diskuterar här vad förändringsanalys innebär. Vi kommer senare (bl.a i avsnitt 3.4 och 4.1) att
diskutera vilka aktörer som utför och medverkar i förändringsanalys och förändringsarbete. Därav det
neutrala ordet ”man” när vi talar om att någon/några utför förändringsanalys.
1
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Figur 3.4. Förändringsarbete – förändringsanalysens roll
En FA kan leda till en eller flera åtgärder. Ofta leder en förändringsanalys till en kombination
av olika åtgärder som behövs för att komma tillrätta med aktuella verksamhetsproblem. Detta
innebär att resultat av en FA kan bli åtgärder av skiftande karaktär (figur 3.5). Det kan handla
om åtgärder som t.ex produktutveckling, produktionsutveckling, kompetensutveckling,
strategiutveckling eller IT-utveckling beroende på vad som man bedömer lämpligt i den
aktuella situationen.
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Figur 3.5. Avgränsning av förändringsanalys
3.3 Metodiskt förändringsarbete genom förändringsanalys
Den ovan beskrivna uppdelningen av förändringsarbete i förändringsanalys, åtgärdsutveckling
och åtgärdsinförande bygger på ett visst perspektiv på verksamhetsförändringar. Vi vill
framhålla förändringsanalys som en separat inledande fas i förändringsarbete. Om man i en
problematisk verksamhetssituation bedömer att det föreligger behov av separata insatser för
att utreda problem och utveckla åtgärder så behöver detta initieras på lämpligt sätt. Vissa
mindre förändringar kan man tämligen enkelt införa i verksamheter utan att man startar ett
separat förändringsarbete, se ovan diskussion om evolutionär förändring i avsnitt 3.1. Om man
uppfattar att det finns behov av en mer reflekterad och sammanhållen förändringsinsats så
behöver man starta ett sammanhållet förändringsarbete. Annars finns risk för fragmenterade
verksamhetsförändringar. Detta kan bli följden när man gör en separatlösning för varje
detaljproblem som har uppstått utan att alls försöka se till helheten.
Vi beskriver nedan krav som kan ställas på ett sammanhållet och reflekterat förändringsarbete
där man alltså försöker attackera flera problem och behov samtidigt. Vi argumenterar nedan
för ett metodiskt förändringsarbete och att sådan verksamhetsutveckling bör inledas med
förändringsanalys. Vi visar på hur man genom ett metodiskt förändringsarbete kan undvika
flera vanliga fällor i förändringsarbete1.

I Goldkuhl & Röstlinger (1988) kapitel 1 har vi tidigare mer utförligt beskrivit olika vanliga fällor vid
förändringsarbete.
1
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Många gånger drivs förändringsarbete utifrån några tidigt uppkomna lösningsidéer. På ett
tidigt stadium kan människor anamma vissa lösningsförslag och man kan därefter låta dessa
förändringsidéer få en starkt styrande inverkan på förändringsarbetet. Man kanske tycker att
mer IT skulle vara bra för verksamheten. Den föreslagna förändringen problematiseras inte,
utan det kan till och med vara så illa att utrednings- och utvecklingsarbete läggs tillrätta så att
detta passar den föreslagna lösningen. Man får då den bakvända rationaliteten ”lösning söker
problem”.
Förändringsanalys innebär att innan man fattar beslut om förändringar bör man göra en
förutsättningslös diagnos av verksamheten där man undersöker problem, styrkor och mål.
Kan en FA verkligen vara förutsättningslös? Vi tror inte på att man kan uppnå en fullständig
förutsättningslöshet, men vi menar att en verksamhetsdiagnos under FA bör vara förutsättningslös i betydelsen av att inte vara styrd av vissa lösningsförslag. Genom att tidigt i ett
förändringsarbete utvärdera verksamheten och olika brister i den kan man få ett bra underlag
för att föreslå och besluta om lämpliga förändringsinsatser. En sådan utvärdering (verksamhetsdiagnos) bör därmed klargöra olika problem och brister i verksamheten för att ta ställning
till vad som behöver åtgärdas.
Det är inte ovanligt att olika idéer om lösningar uppstår tidigt i en förändringsprocess eller till
och med innan den har initierats. Det är absolut inte fel att idéer uppstår. Tvärtom,
förändringsidéer är viktiga och man ska ta väl hand om dem. En fara uppstår om man låter sig
styras av lösningsidéer i undersökning av verksamheten och anpassar förändringsarbetet efter
dem. Man ska passa sig för att bli alltför förtjust i egna (eller andras) lösningsidéer innan man
kritiskt har tagit ställning till dem. Har man fått några idéer tidigt, bör dessa dokumenteras.
Man sparar dem helt enkelt till senare i processen. Man ”sätter parentes om” dem när man gör
en diagnos av verksamheten för att inte låta dem påverka möjligheterna till ett allsidigt och
förutsättningslöst ställningstagande om verksamheten. Förändringsanalys bör innebära
tillämpning av principen om förskjutet ställningstagande (deBono, 1984). Man väntar med
att ta slutlig ställning till olika lösningsförslag tills man har skaffat sig en allsidig beskrivning
av verksamhetssituationen.
Ett metodiskt förändringsarbete görs, som sagt, för att undvika vissa kända fallgropar med
verksamhetsförändringar1. Men det finns fallgropar även med det metodiska förändringsarbetet. Vi argumenterar för goda utredningar, men det gäller att undvika utredningssyndrom.
Detta innebär att man bara utreder och utreder och framställer tjocka utredningsrapporter
som inte blir annat än ”hyllvärmare”. Inga beslut om reella förändringar görs, inga åtgärder
genomförs. Det blir väldigt mycket reflektion, men ingen efterföljande handling.
Det metodiska förändringsarbetet försöker undvika klassiska problem med verksamhetsförändringar, som t.ex snabba förändringar utan eftertanke. Mycket handling och lite
reflektion. Snabba förändringar kan innebära att man genom missriktad handlingskraft löser
fel problem, botar symptom, kör oreflekterat vidare i gamla hjulspår, upprepar gamla misstag.
Man inför åtgärder utan tillräcklig eftertanke och det uppstår flera obehagliga överraskningar
som konsekvenser.

1

Se beskrivningen ovan samt Goldkuhl & Röstlinger (1988) kapitel 1.
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Det gäller att ett undvikande av ”handling utan reflektion” inte leder till dess absoluta motsats
”reflektion utan handling”. Ett metodiskt förändringsarbete ska innebära en god utredning
som leder fram till goda förändringar, dvs att man lyckas kombinera eftertänksamhet och
resultatorientering och därmed undvika de elakartade ytterligheterna (figur 3.6).

Figur 3.6. Metodiskt förändringsarbete som reflekterad handling
För att uppnå välgrundade och gemensamgjorda förändringar krävs deltagande av kunniga
personer. Det krävs verksamhetskunnande, dvs personer som är insatta i verksamheten
behöver delta och bidra med sin kunskap. Aktivt deltagande från verksamhetskunniga
personer är viktigt men inte tillräckligt. Det behövs också kunnande om hur ett metodiskt
förändringsarbete kan bedrivas. För att utveckla och genomföra välgrundade förändringar
behövs också ett strukturerat angreppssätt. Man kan inte hoppa från ämne till ämne i en
utredningsprocess. Man behöver utveckla en styrning av förändringsprocessen som möjliggör
reflektion och fokusering.
En öppen kommunikation bland verksamhetskunniga personer bör bidra till allsidig belysning
och nödvändigt gemensamgörande av verksamhetsförståelse. Lyckade verksamhetsförändringar bygger ofta på att olika personer involveras och blir delaktiga i förändringsprocessen. Aktiva och öppna samtal bland berörda personer är nödvändigt, men inte
tillräckligt. Det räcker inte med att bara prata. Det behövs även andra kommunikationsformer.
Man behöver dokumentera den framväxande förståelsen av verksamheten på systematiska
sätt. Annars finns stor risk att viktiga insikter som uppstår i samtal förflyktigas. Det gäller att
gripa tag i viktiga uttalade insikter och genom en god dokumentation se till att de bevaras; se
Goldkuhl & Röstlinger (2017) om betydelsen av modellering i verksamhetsutveckling.
I förändringsanalyser angriper man ofta en komplex ”utredningsmateria”. Verksamheten kan
vara komplex och bestå av många arbetsuppgifter/handlingar, aktörer och verksamhetsobjekt.
Det kan vara svårt att skapa en överblick över komplexa verksamhetsprocesser och
tillsammans utveckla en gemensam förståelse. Det är inte ovanligt att olika aktörer i en FAprocess inledningsvis kan ha skilda uppfattningar kring hur verksamheten fungerar och olika
problem i den. Det gäller att gå från divergens i uppfattningar till konvergens, dvs till
gemensamgjorda uppfattningar och ställningstaganden. En förändringsanalys är normalt
inte en enkel problemlösningsprocess, med givna problem och givna lösningar. Problem
behöver redas ut och klargöras. Mål behöver klarläggas som grund för att ta ställning till
problem och åtgärder. Ofta föreligger ett svårgripbart problemkomplex och många
verksamhetsmål med komplexa målrelationer. Olika åtgärder är tänkbara för att komma
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tillrätta med problem och förverkliga mål. För att angripa en sådan här komplex utredningsmassa krävs ett strukturerat angreppssätt med utrymme för analys, reflektion, kreativitet och
samtal. Man behöver samla in och undersöka uppgifter om verksamheten, analysera och
klarlägga samband samt ta ställning till vad som har framkommit. Man behöver gå från initialt
vaga, diffusa och skilda problemuppfattningar, via en stegvis precisering och ett successivt
klargörande till fördjupad problemförståelse och gemensamma ställningstaganden om
åtgärder (se vidare avsnitt 4.2 nedan).
Vi skriver här om metodiskt förändringsarbete – om en metod för förändringsanalys:
Förändringsanalys enligt SIMMetoden. Det är en metod som kan hjälpa människor att
tillsammans skapa goda verksamhetsförändringar.
Förändringsarbetet kan styras och struktureras genom att man arbetar enligt en
förändringsmetod. En sådan metod talar om vad som ska göras i ett förändringsarbete; vad
man ska rikta uppmärksamheten mot. En sådan metod kan också innehålla regler för hur man
ska beskriva olika aspekter av verksamheten i modeller. Att systematiskt arbeta med modeller
under en förändringsanalys är ett sätt att fånga den framväxande gemensamma kunskapen.
Det är också ett sätt att ge struktur och fokusering åt samtalsprocessen och därmed stimulera
den gemensamma kunskapsbildningen. Att arbeta med gemensamma modeller hjälper till att
visualisera olika aspekter av den verksamhet som studeras. Med modeller menar vi explicita
beskrivningar av t.ex verksamhetsprocesser, problem, mål och styrkor. Dessa modeller har
alltid skriven text, och ibland används grafiska framställningssätt för att öka kommunicerbarheten.
Genom att arbeta med olika modeller kan man nå en ökad precision i analys och
kommunikation. Modellerna blir gemensamma utrednings-, analys-, reflektions- och
kommunikationsinstrument. De hjälper människor att tänka bättre tillsammans; att
samtänka (Säljö, 2000). Att arbeta med metoder och att framställa modeller blir ett viktigt
sätt för att realisera en förändringsanalys enligt ideal om besluts- och kommunikationskvalitet.
Modellerna blir både arbetsredskap för och resultat från förändringsanalysen. Olika modeller
kan ingå i en slutdokumentation från det utförda FA-arbetet och då bidra till en rapport med
tydlig, allsidig och transparent argumentation.
Vi ger här en sammanfattning av ovanstående genom att säga att ett metodiskt förändringsarbete, som genomförs t.ex med hjälp av förändringsanalys/SIMM, kan vara ett sätt att
undvika kända fällor vid verksamhetsförändringar. Genom en metodisk ansats för
förändringsanalys kan man undvika fällor som:











Tidiga lösningsidéer styr och tillrättalägger förändringsarbetet
Vissa lösningsidéer favoriseras på osakligt sätt och hindrar en allsidig analys och värdering
Oklara mål som styr förändringsarbetet
Ogenomskinliga utredningar och beslutsunderlag
Omfattande utredningar utan genomförande av problemlösande förändringar
Ogenomtänkta och ostrukturerade arbetssätt i förändringsarbete
Otillräcklig dokumentation av arbetsresultat
Svårt för många intressenter att påverka förändringsarbete
Otillräcklig samverkan mellan olika intressenter
Ej förankrade och gemensamgjorda problemformuleringar och lösningar
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Otillräckligt utnyttjande av verksamhetskunnigas kompetens
Bristande kreativitet i förändringsarbete
Inriktning på symptom snarare än bakomliggande problemorsaker
Otillräcklig omprövning av verksamheten
Snabba åtgärder utan tillräcklig analys av problem
Fragmenterad problemlösning (separata lösningar för delproblem utan att se till helheten)
Svagt lärande från gamla misstag
Bristfällig konsekvensanalys som medför obehagliga överraskningar
Ensidig fokusering på den egna verksamheten

3.4 Förändringsanalys och IT-utveckling
Användning av IT i samhället har ökat dramatiskt. Informationsteknik används inte längre
bara som hjälpmedel internt i företag utan genom internet så sker mycket kommunikation
mellan kunder och leverantörer nu för tiden med hjälp av IT. Det är mycket vanligt att
utveckling av verksamheter innebär ökad eller förändrad användning av IT. Det är nästan så
att verksamhetsutveckling har blivit synonymt med IT-utveckling. Häri ligger emellertid en
fara. Man kan ta IT-utveckling för given. Man kan tro att IT-utveckling är den naturliga, enda
och bästa lösningen på organisationens problem. Man kan hamna i den bakvända
rationaliteten lösning söker problem: ”Vad kan vi använda IT till?” – ”Vilka problem finns som
IT kan lösa?”
Vi vill absolut inte förneka den potential som finns i användning av IT i organisationer.
Samtidigt vill vi dock påpeka den risk som ligger i att ta för givet att IT är den enda eller bästa
lösningen på olika verksamhetsproblem. Vi har stött på flera fall där man startat IT-projekt på
alltför lösa grunder. Där det istället hade varit mer adekvat att satsa på andra förändringsprojekt eller där man missat att komplettera IT-utvecklingen med andra typer av åtgärder.
Därför argumenterar vi för förändringsanalys som ett viktigt område vid verksamhetsutveckling där man initialt utreder förutsättningar för och fattar beslut om fortsatt utveckling.
IT-utveckling bedrivs normalt genom ett antal faser; t.ex enligt modell i figur 3.7. Inledningsvis
genomförs en förstudie där man undersöker förutsättningarna för utveckling/
anskaffning av IT-system. Motsvarar inte en sådan förstudie det vi kallar för förändringsanalys? Både ja och nej. En förstudie kan innehålla t.ex verksamhetsanalys och andra moment
som normalt görs i en förändringsanalys och arbetsmässigt kan en förstudie delvis motsvara
en FA. Det ligger emellertid en fara i att se förstudien som integrerad del av IT-utvecklingen.
Man har därigenom redan börjat tänka IT. Verksamhetsutvecklingen har på ett tidigt stadium
fått en viss lösningsinriktning. Det kan just innebära sådana problem som vi har beskrivit i
kapitel 3 ovan. Genom en för tidig lösningsfokusering så läggs utredningen medvetet eller
omedvetet tillrätta för att passa den valda typen av lösning (IT). Man filtrerar bort andra
problem och upptäcker därmed inte andra behov. Man ifrågasätter inte IT som lösning av
aktuella verksamhetsproblem. Föreslagen IT-lösning tas för given. Även om en förstudie kan
resultera i formulering av alternativa lösningar (se figur 3.7) så har man minskat sannolikheten
att formulera sådana åtgärder genom att sätta på sig ”IT-glasögon” på ett för tidigt stadium.
Förändringsanalys (se figur 3.4 och 3.5) innebär att man inte fattar beslut om förändringar
förrän en tillräckligt förutsättningslös utredning har genomförts. Detta innebär att
förändringsanalys ses som ett separat steg före åtgärdsutveckling; såväl IT-utveckling som
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annan utveckling (figur 3.4 och 3.8). Genom att se förändringsanalys som ett separat inledande
steg bör man minska risken att man tar vissa typer av förändringar (IT eller andra) för givna.
Vi är väl medvetna om att det existerar projektmodeller och utvecklingsmodeller som liknar
figur 3.7, dvs där man använder sig av förstudie eller liknande som en inledande fas av ITutvecklingen. Vårt budskap till organisationer som använder sådana modeller och som avser
att fortsätta med det är: Försök att vara kritisk och förutsättningslös i relation till olika
lösningstyper. Försök att tillämpa ett FA-tänkande även om arbetet ingår i en IT-utveckling.
Det är viktigt att försöka identifiera andra typer av problem, behov och åtgärder. Det går att
använda våra olika metodkomponenter från FA/SIMM i en förstudie för att befrämja en
ifrågasättande analys och skapa ett välinformerat underlag för fortsatt utveckling. Förstudien
bör avslutas genom ett medvetet beslutsfattande om fortsatt utveckling.

Figur 3.7. Förstudie som integrerad del av IT-utveckling
En förändringsanalys kan därmed leda till ett välunderbyggt beslut om IT-utveckling. Genom
en väl genomförd förändringsanalys har man redan utfört en hel del viktigt analysarbete för
IT-utvecklingen. Detta fortsätter och fördjupas genom behovsanalys (se figur 3.8).
FA/SIMMetoden har sin fortsättning in i IT-utveckling genom metoden verksamhets- &
informationsbehovsanalys enligt SIMM – VIBA/SIMM (Cronholm & Goldkuhl, 2010).
FA/SIMM och VIBA/SIMM bygger på liknande teoretiska och metodologiska grunder.
VIBA/SIMM återanvänder flera av de metodkomponenter som finns i FA/SIMM. Det är
förstås också möjligt att använda andra systemutvecklingsmoder i kombination med
FA/SIMM.
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Figur 3.8. Förändringsanalys som separat steg före IT-utveckling och andra förändringar
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4 Verksamhetsutveckling: kunskapsutveckling i samverkan
Verksamhetsutveckling innebär att göra ingrepp i en verksamhet. Om man vill säkra resultat
av sådana ingrepp behöver dessa ingrepp vara välgrundade. Det innebär verksamhetsförändringar som är väl överlagda, dvs som baseras på idéer och uppfattningar som är
tillräckligt väl genomtänkta och genomlysta. God kunskap om befintlig verksamhet utgör en
viktig grund för förändringsidéer och beslut om framtida verksamhet. Verksamhetsutveckling
inbegriper därför kunskapsutveckling som en integrerad del av sådant förändringsarbete. Det
handlar om utveckling av såväl 1) kunskap om den befintliga verksamheten som 2) kunskap
om en möjlig framtida verksamhet (prospektiv kunskap).
Sådan kunskapsutveckling utförs normalt sett inte av en ensam aktör, utan oftast är flera
personer involverade i och berörda av denna kunskapsutveckling. Verksamhetsutveckling
innebär alltså kunskapsutveckling i samverkan mellan olika aktörer. I detta kapitel fokuserar
vi sådana aspekter av verksamhetsutveckling, dvs hur kunskapsutveckling kan ske genom
samverkansprocesser.
4.1 Organisering av förändringsarbete
4.1.1 Olika aktörsroller och inflytande i förändringsprojekt
Förändringsprocesser i organisationer berör olika aktörer. Det handlar både om de aktörer
som är involverade i själva projektarbetet och om de aktörer som berörs av den förändrade
verksamheten, t.ex när arbetsuppgifter ska utföras på ett nytt sätt, försvinner eller tillkommer.
Vid förändringsarbete gäller ofta att ett stort antal aktörer kan bli berörda genom att bli
påverkade av olika resultat från förändringsprocessen. Det är också vanligt att ett begränsat
antal aktörer deltar i förändringsarbetet (förändringsprojektet) och utformar den verksamhet
som sedan ska brukas av många aktörer.
Intressenter som kan ses som mottagare av resultat från förändringsarbete kan finnas internt
i verksamheten men även externt utanför verksamheten.
 Interna intressenter (verksamhetsintressenter). Internt finns aktörer som är utförare på
olika nivåer i verksamheten och som direkt eller indirekt är berörda. Det kan t.ex vara
personer som deltar operativt i den löpande verksamheten och som blir direkt berörda när
de ska använda ett nytt IT-system som införs i verksamheten. Men det kan också finnas
personer som indirekt blir berörda när det nya IT-systemet tas i bruk. T.ex personer på
ledningsnivå med ansvar för resultat som medarbetare producerar med hjälp av ITsystemet.
 Externa intressenter. Externt finns aktörer med relation till den förändrade verksamheten
som kan bli berörda vid en verksamhetsförändring. Det kan t.ex gälla klienter som lämnar
uppdrag och mottar produkter från verksamheten samt leverantörer som tar emot uppdrag
och levererar underlag till verksamheten.
Intressenter vid ett förändringsarbete är alltså potentiellt alla de aktörer som på något sätt har
intresse av och blir påverkade när en verksamhet förändras. Att medverka i ett förändringsarbete ger möjlighet att påverka såväl process som resultat. Vilka aktörskategorier och
hur många aktörer som medverkar i förändringsprocessen samt i vilken fas och på vilket sätt
medverkan sker behöver fastställas för varje enskild förändringsprocess. I första hand handlar
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det om medverkan från interna intressenter (verksamhetsintressenter). Denna kategori har en
självklar roll när den egna verksamheten förändras. Genom att det ofta är möjligt att finna
olika sätt för att involvera intressenter från olika delar i verksamheten, finns förutsättningar
för att denna intressentkategori får påverkan på process och resultat. Men vad gäller kategorin
externa intressenter, så blir påverkan från verksamhetsförändringar av annan karaktär samt
ofta mer oförutsägbar. Dessutom är det betydligt svårare att involvera externa aktörer i en
förändringsprocess. Det kan till och med vara så att det är olämpligt att göra detta, t.ex av
sekretesskäl.
De aktörer som deltar i ett förändringsarbete kan grovt delas upp i två kategorier:
 Utrednings- och förändringskunniga, t.ex verksamhetsutvecklare och systemutvecklare .
 Verksamhetskunniga, t.ex ordermottagare och marknadsanalytiker.
Utrednings- och förändringskunniga kan ses som förändringsagenter och är särskilt kunniga
i hur utrednings- och förändringsarbete kan bedrivas. Dessa kan vara externa personer eller
personer från den egna organisationen. Denna aktörskategori kan bidra med kunskaper om
förändringsprocessen i roller som t.ex:
 Facilitator som driver utredningsprocessen, leder modelleringsarbete,
ställer frågor och söker svar.
 Dokumentatör som dokumenterar analys- och arbetsresultat under processens gång,
håller ordning på och uppdaterar en total utredningsdokumentation.
Förändringsagenter kan ansvara för och se till att förändringsprocessen framskrider men är
oftast inte själva involverade i den verksamhet som är tänkt att förändras. De kommer då heller
inte att bli berörda av de förändringar som skapas under utredningsprocessen. Det innebär
alltså att dessa aktörer är med och skapar förändringar åt andra men behöver sedan inte
konfronteras med dessa i sitt löpande arbete. Förändringsagenter är experter på
förändringsarbete men kan också ha expertkunskaper som t.ex gäller olika branscher,
verksamhetsområden eller specifika lösningar som t.ex CRM-system. De fokuserar olika
aspekter i förändringsarbetet och bidrar med viktiga kunskaper och erfarenheter kring att
driva förändringsprocesser; som t.ex att göra nulägeskartläggningar, generera och beskriva
förändringsförslag, prognostisera och värdera alternativa förslag samt skapa välgrundade,
vältäckande och kommunicerbara beslutsunderlag. Det innebär ett professionellt sätt att styra
och genomföra utredningsprocessen. Men förändringsagenter kan sakna kunskaper om den
specifika verksamhet som förändringsarbetet handlar om. När utrednings- och förändringskunniga inte har tillräcklig egen kunskap om den specifika verksamhet som förändringsarbetet
handlar om måste sådan kunskap tillföras projektet av eller via aktörer med närhet till den
aktuella verksamheten.
Verksamhetskunniga kan ses som verksamhetsspecialister och har särskilda kunskaper från
den verksamhet som de ingår i. Denna aktörskategori kan bidra med kunskaper om den
specifika verksamhet som är föremål för förändring. Verksamhetsspecialister kan vara:
 Aktörer på operativ nivå i verksamheten. Dessa aktörer deltar i olika roller i
verksamhetens löpande drift och känner ofta väl till hur verksamheten fungerar och inte
fungerar. Operativa aktörer besitter ofta detaljkunskaper om löpande verksamheten och
ser verksamheten utifrån något visst lokalt perspektiv.
 Aktörer på ledningsnivå i verksamheten. Dessa aktörer deltar i styrning av verksamheten
i olika ledningsroller. Personer på ledningsnivå har ofta kunskaper om verksamhetens
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mål, styrning och planering. De besitter ofta mer övergripande kunskaper om
verksamheten och kan anlägga ett större helhetsperspektiv på verksamheten. Dessa
aktörer kan tillföra beslutskapacitet till ett förändringsarbete, t.ex besluta om åtgärder
och förändring av mål.
Den dagliga kontakten med verksamheten gör att verksamhetskunniga i olika roller kan tillföra
förändringsprocessen såväl översiktliga som detaljerade kunskaper om verksamheten och dess
olika processer, i allt från uppdrag och underlag till produkter för bruk hos klienter. Sådana
verksamhetsspecialister kan också ha specifika kunskaper om vad som uppfattas som problem
och styrkor i verksamheten. Men verksamhetskunniga kan även ha funderingar på lösningar
och kunna bedöma dess positiva och negativa effekter samt ha idéer om hur dessa lösningar
på ett lämpligt sätt kan integreras och tillföras verksamheten. Verksamhetskunniga har alltså
kunskaper om verksamheten och kan på olika sätt relatera till den aktuella verksamhet som
förändringsarbetet gäller, dvs till förändringsobjektet. Men denna aktörskategori kan däremot
sakna kunskaper kring förändringsprocesser och utredningsarbete.
Förändringsagenter har kunskaper om metoder och tekniker för hur olika utredningsarbeten
kan bedrivas, t.ex hur man kan identifiera problem och belysa och jämföra olika alternativa
lösningar och dess konsekvenser. Verksamhetskunniga kan fungera som en kanal mellan
verksamhetens drift och förändringsprojektet genom att på olika sätt förse utrednings- och
förändringskunniga med information om verksamheten. Verksamhetskunniga aktörer kan
också validera resultat som framställs av olika aktörer under utredningsarbetet.
För att få till ett bra förändringsarbete behövs kunskaper av olika slag; både generell kunskap
om förändringsprocesser och situationell kunskap om den aktuella verksamheten . Aktörer
med olika kunskaper och kompetenser kan därför behöva arbeta tillsammans under
utredningsprocessen. Eftersom verksamhetsutveckling alltid handlar om att utveckla en
specifik verksamhet är kunskaper kring den aktuella verksamheten kritiska för projektet.
Sådana kunskaper är nödvändiga för att identifiera problem och komma fram till lösningar
som verkligen är bra för den aktuella verksamheten. Därför krävs alltid verksamhetskunskaper
i förändringsprojekt.
Förändringsarbete startar ofta utifrån vaga uppfattningar om problem och avslutas med
fastställande och införande av konkreta och detaljerade åtgärder (se figur 3.4). Förändringsarbetet blir en kumulativ process som inrymmer ett antal steg (delprocesser), där varje steg
ger förutsättningar (möjligheter och restriktioner) för nästa steg. Under processen görs
successiva ställningstaganden som leder till att ett slutresultat successivt växer fram. Att delta
under förändringsprocessen ger förutsättningar och möjligheter att påverka slutresultatet, dvs
den förändrade verksamheten.
Om man tittar på vilka frågor och beslut som hanteras i ett förändringsarbete och hur många
verksamhetsintressenter som medverkar, kan man identifiera något som kan karaktäriseras
som omvänt proportionellt intressentinflytande. Detta innebär att antal medverkande aktörer
är omvänt proportionellt mot betydelsen av den frågeställning som tacklas (se illustration i
figur 4.1). När övergripande frågor som ramar och inriktning för hela förändringsarbetet
behandlas och fastställs är ofta endast ett fåtal aktörer från verksamheten med och påverkar
besluten. Men när man sedan avancerar till slutfasen i förändringsarbetet och når detaljerade
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frågeställningar, som t.ex utformning av specifika lösningar, blir antal medverkande aktörer
betydligt fler.
Frågor som behandlas

Antal medverkande

Start
Stora frågor
F
ö
r
ä
n
d
r
i
n
g

Få
aktörer

Små
frågor
Många aktörer

Slut

Figur 4.1. Omvänt proportionellt intressentinflytande
I samband med förändringsarbete handlar övergripande inriktningsbeslut ofta om att hantera
stora och komplexa frågeställningar som har stor betydelse för förändringsprocess och
förändringsresultat. Den typen av beslut kan därför komma att beröra många aktörer i olika
verksamhetssituationer. Medan mer avgränsade frågeställningar kring t.ex detaljutformning
av den egna arbetssituationen för specifika aktörer, kan ses som små frågor med mer
begränsad betydelse för berörda aktörer. Att verksamhetsaktörer är med vid detaljutformning
av den egna verksamheten är givetvis mycket önskvärt. Men i denna fas i förändringsprocessen
har redan många viktiga beslut fattats som gör att utrymmet för alternativa angreppssätt och
olika lösningar blir högst begränsat. I slutfasen, när det är er vanligt att många intressenter
involveras, handlar det mer om att finslipa lösningar. Men att i detta sena läge ifrågasätta
principiella lösningars relevans är oftast inte möjligt.
Att medverka i förändringsarbete ger förutsättningar för att påverka. Att berörda aktörer på
något sätt ges möjlighet att delta i förändringsprojekt kan tyckas som ganska självklart. Men
många gånger är det inte möjligt eller ens lämpligt att alla berörda deltar i alla delar av
förändringsprocessen. Om man vill uppnå ett reellt intressentinflytande är det dock viktigt att
medverkan av intressenter inte sker för sent under förändringsprocessen. Vid organisering av
förändringsarbete behöver man därför ta ställning till vilka som bör medverka samt i vilken
omfattning och i vilket skede i processen. Det gäller att finna ett lämpligt arbetssätt och nivå
på medverkan från verksamhetens intressenter.
Att lösa problem tillsammans innebär att man hanterar olika aktörers perspektiv, mål
intressen och kunskaper. Denna komplexitet ger påverkan på såväl process som resultat.
Stor delaktighet bland verksamhetens aktörer kan ge positiva effekter på förändringsarbetet
som t.ex:
 Kunskaper, perspektiv och intressen hos olika aktörer tillförs förändringsprojektet
 Kunskaper från olika delar av verksamheten tillförs förändringsprojektet
 Mix av kunskaper och kompetenser ger bra grund för:
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 Balans mellan lokalt perspektiv och helhetsperspektiv på verksamheten
 Tillförlitlig verksamhetsdiagnos
 Alternativa lösningsidéer
 Lösningar som spänner över organisatoriska gränser
 Åtgärder speciellt anpassade till aktuell verksamhet
 Beslutsförmåga
Gemensamgörande och lärande om verksamhet och förändringsarbete bland deltagarna
Acceptans av åtgärder och införandeprocess bland deltagarna
Verksamheten är driftsduglig vid införande av åtgärder

Men även risk för negativa effekter som t.ex:
 Ökad resursåtgång; persontid, administration
 Belastning på löpande verksamhet när aktörer lägger sin tid på projektet
 Konflikter mellan olika aktörer beroende på olika intressen och mål
 Passivt deltagande bland vissa aktörer då det kan vara svårt att få till aktivitet bland alla
 Ökad kalendertid pga splittrad problemlösning och lägre styrfart i projektet när olika
kunskaper och kompetenser ska beaktas
 Oönskad informationsspridning mellan olika befattningshavare och avdelningar
Att verksamhetsaktörer medverkar i förändringsprojekt är en styrka, men alltför många
medverkande aktörer är alltså inte alltid positivt för förändringsprocessen som helhet.
Fördelar respektive nackdelar kan identifieras vid såväl många som få deltagare. Vi kan se att
alltför många deltagare ökar de negativa effekterna medan alltför få deltagare reducerar de
positiva effekterna. Vid planering av förändringsprocessen behöver man därför arbeta för att
skapa balans i antal medverkande intressenter så att positiva effekter kan uppnås i så stor
utsträckning som möjligt samtidigt som de negativa effekterna kan begränsas.
4.1.2 Arbetsgrupper och aktörsstilar
Under en förändringsprocess kan aktörer samverka på olika sätt för att framställa resultat.
Ofta bildas arbetsgrupper som ska utföra olika delar i förändringsprocessen. Förutsättningar
som vanligtvis gäller för arbetsgrupper/projektgrupper är att gruppen:
 Bildas (initieras) utifrån uppdrag från någon uppdragsgivare, dvs någon/några som vill
ha något utfört.
 Tilldelas ett uppdrag som ska realiseras. Uppdraget kan vara mer eller mindre tydligt
specificerat och styrande. Det kan innehålla såväl slutresultat som delresultat samt olika
arbetssätt som ska tillämpas.
 Tilldelas resurser som kan nyttjas, t.ex tid, personer, ekonomi.
 Kan ha en kompletterande sammansättning med aktörer som har olika kunskaper och
kompetenser, olika intressen och roller.
 Behöver tolka och klargöra sitt uppdrag. Gemensamt fastställa vilka frågor/teman som
ska behandlas, vilka resultat som ska produceras, vilka ramar och restriktioner som
behöver beaktas.
 Kan behöva använda olika typer av hjälpmedel som stöd för samarbete och framställning
av resultat, t.ex metoder, arbetssätt, strukturer, verktyg (immateriella och materiella
verktyg).
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Behöver klargöra och eventuellt utveckla sitt arbetssätt. Gemensamt komma fram till hur
uppdraget ska utföras och hur samarbetet ska ske, t.ex vilka delmoment, i vilken ordning,
vilka verktyg, vem/vilka gör vad och när, hur starta/avsluta.
Behöver acceptera uppdraget och eventuellt justera detta mot uppdragsgivaren.

När en arbetsgrupp tillfälligt skapas för att utföra ett visst uppdrag kan det krävas en viss
uppstartsperiod innan gruppen kan arbeta effektivt och producera goda resultat. Man kan
grovt identifiera fyra olika faser som en nystartad arbetsgrupp genomgår 1.
a. Initiering. Aktörerna börjar mötas i gruppen och inventerar uppdraget; vilka aktörer som
ingår, vad gruppen ska utföra och förutsättningar för genomförande. Gruppens aktörer
kan ha en avvaktande och prövande hållning till varandra men med grundtanken att hålla
ihop gruppen och göra något gemensamt.
b. Konfrontation. Fördjupade diskussioner kring olika frågeställningar tar fram aktörernas
olika förutsättningar i form av t.ex kunskaper, intressen och mål. Detta tillsammans med
olika aktörers agerande i gruppen, kan leda till att motsättningar exponeras och
konflikter uppstår. Fokus kan då läggas på aktörernas olikheter, vilket kan bli
känslomässigt blockerande och man kan få svårt att komma överens inom gruppen.
c. Etablering av samverkan. Gruppen kommer fram till hur man kan komma överens och
etablera ett gemensamt arbete trots och tack vare olikheter mellan aktörer; vad göra, hur
göra, vem/vilka gör. Aktörerna finner sin plats i gruppen. Man beaktar olika aktörers
intressen och accepterar olikheter samt fokuserar på gemensamgörande, ömsesidig
förståelse och tillit.
d. Genomförande. Gruppen samarbetar för att genomföra uppdraget. Potentialen i gruppen
används och olika aktörers förmågor utnyttjas för att driva en effektiv process med
önskvärda resultat. Fokus läggs på gemensamma mål och att tillsammans åstadkomma
bra resultat.
De olika faserna kan upprepas i olika omfattning under arbetsgruppens fortlevnad. Fas d kan
ses som den mest produktiva fasen där arbetet flyter. Men även faserna a – c bidrar till
slutresultatet men processen har inte samma flyt då arbetsgruppen är inne i dessa faser.
Faktorer som t.ex intensitet och frekvens i arbetsprocessen samt gemensamma referensramar
och tidigare aktörsinteraktioner har betydelse för hur väl gruppen kan arbeta, dvs hur stor del
av projekttiden som gruppen kan befinna sig i fas d.
Arbetsgrupper mottar uppdrag med uppgift att producera något resultat. Men grupper består
av enskilda aktörer och när gruppen tillsammans skapar ett gemensamt resultat är det alltid
utifrån enskilda aktörers agerande i gruppen. Arbetsgruppers styrka och potential baseras på
aktörernas egna kunskaper och förmågor men också på vad som sker i gruppen när olika
aktörer agerar. Samspelet i gruppen kan ha såväl positiva som negativa effekter på grupprocess
och resultat. I en välfungerande arbetsgrupp kan t.ex problemlösning ske genom ett kreativt
samspel mellan aktörer som har idéer som kan haka i varandra och ger åtgärder som verkligen
löser problemen. Men en grupp kan också fungera så att problemlösningsprocessen hämmas
när t.ex någon aktör är allt för dominerande i gruppen vilket kan blockera andra aktörer i
gruppen. Detta kan leda till att den potential som finns i gruppen beroende på kunskaper och
kompetenser inte kan nyttjas full ut.

1

Dessa faser bygger på Tuckman (1965) och faserna forming, storming, norming, performing.
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Olika personer har olika sätt att agera vid problemlösning i grupp. Vi tar här upp fem olika sätt
att agera (aktörsstilar) som kan ha betydelse för interaktion mellan aktörer i gruppen samt ge
effekt på såväl process som resultat. Dessa olika sätt att agera kan förekomma i större eller
mindre omfattning hos alla aktörer. Samtliga aktörsstilar kan både ha en stödjande och en
hämmande roll i ett projektarbete. Dessa olika sätt att agera kan komplettera varandra och när
den stödjande effekten tas fram är samtliga stilar en tillgång i förändringsprocessen. Några
karaktäristika för de fem aktörsstilarna ges nedan. En sammanställning av de fem aktörsstilarna med exempel på dess stödjande och hämmande ageranden och effekter finns i figur
4.2.










Entusiasten visar upp ett allmänt positivt förhållningssätt, vill gärna testa nya idéer och
säger snabbt ja till förslag som tas fram, fokuserar möjligheter istället för begränsningar.
Entusiasten kan också ses som en automatisk ja-sägare, en person som inte reflekterar
tillräckligt mycket, som inte klarar av att se begränsningar eller att inse när det inte
kommer att fungera. Entusiasten kan ofta vara en stor tillgång i projekt för att stötta och
stödja och ge energi till processen.
Ifrågasättaren visar ofta upp en allmänt kritisk attityd, ofta skeptisk till att testa det som
är nytt och ovant, ser problem istället för möjligheter, kan ses som en automatisk nejsägare som stoppar upp processen. Men ifrågasättaren tänker efter före, reflekterar och
räds inte att ta tag i problem och fördjupa sig i orsaker, vill fatta beslut på säkra grunder.
Bra med någon i projektet som inte rusar fram utan kan reflektera och tänka efter för att
kunna fatta beslut på säkra grunder.
Bevakaren kan ses som en regelföljare som vill ha en manual för att hålla sig till olika
regler, riktlinjer och standarder, har svårt för att vara flexibel och anpassa sig till aktuell
situation, svårt att vara spontan och gå utanför givna ramar. Men bevakaren har också
kunskaper om och kontroll på gällande regelverk så att inget viktigt glöms bort eller andra
misstag görs, vet vad som ska göras och i vilken ordning. I projektet är det en tillgång med
någon som är insatt i gällande regelverk så att man kan ta ställning till vilka regler som
man måste hålla sig till och vilka men kan bortse ifrån.
Pådrivaren är ofta starkt resultatinriktad, bra på att fokusera, se helheter och sätta upp
mål samt jobba mot dem för att se till att projektet går i mål. Men pådrivaren kan ha svårt
att acceptera att vissa moment tar tid och kan driva på för mycket utan att ta hänsyn
regelverk, detaljer och komplicerade problem, vilket gör att alla synpunkter inte kan
komma fram samt att onödiga genvägar och felaktiga beslut tas med negativa konsekvenser
som följd. Bra i projekt med någon som håller en målbild vid liv och medvetet för arbetet
framåt.
Medlaren kan ses som konfliktlösare, ser ofta till person före sak, har svårt att acceptera
konflikter och ser det som viktigt att alla är överens, ser till olika argument och vill jämka.
Men medlaren kan välja enkla kompromisser istället för mer komplicerade synteser, kan
också ha svårt för att ta egen ställning i olika sakfrågor; att lösa alla motsättningar i
projektet kan hindra beslutsfattande och stoppa upp arbetet. Bra med en person i projektet
som kan se till de olika gruppdeltagarnas individuella situation och hantera konflikter på
ett lämpligt sätt samt få fram kompromisser vid behov.
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Aktörsstil

Entusiasten

Ifrågasättaren

Bevakaren

Pådrivaren

Ageranden och effekter
Stödjande

Hämmande

”Vad långt vi har hunnit, det här
kan bli bra!”

”Ja - kör på, vi behöver inte kolla
så noga nu, det löser vi sedan!”

Entusiastisk, har många idéer,
vågar satsa, skapar energi, optimism och glädje.

Oreflekterad ja-sägare, orealistisk,
kan ha alltför vilda idéer, önskedrömmar, tror alltid det bästa.

”Vi kan inte vara säkra på resultatet, vi funderar över konsekvenser innan vi beslutar!”

”Nej - det kan aldrig funka, ingen
idé att testa!”

Analyserar och problematiserar
viktiga aspekter, tänker efter före,
skapar kvalitet och säkerhet.

Oreflekterad nej-sägare, kan ha
svårt för nya idéer, osäker, vågar
inte satsa, bromsar upp processen.

”Nu får vi kolla så vi inte har
glömt något viktigt!”

”Så här kan man inte göra, vi har
ju hoppat över ett steg i arbetsprocessen!”

Vet vad som gäller och tillför
kunskaper om viktiga regler,
riktlinjer, metoder och verktyg.

Oflexibel, kontrollerar att regler
kring arbetssätt/arbetsformer
alltid följs fullt ut, har svårt för att
situationsanpassa.

”Fastna inte i oviktiga frågor, vi
har ett problem som ska lösas!”

”Hoppa över detta moment, nu
går vi vidare, tidplanen måste
följas!”

Går för fort fram, undviker
Ser till att arbetet går framåt,
detaljer och viktiga aspekter, att
ställer upp mål, prioriterar och ser
hålla tidplanen är viktigare än
helheter, resultatorienterad.
delaktighet och bra lösningar.
Medlaren

”Vi måste låta alla få säga sin
mening!”

”Alla är inte nöjda, vi kan inte gå
vidare ännu!”

Värnar om allas bästa, ser till att
synpunkter från alla intressenter
kommer fram, identifierar konflikter och agerar för att lösa dem.

Kan ha svårt för att ta beslut vid
konflikter, att alla aktörer är nöjda
är viktigare än att ta fram bra
lösningar, prioriterar lätt enkla
kompromisser.

Figur 4.2. Aktörsstilar – stödjande och hämmande ageranden och effekter
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En aktörsstil kan spegla en viss läggning (grundattityd) som en viss person har. Men det är inte
så enkelt att man kan se en viss karaktärsstil som en stadigvarande och helt dominerande
egenskap hos denna person. Människor är mer komplexa än så, en och samma person kan visa
upp agerande från samtliga fem aktörsstilar. Personer som är medvetna om sitt agerande och
vill påverka detta kan avsiktligt ändra en grundläggande attityd eller mixa olika aktörsstilar
beroende på aktuell situation. Aktörsstil kan alltså ses som en egenskapstyp som till viss del
kan förändras av aktören själv.
Olika aktörer i projektet innebär olika sätt att agera baserat på varje aktörs egna förutsättningar samt övriga gruppdeltagares förutsättningar och ageranden. En viktig påverkansfaktor
i denna samverkan är de olika aktörernas intressen/mål. Aktuella intressen kan innebära att
en aktör lägger ett visst perspektiv på den problemställning som diskuteras i arbetsgruppen.
Aktörer kan t.ex anlägga ett individuellt, lokalt eller helhetsperspektiv på verksamhet och
förändringsarbete vilket ger olika fokus och inriktning när man löser problem tillsammans i
projektet. Vid problemlösning är det en styrka om problemsituationen kan belysas utifrån flera
olika perspektiv samt att olika aktörers bakomliggande intressen kan synliggöras.
 Individuellt perspektiv innebär ett aktörsbegränsat perspektiv med fokus på individens
bästa.
 Lokalt perspektiv innebär ett avgränsat perspektiv med fokus på närliggande aktörer och
resultat, t.ex den egna arbetsgruppen, enheten, verksamheten.
 Helhetsperspektiv innebär ett expanderat perspektiv med fokus på det gemensammas
bästa, t.ex hela organisationen eller större enhet.
Verksamhetsutveckling med många deltagande intressenter kräver ofta arbete i grupper. Olika
intressenter kan samlas på gruppmöten för att gemensamt bearbeta olika frågeställningar/
teman och framställa olika resultat. Arbete i grupp där olika aktörer bidrar med viktiga
kunskaper och erfarenheter kan ge värdefulla resultat, t.ex i form av gemensamgjord kunskap
och/eller fastställda förslag och beslut. Men gruppmöten kan också ge bristfälliga och oklara
resultat vilket innebär en ineffektiv användning av gruppdeltagarnas tid och engagemang. För
att uppnå effektiva möten är det viktigt att planera och styra mötesprocessen. Man bör då
särskilt tänka på att:
 gruppmöten behöver initieras på ett tydligt sätt
 varje möte behöver en tydlig agenda som alla kan förhålla sig till
 olika ämnen/teman behöver behandlas på ett strukturerat och tydligt sätt
 deltagarnas medverkan utgör förutsättning för att potentialen i gruppen ska kunna nyttjas
på bästa sätt
 resultat från mötet behöver säkras och tillvaratas
Exempel på egenskaper hos gruppmöten som kan vara kritiska för att uppnå en effektiv och
värdefull grupprocess:
Initiering
 Oklart syfte med mötet – vem har initierat, vad göra och varför
 Oklar möteskontext – i vilket sammanhang ingår mötet
 Oklar mötesstatus – vem mottar resultatet och vad ska det användas till
 Oklara deltagarroller – varför dessa aktörer, vilken funktion har de
 Oklar mötesledning
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Agenda
 Gemensam agenda saknas
 Gemensam agenda finns men är oklar
 En eller flera aktörer kan ha egna (dolda) agendor
 Fastställd agenda tillämpas inte
Behandling
 Bristande fokusering vid behandling av ämnen/teman – fragmentarisk och omständlig
behandling
 Flera ämnen/teman behandlas samtidigt
 Aktörer pratar om olika saker utan att detta klargörs
 Aktörer byter ämne plötsligt
 Rundgång i diskussioner
 Onödig upprepning av synpunkter – inga nya bidrag kommer fram
Medverkan
 Alla gruppdeltagare är inte aktiva – bidrar inte till diskussion och kunskapsutveckling
 Bristande engagemang – aktörer ej tillräckligt berörda
 Bristande kunskaper – aktörer ej tillräckligt insatta
 Svårigheter att förstå – ej anpassad/utvecklad möteskommunikation
 Aktörer ges inte tillräckligt utrymme för att delta – bjuds inte in på lämpligt sätt
 Aktörer hindras eller upplever sig hindrade att delta
Resultat
 Oklara beslut – att beslut har fattats och vilka beslut det handlar om
 Ofullständig dokumentation från mötet – framtagna resultat tappas bort
4.1.3 Förändringsstrategier
Projektorganiserad verksamhetsutveckling kan bedrivas på olika sätt. Vilka aktörer som
involveras i olika faser i förändringsprocessen har betydelse för hur arbetet utförs, de åtgärder
som skapas samt för hur införande kan ske. Man kan identifiera tre principiellt olika typer av
strategier för att driva och genomföra förändringsarbete; expertstrategi, brukarstrategi samt
rollmixad strategi1. Expert- respektive brukarstrategi är båda extremvarianter vad gäller
medverkande aktörer medan rollmixstrategin innebär en blandstrategi med inflytande från
såväl utrednings- och förändringskunniga som berörda verksamhetsaktörer. Man kan se dessa
tre olika strategier på en horisontell skala där expertinflytandet kan gå från 100% till 0 %
samtidigt som inflytande från berörda verksamhetsaktörer kan gå från 0 % till 100%, se
illustration i figur 4.3.

Dessa tre strategier kan ses som sk idealtyper, dvs de har med empirisk och teoretisk inspiration
begreppsligt formats här som tre typiska sätt att bedriva förändringsarbete på med avseende på
aktörsmedverkan och roller. De tre förändringsstrategierna hämtar primär inspiration från Targama
(1974; 1981), men har här vidareutvecklats och kondenserats tillsammans med andra benämningar.
1

56

Expertstrategi

Rollmixstrategi

100%
expert

expert +
verksamhetsutövare

Brukarstrategi
100%
verksamhetsutövare

Medverkan vid framtagning av åtgärder

Figur 4.3. Tre typer av förändringsstrategier.
Expertstrategin innebär i sin extremvariant att verksamhetens problem ska lösas genom att
utrednings- och förändringskunniga (förändringsagenter/experter) driver projektet och
utarbetar förändringsåtgärder. Åtgärderna ”säljs” sedan in och överlämnas till berörda
verksamhetsaktörer (verksamhetsutövare). Eventuell verksamhetsanpassning och förfining
görs vid behov efter införande. Experten är alltså huvudaktör under förändringsprocessen och
”gör jobbet” åt verksamhetens berörda men behöver inte själv bli berörd efter avslutat projekt.
Brukarstrategin innebär i sin extremvariant att verksamhetsutövarna själva driver projektet
och arbetar fram lösningar på de problem som förekommer i verksamheten och sedan inför de
åtgärder som har planerats. Verksamhetens intressenter kan alltså vara delaktiga från
identifiering av problem till drift av förändrad verksamhet. Verksamhetsutövare kan på detta
sätt vara med och designa sin egen verksamhet. Vid behov kan projektet ta hjälp av expert i
form av lösningsneutral facilitator med inriktning på att processen drivs framåt på ett effektivt
och professionellt sätt. Facilitatorn agerar på ett neutralt sätt och är inte på något sätt delaktig
i de problemuppfattningar som identifieras eller de specifika lösningar som skapas.
Facilitatorns roll är här endast att stimulera processen och inte bidra med några förslag för
verksamhetens förbättring.
Rollmixstrategin kan ses som en syntes av expertstrategi och brukarstrategi. Detta innebär att
experter och verksamhetsutövare i olika konstellationer utreder problem och arbetar fram
lösningar tillsammans där tyngdpunkten mellan expert och brukare kan skifta under
förändringsprocessens gång. Både experter och verksamhetsutövare kan vara delaktiga - från
formulering av problem till införande av åtgärder. Rekrytering av projektdeltagare sker utifrån
projektets syfte. Olika intressentkategorier kan involveras för att kunna utnyttja olika
kompetenser och få in varierande verksamhetskunskaper i projektet. Olika aktörskategorier
med olika inriktning ställer krav på en genomtänkt projektorganisation.
Vilken strategi man väljer att tillämpa som grundmodell i ett specifikt förändringsprojekt beror
på aktuell situation. Storlek på organisation, förändringsarbetets omfattning, resurstillgång,
förväntningar och behov av problemlösande åtgärder är exempel på faktorer som kan påverka
projektupplägget. Det finns både för- och nackdelar med var och en av de tre strategierna. En
sammanställning av några karaktäristika finns i figur 4.4 – 4.6.

57

Typ av förändringsstrategi

Expertstrategi.

Initiering av projekt

Ledning som har uppfattningar om problem, mål och behov.

Uppdrag

Ledning ger uppdrag till expert.

Utredning

Expert planerar, utreder och rapporterar.

Delaktighet & rollfördelning

Ledning och expert är aktiva, verksamhetsutövare är passiva
(men kan eventuellt bistå expert med information). Expert
kan vara aktiv under hela processen - från
problemformulering till införande. Efter införande kan
verksamhetsutövare bli aktiva och nyttjas som ”felsökare”
om behov finns att anpassa och förbättra.

Tillgång till
verksamhetskunskaper

Begränsade verksamhetskunskaper. Analys och design
baseras på expertens och eventuellt ledningens uppfattning
om verksamheten. Experten avgör behov av
verksamhetskunskaper och vilka infokällor som ska
användas (t.ex personer att intervjua, dokument/verksamhet
att studera).

Påverkan från berörda

Verksamhetsutövare har liten möjlighet att påverka slutlig
lösning. Påverkan kan eventuellt ske efter införande i
verksamheten.

Införande

Färdiga åtgärder ”pressas in” i verksamheten –
verksamheten anpassas så lite som möjligt. Lösningar
presenteras för berörda utifrån antaganden om accept från
verksamhetsutövare, extra ”insäljning” kan ske för att
påverka införandeprocessen.

Risk för negativa effekter

Alltför ensidig expertsyn på nuläge och förändring.
Lösningar som inte är anpassade till aktuell verksamhet
(passar ledning och/eller expertens uppfattning).
Verksamhetsutövare ej följsamma i ny verksamhet, mål
realiseras inte i den utsträckning som ledningen har tänkt
sig, nya problem uppstår.

Positiva effekter

Expertkunskaper tillförs projektet och verksamheten.
Ledningen involverad från start, externa resurser utnyttjas
och gör att projektet inte behöver belasta löpande
verksamhet i så stor utsträckning.

Kritiskt

Val av expert samt möjlighet för verksamhetsutövare att
påverka och justera införda åtgärder efter införande. Viktigt
att experten skaffar sig relevanta kunskaper om
verksamheten och informerar verksamhetsutövare på
lämpligt sätt under processen.
Figur 4.4. Expertstrategi – några karaktäristika.
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Typ av förändringsstrategi

Brukarstrategi.

Initiering

Verksamhetsutövare som har uppfattningar om problem,
mål och behov.

Uppdrag

Formuleras av verksamhetsutövare i samråd med ledning.

Utredning

Verksamhetsutövare planerar, utreder och rapporterar
eventuellt med stöd av lösningsneutral facilitator.

Delaktighet & rollfördelning

Verksamhetsutövare är aktiva i problemlösningsprocessen –
från initiering till slutligt genomförande. Expert i form av
facilitator kan anlitas och då vara aktiv för att stimulera
process och dokumentera resultat.

Tillgång till
verksamhetskunskaper

Stor tillgång till relevanta verksamhetskunskaper. Analys
och design baseras på verksamhetsutövarnas uppfattning
om verksamheten.

Påverkan från berörda

Verksamhetsutövare har stor möjlighet att påverka slutlig
lösning. Bred medverkan av berörda från start till slut.

Införande

Lösning utvecklas successivt av berörda verksamhetsutövare
och är därför välkända vilket kan ge en automatisk accept.

Risk för negativa effekter

Alltför ensidigt lokalt perspektiv på nuläge och förändring.
Lösningar begränsade till verksamhetsutövare som deltar i
projektet. Alltför många aktörer involverade i
förändringsprocessen. Osäkerhet i genomförande,
otillräcklig styrning och struktur i projektet, arbetet tar lång
tid. Lång tid innan ny verksamhet är på plats, projektet
belastar löpande verksamhet, konflikt mellan projektarbete
och ordinarie arbetsuppgifter.

Positiva effekter

Åtgärder problemlösande, väl förberedda och förankrade.
Stort gemensamgörande bland berörda, verksamhetsutövare
uppnår fördjupade verksamhetskunskaper.

Kritiskt

Projektavgränsning, projekttid och deltagande aktörer.
Processledning och val av eventuell facilitator, viktigt att
facilitatorn är lösningsneutral. Involvering av aktörer på
ledningsnivå för projektstöd och accept av lösningar.
figur 4.5. Brukarstrategi – några karaktäristika.
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Typ av förändringsstrategi

Rollmixstrategi.

Initiering

Utifrån ledningsinitiativ eventuellt med stöd av
verksamhetsintressenter.

Uppdrag

Ledning tillsätter projektorganisation (projektgrupp) och ger
uppdrag till processledning och arbetsgrupper.
Projektgruppen anpassas till uppdraget. I gruppen ingår
aktörer med olika kompetenser, t.ex aktörer på ledningsnivå,
verksamhetsutövare och förändringsagenter (experter),
dessa kan ha olika roller i projektet, t.ex som processledare
eller dokumentatör, rollerna kan skifta under processens
gång. Verksamhetsutövare kan ses som representanter för
övriga inom samma aktörskategori utanför projektet.

Utredning

Projektgruppen planerar, utreder och rapporterar.

Delaktighet & rollfördelning

Processledare, experter och verksamhetsutövare är aktiva,
verksamhetsutövare som inte ingår i projektgruppen är
passiva.

Tillgång till
verksamhetskunskaper

Enkel tillgång till relevanta verksamhetskunskaper.
Verksamhetsutövare i projektet kan utgöra ett begränsat
urval av berörda men har närhet till den verksamhet och de
verksamhetsutövare som de representerar.

Påverkan från berörda

Verksamhetsutövare som ingår i projektet har möjlighet att
påverka slutlig lösning. Verksamhetsutövare utanför
projektet ar begränsade möjligheter att påverka lösningens
inriktning.

Införande

Lösning presenteras successivt för andra berörda utifrån
antagande om accept av förankrad lösning då
projektdeltagare antas representera övriga
verksamhetsutövare.

Risk för negativa effekter

Lösning som passar vissa aktörskategorier och vissa delar av
verksamheten, verksamhetsföreträdare i projektet kan få
kritik från verksamhetsföreträdare utanför projektet som
inte är nöjda med lösningarna. Alltför omfattande
projektorganisation kan fördröja arbetet. Motsättningar
mellan olika aktörskategorier kan försvåra arbetet. Stor
arbetsinsats kan innebära att verksamhetsföreträdare måste
prioritera projektet framför ordinarie arbetsuppgifter.

Positiva effekter

Olika kunskaper tillförs projektet, stort gemensamgörande
bland berörda, kunskapsspridning till olika berörda utanför
projektet. Förutsättningar för kreativa, välgrundade och
förankrade lösningar.

Kritiskt

Val av projektorganisation och projektdeltagare. Att skapa
förutsättningar för effektivt och kreativt samarbete mellan
olika aktörskategorier.
Figur 4.6. Rollmixstrategi – några karaktäristika.
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4.2 Kunskap i rörelse
Att se verksamhetsutveckling som kunskapsutveckling innebär att man betonar kunskapens
roll för att åstadkomma goda förändringar. Det innebär då också att man erkänner att de som
ska ägna sig åt verksamhetsutveckling (t.ex genom ett projekt) inte har all kunskap som behövs
om verksamheten från start. Kunskapsutveckling i ett förändringsarbete innebär man behöver
röra sig från viss (begränsad) kunskap till mer och fördjupad kunskap. Att utveckla kunskap
som led i verksamhetsutveckling innebär en kumulativ kunskapsprocess. Man utgår från den
(begränsade) kunskap som man har inledningsvis och rör sig framåt mot mer omfattande och
fördjupad kunskap. Vi använder i detta avsnitt en övergripande metafor för denna
kunskapsutveckling: Kunskap i rörelse. Vi beskriver olika aspekter av hur kunskap utvecklas
successivt i samband med förändringsarbete. En sådan aspekt har nämnts ovan, dvs hur man
kumulativt går från begränsad kunskap till mer omfattande och fördjupad kunskap.
Verksamhetsutveckling innebär att ta sig från en befintlig verksamhet till en utvecklad och
förbättrad verksamhet (figur 3.3). Detta innebär att kunskap behöver utvecklas både om
befintlig verksamhet och om en möjlig framtida verksamhet. Detta betyder en kunskapsrörelse
från det befintliga till det möjliga. Detta innebär ofta en rörelse från det som uppfattas som
störande och problematiskt i verksamheten till idéer och förslag som reducerar dessa
problem. Rörelsen kan också behöva gå i motsatt riktning ibland. Om man kastat fram förslag
på förändringsåtgärder så kan man ibland behöva gå tillbaka och skaffa sig djupare kunskap
om den befintliga verksamheten och problem i denna för att kontrollera att man är på rätt spår
i utvecklingen av förändringsidéer.
Verksamhetsutvecklingen tar inte slut vid generering av idéer. Man behöver värdera och ta
ställning till idéer för att kunna besluta om förändringar. Man behöver gå från idé till beslut.
Idéer är tänkbara sätt för att förändra verksamheten. Beslut om förändringar bör baseras på
noggranna och allsidiga bedömningar av förslagens konsekvenser. Kunskap om olika slags
konsekvenser behöver tas fram. Beslut innebär ett ställningstagande att realisera föreslagna
åtgärder. Beslutskunskap bygger på idékunskap och inbegriper naturligen sådan kunskap,
men behöver kunskapsmässigt gå längre genom att också gärna inkludera konsekvensbedömningar och motiveringar förutom det beslutade ställningstagandet.
Kunskapsutveckling under förändringsarbete kan ofta börja med det vaga. Personer kan ha
identifierat olika problem i verksamheten, men sakna djupare kunskap om dess och dess
orsaker. Under förändringsarbete behöver man röra sig från vag kunskap till precis kunskap.
Kunskapsutvecklingen behöver vara en successiv preciseringsprocess. Det är inte ovanligt
kunskap som uppfattas osäker. Man tror att det förhåller sig på något visst sätt. Kunskapen är
hypotetisk. Man behöver röra sig från det osäkra till det säkra. Hypoteser behöver bekräftas,
modifieras eller förkastas1.
Det som är vagt och oprecist inledningsvis kan bero på att kunskapen är underförstådd och
tagen-för-given; sk tyst bakgrundskunskap (Molander, 1993; Rolf, 1995). Att precisera kan
innebära man explicitgör det tysta och implicita. En klargörande kunskapsutveckling innebär
att man går från det tysta och implicita till det artikulerade och explicita.

1

I avsnitt 4.3 nedan skriver vi uttryckligen om hur utveckla kunskap på empirisk grund.
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Ett förändringsarbete som bedrivs som samverkan mellan olika personer innebär att kunskap
kontinuerligt kommer delas mellan dessa personer. Vid starten av ett förändringsarbete har
deltagarna sina personliga erfarenheter och kunskaper med sig in i samarbetet och dessa olika
kunskaper behöver ”brytas” mot varandra. Succesivt kommer olika kunskaper att delas mellan
personer och bli gemensamgjorda. En samverkande kunskapsutveckling innebär att man går
från det privata till det gemensamma, se illustration i figur 4.7.

Figur 4.7. Från privat kunskap till gemensamgjord kunskap
Verksamhetsutveckling tar sin början någonstans. Ofta kan det handla om upplevelser av
något problematiskt i verksamheten; dvs som sas ovan, något som uppfattas som störande eller
misslyckat i verksamhetens utförande. För en husfabrikant kan det handla om anmärkningar
i samband med slutbesiktning av hus innan överlämning till kund. Det kan vara några sådana
konkreta och specifika händelser och som personer i organisationen önskar att ta i tu med. Om
det bara handlar om några enstaka händelser så är det förmodligen inte befogat att starta ett
projektbaserat förändringsarbete. Utifrån några enstaka händelser så har personer kanske
börja se ett mönster av brister som verkar upprepas i verksamheten. Anmärkningar i samband
med husbesiktningar uppträder allt oftare. I sådana fall kan det anses motiverat att initiera ett
organiserat förändringsarbete.
Detta kan då kunskapsmässigt innebära en rörelse från något konkret och specifikt till det
abstrakta och generella. Detta är en kunskapsriktning som behövs i ett förändringsarbete.
Människors observationer och deltagande i en verksamhet genererar konkreta erfarenheter.
Dessa behöver man reflektera över och försöka identifiera generella mönster som en
abstraktion utifrån det konkreta och specifika.
Men en motsatt kunskapsrörelse behövs också. Generella antaganden behöver konfronteras
med specifika fall. För att pröva hypoteser om generella och återkommande problem så
behöver man undersöka specifika och konkreta företeelser. Utveckling av kunskaper om
verksamheten behöver göras genom en aktiv undersökning av denna. Under förändringsarbete
handlar det ofta om att succesivt växla mellan å ena sidan observation och konkreta
erfarenheter och å andra sidan reflektion, abstraktion och formande av nya insikter och
begrepp. Figur 4.8 illustrerar en sådan kontinuerlig växling1.

Denna figur hämtar inspiration från modell och teori i Kolb (1984). Kolbs modell består av fyra
återkommande ”faser”. Vi har anpassat Kolbs generella modell för erfarenhetsbaserat lärande till en
enkel modell för kunskapsutveckling under förändringsarbete. Vi har omgrupperat Kolbs fyra faser till
två större block mellan vilka sker en återkommande växelverkan.
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Observation, Deltagande
Konkret erfarenhet
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Figur 4.8. Kunskapsutveckling under förändringsarbete som kontinuerlig växling mellan
1) observation och deltagande i verksamheten, konkreta erfarenheter samt aktiv
undersökning och 2) reflektion, abstraktion och begreppsliggörande
Ett förändringsarbete kan således initieras utifrån otillfredsställelse med några företeelser i
verksamheten som upplevs problematiska. Att man startar ett förändringsprojekt bygger
förmodligen på en insikt att det krävs mer kunskap för att hantera upplevda problem. Den
kunskap som man startar utifrån utgör inte hela bilden av verksamhetens problem. Man
startar utifrån någon del; vi kan kalla det för ett fragment. Kunskapsutveckling i samband med
förändringsarbete behöver röra sig från sådan fragmentarisk kunskap till en helhetsförståelse
av verksamheten. Men under ”resan” från fragment till helhet så kommer det att ske en
växelverkande rörelse mellan helhet och delar. En sådan alternerande rörelse är väl känd i
kunskapsutveckling och har getts olika beskrivningar och benämningar1. Detta innebär att
man går fram och tillbaka mellan kunskap om delar och kunskap om helheten. Detta innebär
en rörelse mellan en helhetsmässig förståelse av (det i förändringsarbetet avgränsade)
verksamhetsområdet och en förståelse av olika delar inom detta verksamhetsområde; se figur
4.9. Helhetsförståelsen bildar en bakgrundsförståelse (sk förförståelse) till att tolka och förstå
olika delar i verksamheten. Helhetsförståelsen byggs succesivt upp av förståelsen av dessa
olika delar.
Under ett förändringsarbete rör man sig successivt framåt från en inledande ”provisorisk” och
splittrad förståelse av helheten och dess delar som då verkar som utspridda fragment. Gradvis
rör man sig närmare ett slutmål som innebär en kongruent helhetsförståelse och där olika delar
bildar ett sammansatt och sammanhängande mönster. Detta innebär att en cirkelrörelse
mellan helhet och delar (illustrerad i figur 4.9) i ett tidsperspektiv snarare kan ses som en
spiralformad rörelse; ett antal cirklar som innebär en kunskapsmässig progression. Man rör
sig framåt, från ytlig och fragmentarisk kunskap inledningsvis, via kontinuerliga växlingar
mellan helhet och delar, till ett sluttillstånd med integrerad, kongruent och fördjupad kunskap;
se figur 4.10.

En benämning är den ”hermeneutiska cirkeln” som betonar hur människors förståelseutveckling rör
sig (som en ”cirkel”) mellan att förstå helheter och att förstå delar, dvs att man växlar fokus mellan
helhet och olika delar (t.ex Ödman, 1979).
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Helhetsförståelse

Används för
att tolka

Används för
att bygga upp

Förståelse av delar

Figur 4.9. Växling mellan fokusering/förståelse av helhet respektive
delar i samband med kunskapsutveckling
En sådan växling mellan en övergripande helhetsförståelse och en inriktning på olika delar av
verksamheten innebär att man växlar fokusering mellan olika delområden i verksamheten.
Givet ett avgränsat verksamhetsområde så kan man röra sig fram och tillbaka mellan olika
delar i verksamheten1. Se figur 4.11 för en illustration där olika delar av en verksamhet kan
fokuseras växelvis. Fyra exempel på delområden i en verksamhet finns redovisade i denna figur
som konkretion. Dessa delområden är hämtade från det exempel som används i senare del av
denna skrift (kapitel 6-13).
Helhetsförståelse

Från ytlig &
fragmentarisk
kunskap

Till integrerad,
kongruent &
fördjupad kunskap

Delförståelse

Figur 4.10. Kunskapsutveckling under förändringsarbete som en mix av 1) rörelse framåt
och 2) växelverkan mellan helhet och delar

Denna växelvisa fokusering på olika delområden framgår av kommande metodgenomgång. Se särskilt
handlingsanalys med handlingsgrafer (kapitel 8) där verksamheten kartläggs på ett detaljerat sätt. Fyra
handlingsgrafer finns redovisade och där varje handlingsgraf kan då sägas motsvara ett delområde i
verksamheten.

1

64

Växla fokusering av olika delområden
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Figur 4.11. Växling mellan att fokusera olika delområden i verksamhet (övre del av figur)
respektive växling mellan olika utredningsvyer i förändringsarbete (nedre del av figur)
Detta ska skiljas från växling mellan olika utredningsvyer. Detta innebär att ser på
verksamheten utifrån olika perspektiv. Olika aspekter i verksamheten lyfts fram i olika utredningsvyer. I kommande metodgenomgång kommer vi bl.a behandla problemanalys (kapitel
10), styrkeanalys (kapitel 11) och målanalys (kapitel 12). Dessa kan sägas innebära tre olika
utredningsvyer (problemvy, styrkevy, målvy). I problemanalys fokuseras det i verksamheten; i
styrkeanalys fokuseras styrkor och det positiva i verksamheten; i målanalys fokuseras det
önskvärda (mål och värden). I en verksamhetsutveckling så kan man arbeta växelvis med
sådana olika utredningsvyer. Man kan röra sig fram och tillbaka mellan sådana utsiktspunkter.
Se figur 4.11 för illustration av växling mellan olika utredningsvyer. I figur anges problemvy,
styrkevy och målvy som tre exempel på möjliga utredningsvyer.
Under ett förändringsarbete så fokuseras självklart den verksamhet som ska utvecklas. Man
behöver skaffa sig djupare kunskap om verksamheten för att utveckla idéer om hur den kan
förbättras. Det kan emellertid också vara värdefullt att skaffa sig annan kunskap också. Man
kan t.ex skaffa sig kunskap om hur andra likartade organisationer har utformat sina
verksamheter för att därigenom hämta inspiration till förändring. Ibland kan det också vara
värdefullt för att se på helt andra typer av verksamheter för att inhämta inspiration för hur
man kan adressera vissa typer av problem. Förutom att hämta in kunskap om andra
verksamheter så kan man förstås också inhämta generell och teoretisk kunskap om någon viss
aspekt av verksamheten. Detta innebär då också en möjlig kunskapsrörelse under förändringsarbete: att röra sig mellan 1) kunskap om den egna verksamheten och 2) annan relevant
kunskap.
Kunskapsutveckling i samband med förändringsarbete innebär således en rörelse från vag,
osäker och begränsad kunskap till mer precis, säker, fördjupad och omfattande kunskap. Detta
innebär en tydlig progression i kunskapsutvecklingen. Denna kännetecknas inte bara av sådan
riktning utan också rörelser fram och tillbaka mellan olika fokuslägen. Kunskap i rörelse under
verksamhetsutveckling innebär en rörelse:
 Från begränsad kunskap till omfattande och fördjupad kunskap
 Från kunskap om det befintliga till kunskap om det möjliga/framtida
 Från kunskap om det problematiska till idéer och förslag; samt ibland fram och tillbaka
mellan dem
 Från idé till beslut
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Från vag kunskap till precis kunskap
Från osäker kunskap till säker kunskap (från hypotes till bekräftelse)
Från det tysta och implicita till det explicita och klargjorda
Från privat kunskap till gemensam kunskap
Fram och tillbaka mellan 1) observation och konkreta erfarenheter och 2) reflektion,
abstraktion och formande av nya insikter och begrepp
Från fragment till kongruent helhet
Fram och tillbaka mellan helhet och delar
Som växlar mellan olika fokuseringar av verksamheten (olika delområden)
Som växlar mellan olika utredningsvyer
Som växlar mellan kunskap om den egna verksamheten och annan relevant kunskap

4.3 Kunskap på empirisk grund
Förändringsarbete innebär således att arbeta med förädling av kunskap. Man utvecklar, i
samverkan, kunskap om den fokuserade verksamheten. Det är dock viktigt att ha klart för sig
att all kunskap inte är god kunskap. Det finns sådant som uppfattas som kunskap men som
snarare är okunskap, dvs bristfällig kunskap och som man därför bör vara försiktig att utnyttja
i förändringsarbetets kunskapsprocesser.
Kunskapsutveckling i förändringsarbete sker ofta genom frågande och svarande. T.ex kan
någon med uppgift att utreda verksamheten fråga någon person som är kunnig om någon
aspekt av verksamheten. De svar som lämnas är förhoppningsvis välgrundad kunskap om
verksamheten, men det är inte alltid så. Den som svarar kanske ger uttryck för sin förutfattade
mening om verksamheten, dvs vad man tror om verksamheten. Det handlar kanske mer om
gissningar och spekulationer än om säker kunskap. Det som förmedlas är kanske hörsägen,
dvs inte egen kunskap utan snarare vad hen har hört från andra. Man kanske redovisar enstaka
observationer, dvs något intryck som man fått från en begränsad kontakt med verksamheten.
Ibland kan det handla om övergeneraliseringar, dvs baserat på olika intryck har man
generaliserat till hur man uppfattar att det alltid går till. Uttalanden om verksamheten kan vara
idealiseringar, dvs hur man menar att det borde gå till i verksamheten. Det kan för
verksamheten existera regelverk och/eller föreskrivna arbetssätt. Personer utgår ifrån att
dessa ”institutioner på papper” också gäller i verkligheten, dock utan att man har
detaljkunskap om och i vilken omfattning som dessa normerade arbetssätt faktiskt tillämpas.
Det kan också finnas önsketänkanden om hur man vill och hoppas att det går till i
verksamheten. Man kanske snarare talar om sina egna idéer och uppfattningar (”käpphästar”)
än redovisningar om verksamheten. Det som någon utsäger kanske är påverkade av några
”skygglappar” där man bortsett från viktiga förhållanden i verksamheten. Det som sägs kan
vara uttryck för avskärmningar från verksamheten, dvs från en position där man saknar
kunskap om hur det går till i verksamheten. Det kan också vara flera personer som tillsammans
övertygat varandra om hur det går till i verksamheten , dvs sk grupptänkande.
Det är självklart viktigt att tala med verksamhetskunniga personer i samband med en
verksamhetsutveckling, men det är lika viktigt att inte ta för givet att allt som sägs är uttryck
för säker kunskap. Kunskapsutveckling under ett förändringsarbete bör baseras på en
empirisk grund. Man behöver gå till verksamheten för att ta reda på hur den faktiskt fungerar.
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Vad består då verksamheten av och hur gör man för att generera kunskap om den. Vi har i
kapitel 2 redovisat socio-instrumentell praktikteori, såsom en verksamhetsteori. Utifrån denna
teoribeskrivning kan vi här lyfta fram olika grundläggande företeelser i verksamheter 1 som det
kan vara viktigt att generera kunskap om:
 Människor och deras uppfattningar och förmågor
 Handlingar utförda av människor och artefakter
 Samtal och dokument
 Materiella artefakter
 Digitala artefakter
 Samband mellan dessa olika företeelser
Verksamheter bygger på och realiserar etablerade arbetssätt, dvs institutionaliserade mönster
för tanke och handling (se kapitel 2, särskilt avsnitt 2.3-2.4). Verksamheter består av typiska
arbetssätt och instansieringar av sådana arbetssätt i faktiskt handlande. Det som faktiskt görs
i verksamhetens operativa handlande är påverkat av det typiska/institutionaliserade, men kan
också influeras av mer eller mindre tillfälliga omständigheter. Påverkan från det institutionaliserade sker genom olika institutionella bärare som personers förmågor, artefakters
funktionalitet och stödjande dokumentation (se avsnitt 2.4).
Att skaffa sig kunskap om en verksamhet innebär ofta att studera och förstå dess
institutionaliserade tanke- och arbetssätt. Detta kan studeras genom
 Handlingar som realiserar institutioner
 Yttranden, dokumentation och materiella artefakter som innehåller spår (effekter) av
institutionaliserade handlingar
 Dokumentation som utgör institutionella bärare (t.ex mål-, process- och
rollbeskrivningar)
 Instrument (dess funktionalitet) som institutionella bärare
 Personers redovisningar av sitt kunnande och sina förmågor (som institutionella bärare)
Detta kan vid insamling/generering av kunskap innebära en växling mellan fokus på 1)
enstaka/faktiskt handlande och 2) det institutionaliserade/typiska. En sådan växling och
förekomsten av olika bärare av ”samma” institution är både en komplikation och fördel vid
kunskapsgenerering. När det finns en variation mellan faktiskt handlande och beskrivningar
av institutionaliserat arbetssätt kan det uppstå osäkerhet vid tolkning. Är detta en tillfällig
avvikelse eller beskrivningen av det institutionaliserade föråldrad eller felaktig på något sätt?
Likaså kan det uppstå osäkerheter i tolkning när det finns klara diskrepanser mellan olika
institutionella bärare, dvs mellan 1) vad personer säger om sin och verksamhetens förmåga, 2)
vad som finns redovisat i olika slags dokumentation och 3) hur olika artefakter fungerar.
Genom förekomst av olika institutionella bärare kan man studera olika källor som tillsammans
ger ökad säkerhet i tolkning av vad ett visst institutionaliserat arbetssätt innebär. Samstämmighet mellan olika källor/institutionella bärare bidrar till ökad tillförlitlighet i
kunskapsinsamlingen.

Vi fokuserar därmed olika ontologiska kategorier i en verksamhet. Ontologi innebär bestämning av vad
något innebär och består av (Skirbekk & Gilje, 1993).
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Kvalitet i verksamhetsutveckling är beroende av kvalitet på kunskap om fokuserad
verksamhet. Kunskap om befintlig verksamhet bör vara genererad på empirisk grund, dvs
utifrån studier av verksamheten. De olika företeelser i verksamheten som vi listade ovan kan
studeras på olika sätt. T.ex kan följande sätt att generera kunskap om verksamheten vara
lämpliga att tillämpa1:
 Gruppsamtal
 Intervjuer
 Enkäter
 Observationer
 Dokumentstudier
 Artefaktstudier
Verksamhetsutveckling är som framgått ovan (avsnitt 4.1) ofta organiserat i projektform med
samverkan i arbetsgrupper. Därför är gruppsamtal ett lämpligt och ofta tillämpat sätt för att
samla kunskap om verksamheten. Det kan dock vara så att de personer som finns i en sådan
grupp inte har fullt tillförlitlig kunskap om verksamheten; se diskussionen om okunskap ovan.
Det är därför viktigt att anlägga en källkritisk attityd till det som sägs. Förutom gruppsamtal
är andra sätt att generera kunskap viktiga att tillämpa. Intervjuer med särskilt kunniga
personer kan vara viktigt. För att få en bredare bild av verksamheten kan ett skriftligt frågande
till många personer tillämpas, dvs användning av enkäter. Att gå ut i verksamheten och
observera vad som faktiskt sker är förstås en viktig källa till kunskap. Ibland kan man
kombinera observation och intervju genom sk ”skuggning”, dvs när man följer med en person
under dennes arbete och då har möjlighet att ställa utredande frågor kring sådant som har
väckt ens nyfikenhet. Att studera olika dokument som används i verksamheten är också en
viktig källa till kunskap. Det kan vara viktigt att inspektera olika typer av dokument som aktivt
används i verksamheten, t.ex blanketter. Det finns också ofta dokument som beskriver olika
aspekter av verksamheten; t.ex policydokument, utredningar, redovisningar etc. Studier och
granskningar av olika artefakter som används i verksamheten är också viktigt att göra, som
t.ex undersökning av använda IT-system.
Dessa olika typer av studieobjekt kan studeras ”direkt” som datakällor eller via andra
datakällor. När man diskuterar empirisk kunskapsgenerering så är det viktigt att skilja mellan
vad som är studieobjekt respektive datakälla. Om man t.ex är intresserad av att bilda kunskap
om ett visst IT-system (dvs som ett intressant studieobjekt), så kan man välja att samla
kunskap på olika sätt, dvs via olika datakällor. Det aktuella IT-systemet kan förstås då vara en
viktig datakälla, dvs man kan inspektera det t.ex genom dess användargränssnitt. Man kan
också generera kunskap via andra datakällor, som t.ex genom intervjuer av användare eller
andra personer som har kunskap om systemet. Man också studera dokumentation om
systemet. Förutom att studera studieobjektet i sig som datakälla, kan man alltså erhålla
kunskap via andra datakällor (personer, dokument) som förmedlar kunskap på något önskat
sätt om det aktuella studieobjektet.
På detta sätt kan man erhålla olika kompletterande bilder av ett visst studieobjekt. Att samla
kunskap genom olika källor kan ibland kallas triangulering (Denzin, 1978). Detta kan genom
kombinerad beviskraft ge ökad tillförlitlighet i tolkning och kunskapsbildning. Detta är
Metoder för datainsamling som tillämpas vid forskningsarbete är förstås relevanta att tillämpa; se t.ex
Bryman (2015). Här omnämns några lämpliga metoder/genereringssätt kortfattat.
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särskilt viktigt för kunskapsgenerering om institutionaliserad kunskap och arbetssätt enligt
diskussion ovan om olika institutionella bärare. För alla studieobjekt och dess olika datakällor
är det viktigt att inta ett källkritiskt förhållningssätt (Thurén, 1986). När kunskap förmedlas
via en annan källa (t.ex genom intervju, enkät eller dokument) är det viktigt att reflektera över
om den förmedlade kunskapen kan misstänkas vara oklar, ofullständig, vinklad, förvanskad
eller på annat sätt felaktig.
4.4 Ifrågasättande utveckling av kunskap
Kunskapsutveckling under förändringsarbete behöver kännetecknas av ifrågasättande, dvs ett
kritiskt förhållningssätt. Vi betonade, ovan i avsnitt 4.3, behovet av en källkritisk attityd i
samband med kunskapsinsamling. I avsnitt 4.2 har vi beskrivit hur kunskapsutveckling under
förändringsarbete ofta kan innebära en rörelse från det vaga och osäkra till precisa och säkra.
En sådan rörelse kräver en kritisk och reflekterande medvetenhet. När vi talar om
ifrågasättande i samband med kunskapsutveckling är det viktigt att skilja mellan:
1. Ifrågasättande av verksamhetskunskap
2. Kunskap som ifrågasätter befintlig verksamhet
3. Kunskap som ifrågasätter förslag till verksamhetsförändringar
Den första punkten handlar om att inta en ifrågasättande hållning till sådana kunskaper som
kan hindra och försvåra en öppen, transparent och generativ utvecklingsprocess; se avsnitt 3.3
ovan om sådana förändringsideal. Det handlar om att försöka frigöra sig från sådant som på
ett onödigt sätt begränsar tankerymden under förändringsarbetet. Det handlar om att
ifrågasätta olika ”mentala skygglappar” som deltagare under verksamhetsutveckling kan ha.
Detta kan handla om att ifrågasätta problem som inledningsvis tas för givna. Är detta
verkligen de problem som är viktiga att angripa? Är dessa inte bara symptom på andra viktiga
underliggande problem? Är det på det här sättet som ska vi uppfatta problemen på? Är detta
adekvata sätt att formulera problemen på? Dessa är exempel på problematiserande frågor som
man kan behöva ställa i relation till utsagda problem1. Om förändringsarbetet styrs utifrån illa
formulerade problem så kan utredandet ta olämpliga banor.
I samband med ett förändringsarbete så kan det finnas uppfattningar om vad man kan påverka
i verksamheten och vad man inte kan påverka. Det är givetvis viktigt att värdera sådana
omständigheter under en verksamhetsutveckling. Ibland kan det dock alltför lättvindigt
uttryckas förändringsrestriktioner som ”det här går inte att göra någonting åt”. Det är viktigt
att ifrågasätta och kritiskt utreda sådana uttalade restriktioner. Ibland kan man tro att
förhållanden är svåra eller omöjliga att förändra, men vid en närmare granskning kan det visa
sig möjligt särskilt om lämpliga åtgärder sätts in. Det är viktigt att inte för tidigt i ett
förändringsarbete stänga till kreativiteten vad man göra för olika typer åtgärder.
Verksamhetsutveckling innebär oftast att det etablerade arbetssättet i verksamheten förändras
på något sätt, dvs att verksamhetens institutioner omskapas. Det är därför viktigt att ha en
ifrågasättande hållning till etablerade arbetssätt. Att hävda ”så här har vi alltid gjort” kan

Se vidare kapitel 10 och särskilt avsnitt 10.4.3-4 om djupare resonemang avseende problemuppfattningar och problemformuleringar.
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vara en onödig bromskloss mot nytänkande och förändring. En kritisk granskning av
verksamhetens institutioner är en viktig del i förändringsarbetet.
De förändringsåtgärder som genereras och föreslås behöver vara i linje med de mål som finns
formulerade för verksamheten. Om det finns mål som är ogenomtänkta och illa formulerade
så kan detta driva förändringsarbetet i olämpliga banor. Det är därför mycket viktigt att genom
en kritisk hållning se till att de verksamhetsmål som adresseras under ett förändringsarbete
får klara formuleringar och är genuina viljeyttringar för verksamheten.
Förändringsåtgärder behöver självklart vara lämpliga lösningar på verksamhetens problem.
Man behöver ha en kritisk hållning till de åtgärdsförslag som framförs 1. Ibland framkastas
lösningsförslag som är olämpliga. Man för kanske fram åtgärder som ligger nära till hands,
dvs sådana som man utifrån en ytlig betraktelse menar är bra lösningar. Det kan ofta krävas
mer genomgripande analyser av problem och verksamhetsförutsättningar samt utredningar av
tänkbara åtgärdskonsekvenser. Man bör inte ta för givet att de lösningsförslag som först
”kommer på bordet” är de mest lämpliga för att utveckla verksamheten.
Ibland kan det vara lösningsförslag som hämtats utifrån som snabbt favoriseras. ”Fungerar det
hos andra så bör det väl fungera hos oss” kan vara ett argument att inte titta tillräckligt noga
på den egna verksamhetens särskiljande verksamheter. Standardlösningar som finns hos
andra organisationer och/eller genom produkter (instrument) som marknadsförs av
leverantörer kan förstås utgöra goda inslag i förändringsåtgärder. Men det kan också vara så
att dessa inte tar tillräcklig hänsyn till de specifika egenskaper som gäller den aktuella
verksamheten som ska förändras.
Det är således viktigt att granska och ifrågasätta sådant tänkande som kan förhindra en
konstruktiv kunskapsutveckling under förändringsarbete. Man behöver ha en kritisk hållning
till mentala skygglappar som:
 Problem som tas för givna
 Förändringsrestriktioner som hävdas
 Traditionella arbetssätt i verksamheten
 Ogenomtänkta målformuleringar
 Lösningar när till hands
 Standardlösningar
Förändringsarbetet bör generera kunskap som frilägger och ifrågasätter det som görs i den
befintliga verksamheten. Om man inte tydligt utreder hur verksamheten bedrivs i dagsläget –
hur den fungerar, vad som fungerar dåligt och vad som fungerar bra – så är det svårt att avgöra
det meningsfulla i att göra förändringar. Man behöver problematisera sättet som man bedriver
verksamheten på i dagsläget. Bara för att man bedrivit verksamheten på ett visst sätt under en
längre tid så behöver detta inte innebära att detta är det bästa för framtiden. Olika principer
och arbetssätt i verksamheten kan behöva omprövas. Det är viktigt att ifrågasätta det som görs
i verksamheten idag.

Balans mellan kritik och kreativitet kan vara svår i förändringsarbete. Man ska självklart granska olika
förändringsåtgärder som föreslås, men det är viktigt att inte alltför tidigt i processen genom en alltför
kritisk attityd förstöra ett kreativt och sökande klimat.
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Som framgått ovan är det också viktigt att ha en kritisk hållning till de förslag till förändringar
som framförs. Man behöver klargöra vad dessa innebär. Vilka tänkbara konsekvenser kan
uppstå genom att införa sådana förändringar i verksamheten. Det handlar om att, genom kritik
och granskning, särskilja vad som är ”bra idéer” och vad som är ”dåliga idéer”. Utan ett
ifrågasättande förhållningssätt kan man inte skilja mellan ”god kunskap” och ”dålig
kunskap”.
Ifrågasättande bör inte innebära en allmänt negativ och kritisk hållning, utan istället att man
riktar ett undersökande och kritiskt sinne mot företeelser där så förefaller befogat.
Ifrågasättande har något objekt som ett sådant ifrågasättande riktas mot. Under ett
förändringsarbete kan man, som framgått ovan, rikta ett ifrågasättande sinne mot olika objekt
såsom:
 Observationer
 Resonemang och argumentation
 Antaganden och bedömningar
 Ståndpunkter och slutsatser
 Tillstånd i den befintliga verksamheten
 Förslag till förändringar
Ifrågasättande kan alltså riktas mot objekt i olika temporala lägen. Det kan handla om det
befintliga eller det framtida/möjliga. Det kan innebära ifrågasättande av det som är och hur
man menar att det är. Det kan också innebära ifrågasättande av hur något förväntas bli; hur
man menar att det bör bli och vilka möjliga konsekvenser som kan tänkas uppstå som följder
av sådana förändringar.
Grunden för ifrågasättande bör hela tiden vara en strävan till verksamhetsförbättring och att
denna kunskapsprocess ska vara välgrundad. Ifrågasättande innebär tillämpning av kritisk
rationalitet1 under verksamhetsutveckling. Ifrågasättande är i sig en kunskapsprocess. Det kan
ofta handla om en successiv preciseringsprocess, dvs där man går från det vaga till precisa (se
avsnitt 4.2). Initialt kan det handla om att man upplever något som förefaller tveksamt, men
där dessa tveksamheter behöver skärskådas noggrannare innan man kan avgöra om det är
befogat att uttala ett definitivt ifrågasättande. Adresserade företeelser (dvs objekt för
ifrågasättande) behöver granskas. Man behöver reflektera, värdera och överväga innan man
kan ta ställning till att uttala ett distinkt ifrågasättande. Denna stegvisa process kan således
innebära att man går från vaga tveksamheter till preciserade ifrågasättanden.
Ifrågasättande innebär att en person som deltar i förändringsarbetet kan rikta kritik mot den
egna kunskapen eller mot andras kunskaper eller mot det som uppfattas som gemensamma
kunskaper bland deltagarna. Hur man hanterar kritik och ifrågasättanden inom en grupp är
viktigt att göra på ett övertänkt sätt. Skarp kritik kan förstöra ett gott samarbetsklimat i en
grupp och det är därför viktigt att vara varsam med hur man arbetar med ifrågasättande.
Det finns kritik mot kritik. Det finns de som menar att kritik är ett uttryck för mellanmänsklig
negativitet och att kritik förstör ett kreativt och positivt arbetsklimat i en projektgrupp. Det är
riktigt att kritik kan uppfattas negativt och destruktivt och leda till spänningar i en
För kritisk rationalitet se t.ex Habermas (1979), McCarthy (1978), Lindholm (1985) och Lindström
(1973).
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arbetsgrupp. Människor kan känna sig ”påhoppade” och uppleva en förlust i självkänsla och
grupptillit. Det är viktigt att kritik hanteras på ett varsamt och konstruktivt sätt. Att låta bli
att framföra kritik skulle dock göra ett förändringsarbete omöjligt. Utan kritik kan man, som
sagt, inte skilja mellan det som är bra eller dåligt. Kritik i verksamhetsutveckling handlar
normalt sett inte om enskilda personer, utan om hur man kollektivt utför verksamheten och
vilka brister som man uppfattar att sådana etablerade arbetssätt har lett till.
Det är viktigt med sättet som kritiska yttranden framförs på. Fokus bör vara på sak och inte på
person. Det viktigt att ifrågasättanden inte handlar om att nedvärdera enskilda personer utan
att kommunikationen sker på ett respektfullt sätt. Kommunikationen kan gärna ske genom sk
”sokratiska” frågor, dvs där man som ifrågasättare ställer frågor som leder mot ökad självinsikt
hos andra personer. Det bör också innebära att man inte kommer med kategoriska påståenden,
utan att frågorna innehåller inbjudan till gemensam reflektion. Man bör som ifrågasättare vara
sensitiv och lyhörd för mottagarnas situation. Detta skriver vi mer om i avsnitt 4.5 nedan som
handlar om kommunikation.
Människor kan ibland lägga band på sig själva att framföra kritik för att inte framstå som
”gnälliga” och destruktiva. Man undviker att framföra kritiska synpunkter i rädsla att stöta sig
med personer eller att mötas av aggressivitet. Man kan ibland bli missförstådd och kritiken
kan uppfattas som sårande. Man vill inte störa en kreativ process eller möjligheter till framtida
samverkan. För att inte lägga onödiga band på sig själv vad gäller ifrågasättande så handlar det
om att se sig själv som en sk ”kritisk vän” (Rallis & Rossman, 2000). En sådan är en
konstruktiv hjälpare och som bistår med att avtäcka och frilägga det som annars skulle
fortsätta vara dolt och hindrande för en positiv verksamhetsutveckling.
Det finns som beskrivits svårigheter och utmaningar att framföra kritik. Det finns likaledes
utmaningar att ta emot kritik. Hur låter man sig påverkas av uttalade ifrågasättanden under
en förändringsprocess? Det kan vara så att en person känner sig träffad av sådana utsagda
ifrågasättanden. Det kan gälla ifrågasättanden av något som personen sagt tidigare, som t.ex
problembeskrivningar, målutsagor eller förändringsförslag. Det kan också handla om kritiska
kommentarer om den delverksamhet som personen arbetar inom. Sådana uttalanden kan
upplevas som anklagelser och därmed trigga igång negativa känslor. Kan man undvika en
prestigefylld försvarsattityd så är ofta mycket vunnet i en samverkande kunskapsutveckling.
Det gäller också att kunna ”stå kvar” och lyssna in det som sägs, även här med försök till fokus
på sak och inte person.
En konstruktiv attityd med inriktning mot saklighet 1 bör eftersträvas vid ifrågasättande; både
som talare och lyssnare. Därmed bör man undvika både 1) en hård stil med konfrontation och
aggressivitet och 2) en mjuk och eftergiven stil där man böjer sig för styrka.
4.5 Kommunikation: genuin dialog
Att göra verksamhetsdiagnoser och utarbeta lämpliga åtgärder som uppfyller mål och löser
problem kräver tillgång till en stor mängd tillförlitlig information. En viktig källa till denna
information utgörs av olika verksamhetsaktörer. Under en förändringsprocess samarbetar

Ett sådant konstruktivt förhållningssätt vid konflikthantering beskrivs utförligt i Fisher & Brown
(1989), Fisher & Ury (1992) och Ury (1996).
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olika aktörer genom att bl.a kommunicera i roller som sändare och mottagare. Hur olika
aktörer kommunicerar, t.ex inom en projektgrupp, har betydelse för vad man kan får ut av
kommunikationen. Såväl förändringsprocess som resultat är beroende av att kommunikation
mellan involverade aktörer fungerar väl. Kommunikation mellan människor kan tyckas enkel
och självklar, särskilt när det gäller direktkommunikation i talad form. Men fallgropar finns,
särskilt vid kommunikation då fler än två personer är involverade och arbetar tillsammans,
som t.ex på ett gruppmöte.
Vid kommunikation kan det t.ex hända att människor:
 Inte låter andra komma till tals
 Inte lyssnar tillräckligt på vad andra säger
 Pratar i mun på varandra
 Pratar förbi varandra (pratar om olika saker)
 Döljer viktig information
 Vilseleder varandra
 Missförstår varandra
 Blir upprörda av vad som sägs
 Blir upprörda av hur något sägs
 Inte lyckas komma överens
I sådana fall finns det alltså risk för att kommunikation leder till förvirring, missförstånd och
friktion istället för klargörande. Man kan då tala om en bristfällig kommunikation som kan
leda till såväl konflikter som felaktiga beslut. I förändringssammanhang är det viktigt att
kunskaper hos involverade aktörer kan tillvaratas på bästa sätt och att beslut fattas på säkra
grunder. Behov av att uppnå god kommunikation under ett projektarbete framstår därför som
avgörande för att uppnå ett gott resultat.
Olika aktörer kan agera på olika sätt i kommunikativa situationer. Hur en viss aktör
kommunicerar i en viss situation kan bero på vilken grundläggande attityd som aktören har
till den kommunikativa akten. Attityden som tillämpas kan vara ett avsiktligt val av aktören
eller mer av en gammal oreflekterad vana. Vi lyfter här fram fyra kommunikativa attityder:
Sannings-ägaren, besegraren, den försynte och samtalaren.




Sannings-ägaren ser sig själv som den som är insatt och kapabel i ämnet samt att hens
synsätt är det rätta. Sannings-ägaren vill vara den som vet, och tror sig ha sanningen även
om detta inte alltid stämmer. Samtidigt som sannings-ägaren tror sig ha korrekt kunskap
förväntar sig sannings-ägaren att andra aktörer inte har samma kunskaper eller är lika
uppdaterade. Sannings-ägare vill och förväntar sig att beslut fattas utifrån den kunskap
som sannings-ägaren bidrar med. Sannings-ägaren kan dominera dialogen genom att
hävda och uttrycka sina kunskaper men också genom sin attityd att veta bäst.
Besegraren ser sig själv som den som ska vinna och få ut så mycket som möjligt av
situationen. Besegraren vill få igenom sina idéer och att gruppen kommer fram till det
resultat som besegraren har tänkt sig. Besegraren är viljestark och tar fram den
information och de argument som hen bedömer kommer leda till det resultat och de beslut
som besegraren föredrar. Besegraren ser dialogpartnern som en motståndare och räknar
då med att hen är i underläge och inte kommer lyckas argumentera för sin sak. Besegraren
kan dominera dialogen med sitt sätt att argumentera för sina preferenser.
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Den försynte har en mer försiktig och blygsam inställning och ser inte sig själv som så
kunnig och är heller inte så viljestark och beslutsam. Den försynte ser inte potentialen i
sina egna kunskaper, argument och ställningstaganden. Hen har alltså lätt för att misstro
sin egen kapacitet och på samma gång lätt för att tro på andra aktörers kapacitet. Den
försynte tar inte självklart plats i gruppen på samma sätt som sannings-ägaren och
besegraren kan göra, utan kan tycka att det är bättre att vara tyst och lyssna. Den försyntes
agerande kan på detta sätt utgöra en motsats till både sannings-ägaren och besegraren.
Samtalaren ser sig själ som kunnig och erfaren men betraktar även övriga aktörer som
kunniga och erfarna. Samtalaren är nyfiken och väljer den genuina dialogen för att få
kunskaper och utröna hur dialogpartnern uppfattar situationen samtidigt som hen på ett
välgrundat och nyanserat sätt delar med sig av sina egna kunskaper och uppfattningar. För
samtalaren är det viktigt att samla in kunskaper och nyttja potentialen hos involverade
aktörer för att lösa problem tillsammans och fatta välgrundade beslut. Samtalaren vill
varken dominera eller bli dominerad av andra aktörer.

En sammanställning av de fyra kommunikationsattityderna tillsammans med några viktiga
karaktäristika finns i figur 4.12.
Kommunikativ attityd

Agerande


Sannings-ägaren
Jag har rätt!



Du har fel!

Besegraren


Jag ska vinna!

Du ska förlora!


Den försynte


Jag har fel!

Du har rätt!


Samtalaren

Jag kan/vet!



Du kan/vet!



Tillsammans kan/vet vi mer!



Är ofta säker på att ha rätt,
men kan ändå ha fel.
Vill gärna bidra med sina
kunskaper för att påverka
process och resultat.
Kan ofta dominera.
Vill ofta vinna över
motståndare.
Vill få igenom sina idéer, få
fram visst resultat.
Kan ofta dominera.
Ser inte alltid sin egen
kapacitet.
Inte så viktigt att bidra till
process och resultat.
Låter sig domineras av andra.
Vill utnyttja gemensam
kunskapspotential.
Gemensamt och välgrundat
beslutsfattande.
Dominansfri kommunikation.

Figur 4.12. Fyra kommunikationsattityder
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Vad händer när två sannings-ägare möts eller när två besegrare möts? Eller vad händer när en
försynt möter en sannings-ägare eller en besegrare? För att på ett bra sätt samverka och lösa
problem tillsammans behövs aktörer som kan agera som samtalare. En samtalare tillämpar
kommunikationsprinciper enligt en sk genuin dialog, vilket innebär en strävan mot en ideal
kommunikationssituation1.
En gemensamgörande kunskapsutveckling kräver en genuin kommunikationssituation. En
sådan inrymmer äkta tal och äkta lyssnande samt strävar efter en dominansfri kommunikation
som istället för maktrelationer styrs av styrkan i det bättre argumentet.
Den genuina dialogen bygger på fem grundläggande förhållningssätt hos aktörer2:
 Uppriktighet; Att klart och tydligt uttrycka och klargöra egna ståndpunkter och
värderingar utan att förvränga och vilseleda. Men det behöver inte innebära att man
”lämnar ut sig” och berättar allt.
 Lyhördhet; Att aktivt lyssna och empatiskt försöka förstå andras ståndpunkter och
värderingar, att se situationen utifrån annan aktörs perspektiv, utan att bygga in egna
ogrundade antaganden.
 Respektfullhet; Att sträva efter att uppnå en dominansfri kommunikation som istället för
olika maktrelationer styrs av styrkan i det bättre argumentet samt tillvaratar potentialen
hos andra aktörer. Kritik framförs på ett konstruktivt och hänsynsfullt sätt.
 Kunskapssträvan; Att sträva efter att uppnå ökad kunskap genom att söka efter och
basera ställningstaganden och beslut på fördjupad, välgrundad, giltig kunskap. Att
tillsammans med andra aktörer uppnå gemensamgörande. Kunskapssträvan innebär
också att ifrågasätta och syna tillgänglig information/kunskaper.
 Förändringsvillighet; Att inte vara låst i sina ståndpunkter och värderingar utan att vara
beredda att ändra sig. Att låta sig påverkas av andra aktörer och kunna tänka-om, t.ex
utifrån nya argument, synsätt, ny information.
Det kan vara svårt att tillämpa dessa principer/förhållningssätt fullt ut. Några regler som kan
vara till hjälp när man strävar efter att uppnå en genuin dialog är:
 Ta varandra på allvar
 Var medvetna om varandras perspektiv och kunskapsbakgrunder
 Använd gemensamt språk, anpassa språkbruket så att det passar kommunicerande
aktörer
 Säg det du menar och står för
 Använd jag-budskap, som t.ex ”jag menar…”, ”jag anser…”, ”jag tror…”
 Eftersträva transparent argumentation, som t.ex ”jag anser detta, därför att…”
 Lyssna för att förstå
 Säg till när du inte förstår, som t.ex ”det där förstår jag inte, var snäll och förklara vad
som menas med …”, ”varför då, förklara hur du tänker …”
 Upprepa den andres argument, omformulera, som t.ex ”jag uppfattar att du menar så här
…”
Den genuina dialogen finns tidigare utvecklad i Goldkuhl & Röstlinger (1988). Den bygger på principer
för ideal och autentisk kommunikation; se t.ex Habermas (1979; 1984), McCarthy (1978) Lindström
(1973).
2 Dessa förhållningssätt harmonierar väl med tidigare diskussioner om empirisk och ifrågasättande
kunskapsutveckling (se avsnitt 4.3-4.4).
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Skilj mellan att förstå och vara överens, som t.ex ”jag förstår vad du menar, men håller
inte med om att …”
Fördela tiden rättvist, som t.ex ”nu har jag pratat länge, nu är det din tur …”
Ge erkännanden samt respektfull och saklig kritik
Utnyttja kritik för egen inlärning
Gör sammanfattningar emellanåt så att alla hänger med (gemensamgörande)

Den genuina dialogen innebär att man väljer samtalet - att tala tillsammans - man väljer
närmande kommunikation istället för fjärmande. Man undviker:
 Debatter (ordstrider)
 Föreläsning (ständigt talande)
 Verbal överlägsenhet
 Ordergivning
 Tystnad
Genuin dialog innebär att man inte:
 Tiger, förvränger och ljuger
 Vägrar lyssna eller lyssnar selektivt
 Nedvärderar, förlöjligar och hånar
 Tolkar selektivt utan att försöka förstå innebörder och sammanhang
 Medvetet missförstår
Genuin dialog är ett sätta att dela kunskap med varandra så att man därmed uppnår en ökad
gemensam kunskap (figur 4.7). Genuin dialog är emellertid inte bara ett sätt att kommunicera
befintlig kunskap hos olika aktörer, utan är också ett sätt att tillsammans driva
kunskapsutvecklingen framåt; mot ny/utvecklad kunskap som är relevant för berörda och för
förändringsprocessen (figur 4.10).
I genuin dialog talar man tillsammans utifrån ömsesidig respekt och söker kunskap och
gemensamgörande. Man är också uppriktig och lyhörd gentemot sin dialogpartner. Men detta
förhållningssätt innebär inte med nödvändighet att man uppnår enighet (konsensus). Genom
en genuin dialog kan man få till en konvergerande process så att man kommer en bit på vägen
mot ökad samstämmighet. Man bör då uppnå en fördjupad och förmodligen också en
modifierad förståelse för varandras ståndpunkter. Men olika motstridiga uppfattningar kan
kvarstå, vilket kan kräva särskilda insatser för att hantera uppstådda konflikter, t.ex genom att
tillämpa principer för konstruktiv konflikthantering1.
All kommunikation kan resultera i olika motsättningar mellan aktörer. Principerna för genuin
dialog är alltså inte alltid tillräckliga för att lösa starka meningsmotsättningar mellan aktörer.
Men genom genuin dialog finns möjligheter att upptäcka och lösa skenkonflikter. Det kan t.ex
gälla en situation som inrymmer ett dolt missförstånd. Aktörerna uppfattar då först att en
konflikt föreligger, men vid nyanserad och fördjupad dialog kan de gemensamt avtäcka
missförståndet och komma fram till att enighet gäller istället för meningsmotsättning. Men
genuin dialog kan även leda till att dolda konflikter upptäcks. En situation där parterna på ytan

1

För konstruktivt förhållningssätt vid konflikthantering se Fisher & Brown (1989), Fisher & Ury (1992)
och Ury (1996).
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verkar vara överens, men genom en fördjupad dialog upptäcker meningsskiljaktigheter. Om
dolda konflikter finns, finns risk för att man baserar sig på oklara grunder vid olika
ställningstaganden och beslut. Detta kan ge obehagliga överraskningar när konflikterna senare
framträder. Finns dolda konflikter är de därför viktiga att upptäcka i tid.
Vill man medvetet påverka sitt sätt att kommunicera kan man börja med att fråga sig:
 Vilken attityd brukar jag tillämpa?
 Vilken attityd vill jag möta?
 Vilken attityd tror jag att andra vill möta?
 Vilken attityd känns riktig för mig?
4.6 Social rationalitet: Transparent, kongruent och gemensam kunskap
Utvärdering av en verksamhet inför förändring samt val och beslut om åtgärdsalternativ kan
ske på olika sätt. Det existerar klassiska modeller för optimal beslutsrationalitet som
förespråkas i litteraturen1. Dessa modeller bygger på antaganden om en enskild individ som
utifrån en kalkylerande bedömning väljer handlingar som ger mest nytta utifrån individens
strikta egenintresse. Ett sådant rationellt beslutsfattande förutsätts bygga på fullständig och
perfekt information om åtgärder och dess möjliga konsekvenser. Sådana modeller för
beslutsrationalitet bygger på flera förenklade antaganden som gör dem svåra och olämpliga att
tillämpa i praktiken. Dessa teorier har bl.a kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till
normativa och sociala aspekter (se t.ex Habermas, 1984; Scott, 2000).
Vi är väl medvetna om svårigheter att tillämpa klassiska rationalitetsmodeller. Det finns bl.a
studier som har redovisat att beslutsfattare inte beter sig på sätt som föreskrivs i klassiska
beslutsmodeller (t.ex Mintzberg, 1980). Vi förespråkar inte en modell som förutsätter ”optimal
beslutsrationalitet”. Emellertid finner vi det svårt att argumentera emot en strävan att försöka
agera på ett reflekterat och välunderbyggt sätt vid beslutsfattande, dvs rationellt i betydelsen
förnuftigt. Vi hävdar att beslutskvaliteten i förändringsarbete bör öka om man:
 har en god kunskap om problem och olika orsaker till dem
 kan formulera alternativa förändringsförslag för att komma tillrätta med problem
 kan värdera alternativa förändringsförslag på ett allsidigt sätt utan att favorisera något
alternativ på oklara och osakliga grunder
Verksamhetsutveckling innebär organisatorisk problemlösning, dvs att ta sig från en
problematisk situation till en förbättrad situation. Den grundläggande rationaliteten utgörs
således av att lösningen innebär en välmotiverad åtgärd i förhållande till problem. Vägen från
problem till lösning bör vara genomtänkt. Lösningen ska vara en adekvat respons till
identifierade problem. Otillfredsställelsen och insikten ”vad fungerar dåligt” behöver mötas
genom förslag på ”hur förbättra” (figur 4.6). I begreppet problemlösning så är delbegreppen
problem och lösning således framträdande. Det finns dock andra frågeställningar och begrepp
som också behöver hanteras i problemlösningsprocessen, som ”hur fungerar verksamheten”
(verksamhetsprocess), ”vad fungerar bra” (styrkor), ”vad vill man uppnå i verksamheten”

Teorier för rationellt beslutsfattande (”rational choice theory”) finns främst utvecklade inom ekonomisk och politisk vetenskap; se t.ex Simon (1979), Scott (2000) och Oppenheimer (2010) för redovisning
och diskussion.
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(mål), ”vad behöver förbättras” (behov) samt ”vilka effekter kan tänkas uppstå vid förändring”
(åtgärdseffekt); se figur 4.13.
Vad fungerar
dåligt?
(problem)

Vad fungerar
bra?
(styrka)

Hur fungerar
det?
(verksamhetsprocess)
Vad vill vi
uppnå?
(mål)

Vad behöver
förbättras?
(behov)

Hur förbättra?
(lösning/
åtgärd)

Vilka effekter
kan uppstå?
(effekt)

Figur 4.13. Hantering av olika frågeställningar som rationell problemlösning
under förändringsarbete
Dessa olika kunskaper behöver utgöra en kongruent helhet. Åtgärder ska vara lösningar på just
de problem som har identifierats och formulerats. Problem, mål, styrkor och åtgärder bör
handla om samma delar och aspekter i verksamheten.
Klassiska beslutsmodeller tenderar, förutom en ofta naiv och ”överrationell” syn på
beslutsprocesser, att ha ett individuellt perspektiv: En ensam beslutsfattare som söker det
optimala handlingsalternativet. Beslut om förändringar sker emellertid oftast genom
medverkan av många aktörer. Detta beskrivs ofta som en politisk maktprocess och som
därmed skulle omöjliggöra rationalitet. Alternativet till en individualistisk rationell beslutsprocess bör dock inte vara en kollektiv process som kännetecknas av maktspel och
godtycklighet i beslutsutformning. Rationalitet och kvalitet i beslutsprocesser går, enligt vår
mening, att uppnå även i sådana kollektiva processer. Man behöver då vidga rationalitetsbegreppet till att innefatta en social och kommunikativ rationalitet (Habermas, 1984). Genom
ett öppet samtal där olika argument förs fram i ljuset och värderas tillsammans kan en
gemensam förståelse successivt växa fram. Detta innebär att olika personers uppfattningar och
erfarenheter utnyttjas i den gemensamma problemlösningsprocessen utan att de för den skull
tas för givna. Olika verksamhetsuppfattningar undersöks, värderas och ifrågasätts. Detta
bygger på kommunikation och utredningar som är öppna, transparenta och som sker under
aktiv medverkan från olika berörda aktörer. Det bygger också på att deltagande aktörer har ett
öppet, reflekterande och lärande förhållningssätt. Vi förespråkar alltså ett förändringsarbete
som kännetecknas av kombinerad besluts- och kommunikationskvalitet (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; 2003b; Forester, 1999; Nilsson & Törnqvist, 2001). Detta innebär en
kunskapsutveckling som kännetecknas av social rationalitet, dvs en rationalitet som är
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kollektiv och som utvecklats genom undersökande och argumentativa processer. En social
rationalitet innebär att man eftersträvar kunskaper och ställningstaganden som är genomtänkta, gemensamgjorda och överenskomna (figur 4.14).
Ogenomtänkt

Genomtänkt

Variation och oenighet

+

Gemensamgjord och överenskommen

Figur 4.14. Social rationalitet i förändringsarbete
En förändringsanalys (som en inledning på förändringsarbete) bör bidra till och leda fram till
ett välinformerat gemensamt ställningstagande om framtida förändringar. Detta är ett ideal
som kan vara svårt att uppnå i praktiska förändringsprocesser, särskilt när de drivs under stark
tidspress. Vi ser emellertid att argumenten för ett sådant ideal är goda. Risken är annars stor
att illa underbyggda och kostsamma förändringar genomförs som leder till negativa
överraskningar och som är dåligt förankrade och accepterade bland berörda medarbetare.
Vi betonar alltså att en förändringsanalys bör bedrivas som en utredning med argumentativ
transparens. Detta innebär att de olika förslag till förändringar som förs fram ska vara
välgrundade. FA bör vara ett metodiskt arbete med att bestämma förändringar och göra dessa
förändringars rationalitet klar, tydlig och gemensamgjord. Med välgrundade menas att
framförda förändringsåtgärder ska baseras på klargjorda
 problem som bör åtgärdas
 styrkor som bör bevaras
 mål som bör realiseras
Att problem, styrkor och mål, är klargjorda innebär att de är väl utredda och beskrivna samt
att man tagit ställning till dem. Man har t.ex tagit ställning till att det är just dessa problem
som ska åtgärdas och inte vissa andra som man väljer att bortse ifrån i det aktuella
förändringsarbetet. Problem, mål, styrkor, behov och åtgärder ska bilda en argumentativ
helhet. De ska handla om samma saker och föreslagna åtgärder ska ses som högst rimliga
utifrån analyserade problem, styrkor, mål och behov1. Att man skapar en transparent
utredning med en tydlig dokumentation innebär en förutsättning för att uppnå kongruens och
gemensamma ställningstaganden. En transparent utredningsdokumentation gör det möjligt
för olika personer att granska och kritiskt värdera olika kunskaper och deras samband och
sammanhang. Man kan undersöka legitimiteten i föreslagna förändringar, dvs om
lösningsförslagen kan ses som rättfärdigade i förhållande till beskrivna problem, styrkor och
mål.

I Goldkuhl & Röstlinger (1988) kapitel 3 beskrivs dessa grundläggande FA-begrepp och samband
mellan dem.
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5 Förändringsanalys och åtgärdsutveckling – en metodöversikt
Förändringsanalys innebär det viktiga inledande skedet av förändringsarbete där man
diagnostiserar befintlig verksamhet samt genererar och beslutar om förändringsåtgärder.
Utförd förändringsanalys ger förutsättningar för det fortsatta förändringsarbetet (utveckling
och införande av åtgärder) och dess effekter i verksamheten. Att genomföra förändringsanalys
på ett metodiskt utgör en god grund för att uppnå välfungerande verksamhetsförändringar.
Metoden ger stöd för ett strukturerat angreppssätt, men också för kommunikation, samverkan
och kreativitet. FA-metoden kan fungera som ett mycket effektivt redskap för en
ensamutredare, men den stora potentialen i metoden ligger i förändringsanalyser med flera
deltagare/berörda i ett participativt utredningsarbete. Genom enkla och kraftfulla notationsprinciper kan komplexa frågeställningar redas ut och visualiseras. Genom att göra metoden
och de modeller som skapas under utredningsprocessen till gemensamma arbetsredskap finns
stora möjligheter till konstruktiv och kreativ samverkan mellan deltagare. Olika personers
varierande bakgrunder och uppfattningar kan utnyttjas och integreras i gemensamma
arbetsresultat. Genom en aktiv metodanvändning kan gemensamgörande bland deltagare
underlättas.
I figur 5.1 visas en översiktlig metodstruktur över förändringsanalys, och i figurerna 5.2 och
5.3 finns fördjupade beskrivningar. Metoden struktureras i ett antal fokalområden med
tillhörande metodkomponenter1. Avsikten är dock inte att alla dessa delar måste användas i
varje förändringsanalys; varken i starkt begränsade eller i mer omfattande förändringsanalyser. FA-metoden ska ses en ”verktygslåda” för förändrings- och utredningsarbete. Det är
deltagande personers ansvar att ur denna ”metodlåda” välja lämpliga metodkomponenter som
i aktuell utredningssituation förväntas ge värdefullt bidrag till process och resultat. Det är
situationsanpassning som gäller (Goldkuhl & Röstlinger, 2017). Förändringsanalys handlar
om att diagnostisera befintlig verksamhet och att utforma förslag till framtida verksamhet.
Detta avspeglas i metodstrukturen (figur 5.1) med två mer omfattande fokalområden för
verksamhetsdiagnos respektive åtgärdsstudie. Till dessa två huvudområden tillkommer ett
inledande fokalområde där avsikten är att klargöra förutsättningar för aktuell FA-utredning
samt ett avslutande som handlar om att fatta beslut om åtgärder, dvs resultat av själva
förändringsanalysen.

1

Begreppen fokalområde och metodkomponent finns förklarade i Goldkuhl & Röstlinger (2017).
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Figur 5.1. Förändringsanalys - övergripande metodstruktur
I figur 5.2 visas metodstrukturen något ner detaljerat. Av figuren framgår att
verksamhetsdiagnos består av kartläggning och analys av nuläge samt sammanfattande
nulägesvärdering. Av figur 5.2 kan vi också se att åtgärdsstudien består av tre fokalområden,
dvs generering och inventering av åtgärdsförslag, idédesign av framtida verksamhet samt en
avslutande åtgärdsvärdering. Under åtgärdsvärdering kan man arbeta med ett eller
flera/alternativa åtgärdsförslag samt identifiera dess konsekvenser och effekter. En
jämförande värdering av förslag som behandlats under idédesignsfasen, ger då underlag för
att fatta beslut om val av åtgärder, dvs det moment som avslutar en förändringsanalys.
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FÖRÄNDRINGSANALYS
Klargöra
förutsättningar
Verksamhetsdiagnos
Kartläggning &
analys av nuläge

Sammanfattande
nulägesvärdering

Åtgärdsstudie
Generering &
inventering av
åtgärdsförslag
Idédesign av
framtida
verksamhet

Åtgärdsvärdering

Beslut om
åtgärder

Figur 5.2. Förändringsanalys – fördjupad metodstruktur
Förändringsanalys har ju en funktion som det inledande arbetet under en förändringsprocess,
där man ställer en diagnos och tar ställning till åtgärder. Detta innebär att arbetet med
idédesign och beslut om åtgärder ofta handlar om åtgärder på en översiktlig och principiell
nivå. Förändringsarbetet behöver därför ofta fortsätta efter förändringsanalysen med
detaljerad och mer konkret utformning av olika åtgärder tillsammans med ett anpassat
införande av dessa åtgärder. Detta framgår av figur 5.3, där åtgärdsutveckling med fördjupad
design finns med som en fortsättning på utförd förändringsanalys med tidigare idédesign av
framtida verksamhet (se även figur 3.4 i avsnitt 3.2 om förändringsarbete och
förändringsanalys).
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FÖRÄNDRINGSANALYS
Klargöra
förutsättningar
Verksamhetsdiagnos
Kartläggning &
analys av nuläge

Metodkomponenter för
verksamhetsutredning

För
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Sammanfattande
nulägesvärdering

Verksamhetsdefiniering

Samverkansanalys

Processanalys

Handlingsanalys

Problemanalys

Styrkeanalys

Målanalys

Begreppsanalys

Åtgärdsstudie
Generering &
inventering av
åtgärdsförslag
Idédesign av
framtida
verksamhet

För
idédesign

Åtgärdsvärdering

Beslut om
åtgärder
Dimensionsanalys

Åtgärdsutveckling

För
fördjupad
design

Figur 5.3. Förändringsarbete – återanvändning av
metodkomponenter för verksamhetsutredning
Vi har nu talat om förändringsanalys som bestående av 7 olika områden där specifika aspekter
fokuseras och belyses, från initiering av FA till resultat i form av beslut om åtgärder
(metodstruktur i figur 5.2). Men förutom dessa 7 fokalområden finns även ett antal andra
områden i metoden som behöver klargöras. Det handlar om olika aspekter av verksamheten
som kan behöva fördjupas och specialstuderas under diagnosfasen samt under åtgärdsfasen. I
figur 5.3 anges 9 fokalområden som kan vara relevanta vid fördjupad verksamhetsutredning
i samband med kartläggning och analys av nuläge respektive idédesign av framtida
verksamhet. Dessutom kan dessa metodkomponenter vara aktuella att använda vid fördjupad
design i samband med detaljerad åtgärdsutveckling, dvs det moment som kan följa på en
genomförd förändringsanalys.
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De metodkomponenter för fördjupad verksamhetsutredning som visas i figur 5.3 är:
 Verksamhetsdefiniering för att klargöra viktiga karaktäristika i verksamheten.
 Samverkansanalys för att klargöra samverkan mellan viktiga parter, organisationer,
utförare.
 Processanalys för att klargöra viktiga processer och processflöden.
 Handlingsanalys för att klargöra handlingar som utförs av olika utförare samt
förutsättningar och resultat av dessa handlingar.
 Problemanalys för att klargöra problem, orsaker och effekter.
 Styrkeanalys för att klargöra verksamhetens styrkor samt dess orsaker och effekter.
 Målanalys för att klargöra mål och måluppfyllelse.
 Begreppsanalys för att klargöra viktiga begrepp i verksamheten och hur dessa är
relaterade.
 Dimensionsanalys för att klargöra viktiga storheter som t.ex volymer, frekvenser och
tidsåtgång.
Men förutom de verksamhetsaspekter som täcks upp av dessa 9 metodkomponenter, kan det
finnas andra aspekter som också behöver belysas vid en fördjupad verksamhetsutredning. Man
kan då behöva tillföra andra fokuseringar och metodkomponenter till utredningsarbetet. I
figur 5.3 illustreras detta genom tre små kvadrater efter dimensionsanalys. Denna
beskrivningssätt ska tolkas som att antal fokalområden inte är definitivt fastställt utan att fler
fokalområden kan ingå i förändringsanalysen och fyllas med innehåll efter behov. Vad som bör
ingå i en fördjupad verksamhetsutredning beror på aktuell utredning och fas i utredningen.
Exempel på ytterligare metodkomponenter som kan var generativa att använda är:
 Kommunikationsanalys där man detaljstuderar kommunikationsprocesser i
verksamheten.
 Kunskapsanalys med en detaljerad analys av strategisk kunskap i verksamheten.
 Produktanalys med detaljstudium av olika produkter (varor/tjänster).
 IT-analys med detaljstudium av IT-system.
Avsikten med att använda ovanstående metodkomponenter för fördjupad verksamhetsutredning är att ta fram välgrundade kunskaper om verksamheten som har betydelse för
förändringsprocessen, som t.ex olika beslut kring verksamheten och eventuella åtgärder. Varje
fokalområde lyfter fram specifika verksamhetaspekter. Verksamheten kan fokuseras på olika
sätt genom att särskilt uppmärksamma vissa aspekter1 samtidigt som det är viktigt att även se
verksamheten som en helhet. Detta innebär att olika fokalområden överlappar varandra vad
gäller olika aspekter som behandlas. Analys av produkter kan t.ex ske genom produktanalys
men även under verksamhetsdefiniering, processanalys, handlingsanalys och problemanalys.
Metodkomponenttänkandet (se Goldkuhl & Röstlinger, 2017) innebär möjligheter till återanvändning av metodkomponenter. Som framgår av figur 5.3 finns flera metodkomponenter
för att analysera och beskriva den befintliga verksamheten, dvs som stöd under momentet
kartläggning och analys av nuläge. Samma typer av fokalområden/metodkomponenter kan
också nyttjas för att beskriva tänkt framtida verksamhet under idédesignen. I figur 5.3 har vi
angivit nio viktiga fokalområden som kan vara relevanta för att beskriva en verksamhet, såväl
befintlig som framtida. Men vilka av dessa fokalområden som utförs i en specifik FA beror på

1

Se avsnitt 4.2 om växling mellan olika utredningsvyer.
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omständigheterna. Man behöver alltså ta ställning till huruvida arbete med ett visst
fokalområde bidrar med viktig kunskap till den aktuella förändringsanalysen.
För att utnyttja FA-metoden på ett effektivt sätt bör alltså val av metodkomponenter göras
situationsanpassat. Men även användning av valda metodkomponenter bör ske situationsanpassat. Det kan t.ex vara fruktbart att tillämpa ett iterativt och växelvist arbetssätt där man
kan växla mellan olika metodkomponenter för att åstadkomma en konstruktiv problemlösningsprocess. Metoden anger inte någon strikt sekventiell utförandeordning för olika
fokalområden. I figur 5.3 har vi dock ritat nio metodkomponenter som stöd för verksamhetsutredning i en viss ordning; från vänster till höger, uppifrån och ner; vilket innebär att
verksamhetsdefiniering är det första och dimensionsanalys det sista fokalområdet. Detta visar
på förslag till en ordning för att påbörja analyser men annan lämplig ordning kan också väljas.
Såväl start av analyser som växling mellan och slutförande av analyser bör alltså ske
situationsanpassat.
Som framgår av figur 5.3 kan metodkomponenter från FA också utnyttjas i samband med
fortsatt förändringsarbete, dvs åtgärdsutveckling. I många lägen är det aktuellt att i en fortsatt
verksamhetsutveckling fördjupa själva verksamhetsutformningen. Det är då relevant att nyttja
metodkomponenter för beskrivning av verksamheten såsom samverkansanalys, processanalys
och handlingsanalys. Detta gäller definitivt om den fortsatta verksamhetsutvecklingen avser
utveckling/förändring av IT-system. IT-utveckling bör inte bara vara utformning av själva ITsystemet, utan en sådan utveckling bör bedrivas som en samdesign av verksamheter och ITsystem(Goldkuhl, 1993a; Goldkuhl & Cronholm, 2010; Goldkuhl & Röstlinger, 2018). Det kan
då också vara relevant med en fördjupad målanalys för att klargöra hur olika egenskaper hos
IT-system kan bidra till måluppfyllelse. I vissa lägen kan det också vara motiverat med
fördjupade problem- och styrkeanalyser. Ovan omnämndes begreppsanalys som ett möjligt
fokalområde inom FA. Det används i så fall för att beskriva olika verksamhetsbegrepp i syfte
att öka den allmänna verksamhetsförståelsen under FA. Begreppsanalys är ett mycket viktigt
moment inom IT-utveckling och utförs då för att analysera och modellera den information som
ska hanteras inom ett IT-system. Detta brukar då kallas konceptuell modellering eller
informationsmodellering (se t.ex Axelsson & Ortman, 1990; Sundgren, 1992).
Inom ramen för en samverkansanalys och handlingsanalys, beskriver man inom IT-utveckling
olika digitala tjänster och hur de utnyttjas av användare i verksamheten. Här sker sedan en
naturlig fördjupning genom mer detaljerad analys och beskrivning av digitala tjänster och
annan digital funktionalitet (Goldkuhl & Cronholm, 2010; Goldkuhl & Röstlinger, 2018).
Även inom annan (icke IT-orienterad) verksamhetsutveckling är det ofta motiverat att nyttja
flera av omnämnda metodkomponenter. En fördjupad beskrivning och utformning av
verksamheten genom t.ex samverkansanalys, processanalys och handlingsanalys kan ofta vara
relevant. Även fördjupade mål-, problem- och styrkeanalyser kan vara aktuellt. I vissa fall kan
fördjupningar av en samverkansanalys göras för att beskriva och klargöra interorganisatoriska samverkansprocesser. Detta kan också drivas vidare till en tjänstedesign.
Likaså kan en handlingsanalys fördjupas i form av jobbdesign (arbetsutformning).
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I följande kapitel beskriver vi fördjupat ett antal av de fokalområden som ingår i
förändringsanalys:
 Verksamhetsdefiniering (kapitel 6)1
 Samverkansanalys (kapitel 7)
 Handlingsanalys (kapitel 8)
 Processanalys (kapitel 9)
 Problemanalys (kapitel 10)
 Styrkeanalys (kapitel 11)
 Målanalys (kapitel 12)
 Sammanfattande nulägesvärdering (kapitel 13)
För varje fokalområde beskriver vi dess syfte, centrala modeller, begrepp, notationsregler samt
tillvägagångssätt vid kartläggning och analys. För att illustrera en FA-tillämpning använder vi
oss av ett genomgående exempel, ”Byggvakten”, som introduceras i avsnitt 6.2 nedan. Efter
dessa fördjupningskapitel (kapitel 6 – 13) följer en metodsammanfattning i kapitel 14.

1

I detta kapitel beskrivs även fokalområdet klargöra förutsättningar.
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6 Verksamhetsdefiniering
6.1 Varför verksamhetsdefiniering
Verksamhetsdefiniering innebär att klargöra väsentliga egenskaper i en studerad verksamhet.
Verksamhetsdefiniering innebär att man framställer en sk verksamhetsdefinition. Genom en
verksamhetsdefinition beskriver man framträdande karaktäristika hos en studerad
verksamhet. Man försöker fånga den grundläggande verksamhetslogiken. En verksamhetsdefinition hjälper i en utredningsinsats (som t.ex förändringsanalys) att fastställa det objekt
som ska utredas. Den bidrar därmed till att avgränsa vilken verksamhet som ska studeras. En
avgränsning av verksamheten underlättar fokusering under ett förändringsarbete. Om man
t.ex blir osäker på om man ska fördjupa sig i någon aspekt under en utredning så kan man gå
till verksamhetsdefinitionen och ta hjälp av formulerad verksamhetsavgränsning. En verksamhetsdefinition bidrar till skapa och gemensamgöra en grundläggande verksamhetsförståelse
som är viktig bland berörda intressenter som medverkar i ett förändringsarbete.
En verksamhetsdefinition fungerar som sammanhållande för övrig dokumentation som tas
fram under arbete med verksamhetsutveckling. Den kan utgöra en god generativ kunskapsbas
för det fortsatta förändringsarbetet. Den kan bidra till att man skapar och upprätthåller en
kongruens bland olika modeller och andra dokument som framställs i ett förändringsarbete.
Det finns annars lätt en risk att olika delstudier blir fragmenterade och dåligt samstämda.
En verksamhetsdefinition bygger på praktikteori och den generiska verksamhetsmodellen
(kapitel 2) som har en tydlig inriktning på att verksamheter skapar resultat/produkter som är
till för externa klienter/kunder. Att ha en klargörande verksamhetsdefinition som grund för
ett förändringsarbete hjälper till att ha ett kontinuerligt fokus på produkter och klienter och
därmed att man inte bli alltför inåtvänd vad gäller verksamheten i sin utredning.
6.2 Vad är en verksamhetsdefinition – exemplet Byggvakten
Vi kommer här att förklara vad en verksamhetsdefinition är genom att visa exempel på sådant
dokument. Vi använder oss av ett exempel på en verksamhet och en utredningsdokumentation
som är genomgående för de olika metodbeskrivningarna i kapitel 6 – 13. Exemplet avser en
husleverantör kallad Byggvakten. Detta företag säljer och bygger enfamiljshus. Byggvakten
håller med tomter som säljs tillsammans med hus, men ibland har kunden egen tomt som då
används för husbygge.
En verksamhetsdefinition finns redovisad för Byggvakten. Den är uppdelad i två delar: en del
avseende transaktionshantering (figur 6.1) och en del avseende infrastruktur (figur 6.2).
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Kategori

Innehåll

Produkter

1) Nyckelfärdigt enfamiljshus 1a) enligt standardmodell eller 1b) anpassat
utifrån standardmodell.
2) Tomt för husbygge. Vissa kunder har egen tomt.

Produkterbjudanden

Generella erbjudanden: Husbroschyrer med olika husmodeller. Aktuell
prislista för husmodeller. Tomtlista med priser. Broschyr över standardsortiment av inredningskomponenter. Broschyr över specialsortiment av
inredningskomponenter (utbyte/tillval). All denna information finns både i
pappersversioner och digitalt via Byggvaktens webbplats. Specifika
erbjudanden: Beskrivningar och ritningar över föreslagna kundanpassningar.

Klienter

Kund som köper Byggvaktens hus.

Aktiviteter

Försäljning av hus, anskaffning och lagerhållning av byggvaror och
inredningskomponenter, planering av byggprojekt, bygge av hus inklusive
installation och montering av inredningskomponenter.

Tid och plats

Pga husbyggets omfattning och komplexitet utförs arbetet under en längre
period som föregås av en planeringsperiod som krävs för att säkerställa en
effektiv byggprocess. Byggande utförs huvudsakligen på planlagda tomter.
Byggvakten har ett huvudkontor, fem lokala säljkontor samt tre regionala
lager för byggvaror och inredningskomponenter.

Producenter
(aktörer)

Interna: Säljare, arkitekter, planerare, lagerarbetare, byggledare, byggare.
Externa: Entreprenörer för mark- och elarbeten.

Produktuppdrag

1) Baskontrakt för nyckelfärdigt hus där tomt kan ingå. Hus enligt a)
standardmodell eller b) anpassat utifrån standardmodell. 2) Ändringsbilaga
till baskontrakt med överenskomna ändringsbeställningar (tillägg/utbyten av
inredningskomponenter).
Förslag till baskontrakt utarbetas av säljare och undertecknas av
marknadschef och kund. Vid anpassning av hus så medverkar säljare,
arkitekt och kund i samtal. Arkitekt utarbetar ritningar som fastställs i
samtal med kund. Beskrivning av anpassningar (ritningar mm) ingår som
bilaga till baskontrakt. Ändringsbeställning görs av kund på särskild
beställningsblankett som skickas till säljare. Eventuellt avvisande av
kundvalskomponeter meddelas kund av planerare. Ändringsbilaga med
samtliga ändringsbeställningar upprättas av planerare.

Beställare

Kund.

Underlag

1) Byggvaror, 2) inredningskomponenter.
3) Tomt; a) tillhandahållna av Byggvakten, b) kunds egen tomt.

Försörjare

1) Byggvaruleverantörer, 2) inredningsleverantörer.
3a) Byggvakten, som köpt tomt från markägare, 3b) kund.

Ersättning

Betalning enligt kontrakt. 1) Handpenning vid kontraktskrivning, 2) stegvis
betalning under byggprocess, 3) slutbetalning efter godkänd besiktning.

Betalare

Kund (egen insats samt eventuellt lån från bank).

Bedömningar 1) Besiktningsprotokoll, 2) kundenkäter, 3) spontana kundsynpunkter.
Bedömare

1) Besiktningsperson; i samråd med kund och planerare. 2/3) Kund.
Figur 6.1 Verksamhetsdefinition - fokus: transaktionshantering
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Byggvakten har ett antal olika husmodeller som kan anpassas till kunders olika behov. I husen
finns ett antal olika inredningskomponenter (t.ex köksskåp, köksbänkar, vitvaror,
badrumsinredning). Byggvakten tillhandahåller ett standardsortiment av sådana inredningskomponenter. På senare år har man infört större möjligheter att byta ut sådana standardkomponenter mot andra. Man har ett sk specialsortiment av andra inredningskomponenter.
Här finns också möjligheter till tillval; t.ex en braskamin som inte ingår i standardsortimentet.
Byggvakten ger nuförtiden också kunder möjligheter att välja helt andra
inredningskomponenter, som då alltså kommer från andra leverantörer. Här krävs dock att
Byggvakten godkänner inköp av sådana ”kundvalskomponenter”. Ett sådant ställningstagande
görs med avseende på kvalitet, pris och leveranstid.
Kategori

Innehåll

Utrustning/
instrument

Byggverktyg. Lagringsutrymmen. Transportfordon.
CAD-verktyg för husritningar. IT-system för beställning, lager, planering
(Bygg-IT). Webbplats för exponering av produktutbud.

Verksamhetsminnen

Tomtlista [Marknadschef, säljare]. Lagerregister över byggvaror och
standardkomponenter inom Bygg-IT [Lagerarbetare]. Bygganteckningar i
pappersbaserad byggjournal [Byggledare, Byggare].

Mål

Visionsdokument [Ledningsgrupp].

Regelverk

Byggnormer [Boverket]. Avtalsnormer småhusentreprenader (ABS 09)
[Sveriges Byggindustrier]. Lagstiftning om konsumentköp, byggande,
arbetsförhållanden mm [Statsmakterna]. Detaljplan för aktuellt tomtområde
[Kommun]. Bygglov [Kommun].

Produktrepertoar

Husmodeller (typhus), med möjlighet att anpassa typhus [Marknadschef,
Chefsarkitekt]. Standardsortiment av inredningskomponenter;
specialsortiment av inredningskomponenter (utbyte/tillval) [Marknadschef,
Chefsarkitekt]. Tomter i olika geografiska lägen (tomtområden)
[Marknadschef].

Resursuppdrag,
planer

Årsbudget [VD, Ekonomichef]. Försäljningsplaner [Marknadschef].
Byggplaner - tomtområden [Marknadschef, Byggchef]. Huskalkyler
[Planerare, Byggchef]. Byggplaner - husprojekt [Arkitekt, Planerare,
Byggchef]. Installationsplaner [Planerare]. Bemanningsplaner [Byggchef].

Vägledningar

Byggmanualer [Byggkonsulter].
Installationsanvisningar [Inredningsleverantörer].

Rolluppdrag

Befattningsbeskrivningar [Personalchef].

Verksamhetskapital

Aktiekapital och genererat rörelsekapital [Ägare].

Figur 6.2 Verksamhetsdefinition - fokus: infrastruktur
Byggvakten har expanderat under senare år. Det har skett en ökad efterfrågan på Byggvaktens
hus. Övergång till specialsortiment av inredningskomponenter och kundvalsprodukter har
inte skett friktionsfritt. Det händer tyvärr alltför ofta att fel komponenter finns installerade i
husen, vilket upptäcks i samband med husbesiktning. Kunder blir förstås missnöjda för detta.
Ominstallation av komponenter tar tid och blir kostsamt för Byggvakten. Man har beslutat sig
för att genomföra en utredning om hur åtgärda dessa problem. En förändringsanalys ska
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genomföras. Den delas upp i två steg. Först ska en verksamhetsdiagnos genomföras som ska
avrapporteras separat. Därefter ska en åtgärdsstudie genomföras som ska resultera i förslag
till åtgärder. Den gjorda verksamhetsdefinitionen (figur 6.1 – 6.2) klargör transaktionshanteringen på Byggvakten och hur dess infrastruktur stödjer och styr verksamheten. Planerad
verksamhetsdiagnos kommer inte att fokusera hela Byggvaktens verksamhet utan man har
gjort en avgränsning till hantering av inredningskomponenter, eftersom det är kring dessa som
man uppfattar att de allvarligaste problemen finns. Denna precisering till avgränsning av
verksamhetsdiagnos finns klargjord i ett sk förutsättningsdokument för den planerade
utredningen (figur 6.3). Detta kan också kallas för utredningsdirektiv eller projektdirektiv eller
något liknande.
Utredningstyp

Verksamhetsdiagnos som senare ska efterföljas av åtgärdsstudie.

Utredningstrigger

Ökade problem med inredningskomponenter. Fel komponenter
installerade i hus. Ej godkända besiktningsprotokoll och missnöjda
kunder.

Utredningssyfte

Få bättre klarhet kring problem avseende inredningskomponenter och
skapa en god kunskapsmässig grund för fortsatt verksamhetsutveckling.

Resultat och
dokumentation

En utredningsrapport (verksamhetsdiagnos) som också muntligen ska
presenteras för ledningsgruppen.

Avgränsat
verksamhetsområde

Hantering av inredningskomponenter; från kunders beställning av
inredningskomponenter till besiktning av hus som kontroll av korrekta
komponentinstallationer.

Utanför
avgränsning

Utarbetande av baskontrakt. Hantering av byggvaror och övrig
byggprocess vid sidan om hantering av inredningskomponenter.

Berörda aktörer i
och utanför
verksamheten

Säljare, planerare, lagerarbetare, byggledare, byggare.
Kunder.

Beställare av
utredning

Byggvaktens ledningsgrupp.

Projektgrupp

Arbetet leds av extern konsult. I projektgrupp ingår representanter från
säljare, planerare, byggledare, byggare och lagerarbetare.

Utredningsmetod

Förändringsanalys/SIMM.

Tid och resurser

Projekttid 2 månader. Resurser enligt särskild projektbudget.
Figur 6.3. Förutsättningsdokument

Det är lämpligt att utarbeta verksamhetsdefinition och förutsättningsdokument parallellt i
samband med initiering av ett förändringsarbete. Verksamhetsdefinition bidrar med klargörande av viktiga karaktäristika i den verksamhet som ska studeras. Förutsättningsdokumentet är mer distinkt vad gäller den avgränsning av verksamhetsfokus som ska göras i
en föreslagen utredning.
6.3 Begrepp och notation
I en verksamhetsdefinition beskrivs grundläggande företeelser i verksamheten. Detta görs
utifrån verksamhetsteoretiska begrepp kring verksamheters transaktionshantering och
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infrastruktur. Sådana begrepp har vi beskrivit i kapitel 2; se särskilt avsnitt 2.3 om den
generiska verksamhetsmodellen (figur 2.7). Vi hänvisar till detta kapitel för klargörande av
sådana begrepp.
För transaktionshantering kan följande generiska verksamhetsbegrepp nyttjas för att beskriva
och karaktärisera en verksamhet i en verksamhetsdefinition:
 Produkter
 Produkterbjudanden
 Klienter
 Aktiviteter med uppgift om tid och plats
 Producenter (aktörer)
 Produktuppdrag och beställare
 Underlag och försörjare
 Ersättning och betalare
 Bedömningar och bedömare
För infrastruktur kan följande generiska verksamhetsbegrepp nyttjas för att beskriva och
karaktärisera en verksamhet i en verksamhetsdefinition:
 Utrustning/instrument
 Verksamhetsminnen
 Styrdokumentation (som t.ex mål, regelverk, produktrepertoar, resursuppdrag, planer,
vägledningar, rolluppdrag)
 Verksamhetskapital
Hänvisning kan göras till aktörer som är delaktiga i generering och vidmakthållande av dessa
infrastrukturella objekt.
Ovanstående är att betrakta som checklistor med relevanta kategorier för karaktärisering av
verksamheter. Det är viktigt att vara situationsanpassad när man gör en verksamhetsdefinition, dvs att välja innehåll samt även form som passar för verksamhet och utredningssituation.
En verksamhetsdefinition görs genom strukturering av text i tabellform. Normalt görs en tabell
med två kolumner: en kolumn med typkategorier och en kolumn med innehållsbeskrivning,
dvs vad som gäller för den aktuella verksamheten. I innehållsbeskrivning kan man, vid behov,
ange utförare på ett strukturerat sätt (se figur 6.2). Inom hakparenteser kan man ange vilken
aktör/utförare som är delaktig i generering och/eller vidmakthållande av beskrivet handlingsobjekt. Exempel: ”Installationsplaner [Planerare].” Hakparenteser används för att beteckna
utförare/aktörer i grafiska notationer inom metoden; t.ex i handlingsgrafer, processgrafer.
6.4 Hur göra en verksamhetsdefinition
En verksamhetsdefinition görs genom att ställa ett antal frågor och söka svar på dessa frågor.
Exempel på sådana grundläggande frågor är:
 Vilka slags produkter genereras från verksamheten?
 Vilka klienter finns till verksamheten?
 Vilka typer av erbjudanden av produkter görs till klienter?
 Vilka produktuppdrag (beställningar) initierar framställning av produkter till klienter?
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Vem står för produktuppdraget och finns andra aktörer som är delaktiga i dess
generering?
Vilka underlag behövs för framställning av produkter? Vilka är försörjare av dessa
underlag?
Vilken slags av ersättning görs för produkter; hur sker betalning och vem är betalare?
Finns några bedömningar/värderingar av produkt och utbytesprocess? Vilka avger
sådana bedömningar, dvs vilka bedömare finns?
Vilka aktörer är producenter, dvs medverkar i transaktion från produktuppdrag och
underlag till produkt till klient?
Vilka aktiviteter utförs i transaktionsprocess? Tid och plats?
Vilken utrustning och instrument används i verksamheten? Vem använder dessa
instrument? Till vad används instrumenten?
Vilka externa verksamhetsminnen skapas och upprätthålls för att hålla reda på viktiga
handlingar och händelser i verksamheten? Vilka aktörer medverkar i att skapa och
upprätthålla dessa verksamhetsminnen?
Vilka dokument finns som har en styrande inverkan på transaktionshantering i
verksamheten? Vilka aktörer har genererat dessa dokument?
Vilket kapital tillförs till och genereras genom verksamheten?

Det är förstås viktigt, när man arbetar med en verksamhetsdefinition, att ha syftet med att
framställa den klart för sig. En verksamhetsdefinition ska ge en kondenserad beskrivning och
karaktärisering av verksamheten som grund för fortsatt utredningsarbete. I vissa lägen kan det
vara befogat att göra flera verksamhetsdefinitioner. Man kan t.ex göra 1) en verksamhetsdefinition avseende hela den organisation som ska studeras och sedan göra 2) en verksamhetsdefinition för just den avgränsning som görs för aktuell utredning (dvs avgränsning enligt
förutsättningsdokument).
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7 Samverkansanalys
7.1 Varför samverkansanalys och samverkansgrafer
Samverkansanalys bidrar till att klarlägga hur verksamheten fungerar. Man framställer
samverkansgrafer som beskriver hur olika aktörer/agenter samverkar genom utbyte av
information och materiella objekt. Samverkansgrafer kan också användas för att klarlägga hur
IT-system samverkar med användare och andra IT-system. Avsikten är att samverkansgrafer
ska användas för att ge översiktliga bilder av verksamheten där beskrivningsnivån kan
anpassas efter aktuellt behov. Genom att visualisera och ge en helhetsbild över aktörer/agenter
och deras samverkan kan samverkansgrafer komplettera en verksamhetsdefinition. Samverkansgrafen utgör också en god grund för andra arbetsmoment i en verksamhetsdiagnos där
fördjupad verksamhetskartläggning kan ske genom t.ex handlingsgrafer (kapitel 8) och
processgrafer (kapitel 9).
7.2 Vad är en samverkansgraf – exemplet Byggvakten
I figur 7.1 finns en samverkansgraf för exemplet Byggvakten. Detta är en översiktlig
samverkansgraf som beskriver företaget Byggvakten och dess samverkan med andra aktörer.
Samverkan sker genom utbyte av olika sk samverkansobjekt (handlingsobjekt). Ett
handlingsobjekt kan vara ett informationsobjekt (som t.ex ett erbjudande om ett nybyggt hus)
eller ett materiellt objekt (som t.ex en villa). Ett handlingsobjekt framställs av en aktör
(sändare) och riktas till någon aktör (mottagare). Framställare av huserbjudande är
Byggvakten och det riktas till kunden, som då alltså blir mottagare av handlingsobjektet.
Samverkan mellan aktörer sker således genom utbyten av olika samverkansobjekt/
handlingsobjekt.
För en översiktlig samverkansgraf som beskriver en verksamhet är det lämpligt att basera sig
på ett producent/klient-tänkande, dvs hur producenter och klienter kommer överens om vad
som producenten ska göra för klienten (dvs vilken produkt som ska levereras) och
producentens leverans av sådan produkt. En sådan samverkansgraf följer i princip den sk
generiska utbytesmodellen (se avsnitt 2.1), dock utan krav på att alla faser och generiska
utbytesobjekt behöver beskrivas. Poängen är att applicera ett utbytestänkande när man
modellerar samverkan mellan aktörer.
I exemplet Byggvakten innebär förslagsfasen att kunder mottar erbjudanden från Byggvakten
om kompletta hus som kan byggas (vissa valbara inredningsalternativ finns). Men kunder får
också erbjudanden från specialiserade inredningsleverantörer om andra inredningskomponenter för t.ex kök och badrum. Kunder kan beställa sådana komponenter som alternativ
eller som tillägg till Byggvaktens inredning.
I överenskommelsefasen skapas sedan ett kontrakt mellan Byggvakten och kunden. Detta är
ett handlingsobjekt som båda parter bidrar till, dvs ett gemensamt framställt handlingsobjekt.
Baskontraktet utgår från Byggvaktens standardsortiment. Detta kan sedan kompletteras med
eventuella tilläggs- och utbytesbeställningar från kunden. En tilläggs- eller utbytesbeställning
innebär att kunden vill komplettera med fler inredningskomponenter eller ersätta någon
inredningskomponent från Byggvaktens standardsortiment. Kunden kan välja tilläggskomponenter och utbyteskomponenter från Byggvaktens specialsortiment eller från annan
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leverantör. Det kan t.ex handla om att komplettera basinredningen med en braskamin eller att
välja ett annat kylskåp än det som ingår i standardsortimentet. För att ett sådant tillägg eller
utbyte ska bli giltigt, krävs att Byggvakten bekräftar kundens beställning. Godkända ändringar
dokumenteras i en ändringsbilaga till baskontraktet.

Figur 7.1. Översiktlig samverkansgraf
Fullföljandefasen innebär att huset byggs och att alla inredningskomponenter installeras och
monteras samt därefter överlåts till kunden mot betalning. För att producera huset behöver
Byggvakten olika typer av byggvaror samt inredningskomponenter. Detta kräver samverkan
med två typer av leverantörer. Såväl beställning som leverans från byggvaruleverantörer och
inredningsleverantörer inkluderas i samverkansgrafen.
I en avslutande värderingsfas sker en granskning av att huset uppfyller förväntade krav. Här
involveras ytterligare en aktör; en oberoende besiktningsperson. Besiktningspersonen framställer ett granskningsprotokoll som riktas till såväl husproducenten Byggvakten som till
kunden. Både Byggvakten och kunden kan lägga synpunkter på granskningen som då tas med
i protokollet. Detta innebär att tre olika aktörer blir medskapare av protokollet.
Samverkansgrafen är en översiktlig verksamhetsbeskrivning. Därför finns inte en mängd
detaljer med på denna graf eftersom detta skulle skymma överblicken. Det gäller att inrikta sig
på det essentiella i verksamhetslogiken när man gör en samverkansgraf. För modellering av
detaljer i verksamhetslogiken används istället handlingsgrafer (kapitel 8).
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Den redovisade samverkansgrafen (figur 7.1) fokuserar företaget Byggvakten och dess
samverkan med andra aktörer. Byggvakten beskrivs som en enhet och inga av de
organisationsenheter som ingår i Byggvakten finns redovisade. Detta är gjort för att skapa en
lämplig beskrivningsöverblick. Man kan dock göra samverkansgrafer där man ”öppnar på
locket” på en organisation och ”tittar in” för att illustrera vilka organisationsenheter som finns
internt. Detta illustreras i en mer detaljerad samverkansgraf för Byggvakten (figur 7.2).
I denna samverkansgraf visas tre organisatoriska enheter inom företaget Byggvakten;
marknadsavdelning, planeringsavdelning och byggavdelning. Byggvaktens samverkan med
omgivningen (kunder, leverantörer och besiktningspersoner) framgår även i denna graf men
relateras nu direkt till Byggvaktens tre olika avdelningar. På denna detaljeringsnivå beskrivs
även intern informationsöverföring inom företaget Byggvakten. Det bör återigen påpekas att
alla detaljer i verksamhetslogiken normalt inte beskrivs genom samverkansgrafer. Då skulle
dessa bli alldeles oöverskådliga. För detaljrikedom finns handlingsgrafer som lämpliga
beskrivningshjälpmedel (kapitel 8).

Figur 7.2. Detaljerad samverkansgraf
Den detaljerade samverkansgrafen (figur 7.2) kan ses som en fördjupning av den översiktliga
grafen (figur 7.1). Denna mer detaljerade samverkansgraf innehåller fördjupning med detaljer
inom Byggvakten men innebär också en viss förenkling av beskrivning av kontexten till
Byggvakten. I den översiktliga samverkansgrafen visas två typer av leverantörer; byggvaruleverantörer respektive inredningsleverantörer. Men i den detaljerade grafen är dessa två typer
av leverantörer sammanförda.
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Som modellerare har man full frihet att själv välja omfattning, avgränsning och nivå på
beskrivningen. Det handlar om att man utifrån beskrivningssyften ska välja att ta med det som
man bedömer som relevant att illustrera. Utifrån vad beskrivningen ska användas till och av
vem, väljer man alltså lämplig avgränsning/inkludering av företeelser. Likaså väljer man
abstraktionsnivå, dvs hur ”stora” respektive ”små” enheter man tar med.
I de båda dessa samverkansgrafer som beskriver Byggvakten och dess samverkande parter
framgår endast de utförare som är av typen aktör. Med aktörer avses organisationer eller
personer (se avsnitt 2.5). Men förutom dessa kategorier kan vissa aktiviteter även utföras av
maskinella artefakter, t.ex IT-system. Sådana artefakter är då agenter som utför aktiviteter på
en uppdragsgivares räkning. Då IT-system ingår som utförare av aktiviteter anges det med en
särskild symbol på samverkansgrafen.
Figur 7.3 är en IT-fokuserad samverkansgraf. Här beskrivs användning av ett viktigt IT-system
hos Byggvakten (Bygg-IT). IT-systemet beskrivs som en samlad utförare med digitala tjänster
som relateras till dess olika användare. Att Bygg-IT används av planerare och lagerarbetare på
Byggvakten framgår av grafen. På grafen beskrivs också en digital samverkan som arrangerats
med Byggvaktens etablerade leverantörer av standardkomponenter. Beställningar kan skickas
digitalt från Byggvaktens IT-system till leverantörers IT-system. Återkoppling (beställningsbekräftelse) från leverantörer kan också ske genom digital överföring.
Byggvakten
Hämta
inleveransplan

Hämta info
om lagersaldo

Planerare

Rapportera
inleverans

Bygg-IT

Beställa
standardkomponent

Rapportera
uttag

Beställning

Inlev.
plan

Lagerarbetare

Bekräftelse

IT-system

Leverantörer av
standardkomponenter

Figur 7.3. IT-fokuserad samverkansgraf
I den IT-fokuserade samverkansgrafen finns exempel på några fler beskrivningsmöjligheter än
de som illustreras i de två tidigare samverkansgraferna. Aktörer som utförare kan modelleras
med en personsymbol. Planerare och lagerarbetare är aktörer som använder Bygg-IT och de
digitala tjänster som IT-systemet tillhandahåller. För att fokusera IT-systemet och dess
funktion i verksamheten finns möjligheten att explicit ange digitala tjänster (handlingar)
istället för den information som kommuniceras, vilket alltså innebär att handlingsobjekten blir
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underförstådda. Om handlingsobjekten är av särskild vikt och behöver förklaras kan dessa
också explicit finnas med i grafen.
I den IT-fokuserade handlingsgrafen framgår att planerare kan hämta information och bli
informerade om lagersaldon för Byggvaktens inredningskomponenter av standardtyp och
utifrån denna information lägga en beställning som sedan digitalt överförs till vald leverantör.
Lagerarbetare kan hämta en inleveransplan från Bygg-IT som sedan används för att hantera
inkommande leveranser1. Inleveransplanen är inte bara information som visas digitalt utan är
också en lista som skrivs ut på papper för att lagerarbetare ska ha den enkelt tillgänglig under
arbete på lagret. Detta informationsobjekt (som ett utskrivet dokument) finns därför medtaget
explicit i grafen. Lagerarbetare använder också Bygg-IT för att rapportera inleveranser och
lageruttag.
Riktningsangivelsen för de digitala tjänsterna som tillhandahålls av IT-systemet har betydelse.
Vi skiljer mellan digitala från-tjänster och digitala till-tjänster (Goldkuhl & Röstlinger, 2018).
Med digitala från-tjänster avses stöd från IT-systemet för användaren att kommunicera något
(dvs information från användare till IT-system); t.ex stöd för planeraren att lägga en
beställning. Med digitala till-tjänster avses stöd från IT-systemet för användaren att bli
informerad om något (dvs information från IT-system till användare); t.ex stöd för
lagerarbetaren att hämta inleveransplan.
7.3 Begrepp och notation
I samverkansgrafer beskrivs
 Utförare (aktörer/agenter)
 Handlingsobjekt av olika slag
 Samverkan mellan utförare genom utbyte av handlingsobjekt
Utförare kan vara organisationer eller personer (ofta i en definierad roll). Utförare kan också
vara maskinella artefakter (som t.ex IT-system).
Handlingsobjekt (samverkansobjekt) kan vara av materia och/eller av informativt slag. Då
informativa handlingsobjekt överförs från sändare till mottagare krävs någon typ av
informationsbärare (fysiskt medium). Information kan t.ex vara muntligt förmedlad, skriftligt
via papper, digitalt överförda/lagrade eller digitalt visade2.
Samverkansgrafer är utförarorienterade. Det handlar om samverkan mellan olika utförare där
utförarna (aktörer och/eller agenter) är i fokus. Man beskriver också de handlingsobjekt som
utförare samverkar kring, men själva aktiviteten är underförstådd. Att någon aktivitet utförs
av aktör/agent framgår istället av en pil från utförare till handlingsobjekt. Genom att endast
ange utförare relaterat till handlingsobjekt kan man reducera antal komponenter i graferna,
vilket gör de mer överskådliga.

Dessa verksamhetsprocesser beskrivs utförligare i handlingsgrafer; se avsnitt 8.2.
Dessa olika typer av informationsbärare finns närmare beskrivna i samband med notation för
handlingsgrafer; se avsnitt 8.3.

1

2
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Att undertrycka de handlingar som utförs är alltså det mest vanliga i samverkansgrafer. Men i
vissa sammanhang vill man kommunicera fler detaljer i den samverkan som studeras. Exempel
på detta finns i den IT-fokuserade samverkansgrafen (figur 7.3). I denna samverkansgraf
explicitgörs de digitala tjänster (handlingar) som utförs av IT-systemet Bygg-IT. För den
digitala tjänsten ”Hämta inleveransplan” visas dessutom inleveransplan som är ett utskrivet
informationsobjekt.
Regler för notation finns utförligt beskrivet i Röstlinger & Goldkuhl (2006)1. Vi anger här
kortfattat angett de viktigaste reglerna; se figur 7.4 – 7.6. Grundläggande beskrivningslogik
finns i figur 7.4.

Framställare. Utförare/enhet (aktör/agent) som framställer
och riktar handlingsobjekt till mottagare för senare användning.

Samverkansobjekt. Handlingsobjekt (här i form av materia)
utgör resultat av utförd handling/aktivitet.

Mottagare. Utförare/enhet (aktör/agent) som mottar och
använder handlingsobjekt.

Figur 7.4. Grundläggande beskrivningslogik för samverkansgrafer
Samverkansobjekt finns beskrivna i figur 7.5. Utförare i samverkansgrafer finns beskrivna i
figur 7.6.

Materieobjekt. Såväl råämnen som skapade objekt av materia,
eventuellt tillsammans med information.

Informationsobjekt. Information med ospecificerad
informationsbärare.
Figur 7.5. Beskrivning av samverkansobjekt/handlingsobjekt i samverkansgrafer

Viss viktig vidareutveckling av notationen har skett sedan 2006. Denna vidareutveckling (främst
avseende beskrivning av IT-system) finns redovisad här i detta kapitel.

1
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Marknadsavdelning

Aktör/aktörer som utförare av handlingar, kan vara
organisation, organisatorisk enhet, aktörsgrupp, person/personer i
viss roll eller andra utförande enheter.

Person/personer (ofta i någon viss roll).
Planerare

Bygg-IT

Husköpare

Artefakt som har en utförande förmåga och som utför bestämda
handlingar i roll som agent för någon aktör; kan t.ex vara ett ITsystem.

Klient. Aktör som har en roll som klient/kund inom aktuell
samverkan och därmed mottagare av produkt.

Figur 7.6. Beskrivning av utförare i samverkansgrafer
7.4 Hur göra en samverkansgraf
En samverkansgraf ritas genom att ange olika utförare och den samverkan som sker mellan
dessa genom utbyte av olika handlingsobjekt. Avsikten med en samverkansmodell är att
kartlägga och tydliggöra någon viss verksamhet. Den verksamhet som ska vara fokuserad är
därför ofta given. I annat fall behöver man börja med att fastställa fokus för den samverkan
som ska beskrivas i grafen.
Därefter är det lämpligt att identifiera och välja ut vilka utförare/aktörer som man vill ha med
i samverkansgrafen. En samverkansgraf används ofta för att beskriva en verksamhet
översiktligt. Det handlar då om att identifiera viktiga utförare/aktörer som ska modelleras.
Primärt blir då att fastställa: Vilken aktör som är producent i fokuserad verksamhet samt
vilken aktör som är klient till den fokuserade producenten. Finns en verksamhetsdefinition
gjord så framgår dessa roller av denna (se kapitel 6).
Samverkan mellan producent och klient kan därefter klarläggas genom att identifiera viktiga
samverkansobjekt i utbytesprocesser. För att göra detta kan man basera sig på de fyra faserna
i den generiska utbytesmodellen (figur 2.1): förslagsfas, överenskommelsefas, fullföljandefas,
värderingsfas. Då en samverkansgraf syftar till att ge en översikt över samverkan och utbyte
mellan olika aktörer så bör man inrikta sig mot att identifiera de väsentliga utbytesobjekten.
Minimum är att ange de objekt som innebär någon typ av beställning och motsvarande
leverans. Det kan även vara befogat att ange andra handlingsobjekt; t.ex erbjudanden,
förfrågningar, bekräftelser, betalningar och efterkrav. Men ambitionen bör inte vara att
identifiera alla upptänkliga handlingsobjekt som kan förekomma i de samverkanssituationer
som ska illustreras. Den generiska utbytesmodellen används som inspiration för att klarlägga
utbyteslogiken i det aktuella fallet men behöver alltså inte följas strikt.
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En samverkangraf är ofta kontextuellt orienterad, dvs man vill också relatera fokuserad
verksamhet till ett större verksamhetssammanhang. Man kan då gå vidare och identifiera
viktiga utförare och/eller samverkansobjekt som finns i anslutning till den fokuserade
verksamheten.
De grundläggande frågor som man ställer sig vid utarbetande av en samverkansgraf är således:
 Vilken verksamhet ska fokuseras i samverkansgrafen?
 Vilka aktörer (organisationer, personer) finns i verksamheten?
 Vilken aktör har rollen som producent?
 Vilken aktör har rollen som klient?
 Hur sker samverkan mellan aktörer, dvs vilka handlingsobjekt utbyter de?
 Vem är framställare av ett handlingsobjekt?
 Vem är mottagare av ett handlingsobjekt?
 Vilken kontext är relevant att ha med i grafen?
Innehåll och struktur i samverkansgrafer påverkas av att denna typ av beskrivning är
utförarfokuserad och inte processfokuserad. Detta innebär att man beskriver utförare
(organisationer, personer, IT-system eller andra maskinella artefakter) på ett samlat sätt. En
utförare (t.ex en organisation) anges på ett ställe i en graf och kring denna samlar man olika
handlingsobjekt som organisationen framställer respektive mottar. Det utförarfokuserade
beskrivningssättet innebär också att samverkan mellan olika utförare beskrivs utan att man
anger ordning mellan olika aktiviteter. Detta beskrivningssätt innebär en viktig skillnad mot
processfokuserade grafer för verksamhetsmodellering (som processgrafer och handlingsgrafer). I dessa andra grafer beskriver man en specifik utförare i de olika delprocesser/
aktiviteter där utföraren ingår och har en roll, dvs på flera ställen i grafen, även ordning
(sekvenser) mellan olika aktiviteter beskrivs. Se vidare kapitel 8 och 9.
Samverkansgrafer kan användas situationsanpassat. De kan skapas med olika syften och
därför ges olika fokus, detaljeringsgrad och omfattning. I en utredning kan det ibland räcka
med att göra en samverkansgraf som grund för att skapa en lämplig översikt över en studerad
verksamhet. I vissa komplexa utredningssammanhang kan ytterligare grafer behövas. Man kan
då beskriva hur mer omfattande organisationer består av mindre enheter och hur samverkan
sker mellan dessa enheter. En översiktlig samverkansgraf kan också användas som stöd för att
klargöra vilken avgränsning som är lämplig för en specifik utredningsinsats. Att ange olika
utförare och objekt som befinner sig i gränsområdet för den aktuella studien blir då extra
viktigt. I en IT-inriktad studie kan man med fördel använda samverkansgrafer för att ge en
översikt över aktuellt IT-system och dess verksamhetssammanhang i form av användare och
andra samverkande IT-system. Samverkansgrafen i figur 7.3 är ett exempel på detta.
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8 Handlingsanalys
8.1 Varför handlingsanalys och handlingsgrafer
Handlingsanalys bidrar till att klarlägga hur verksamheten fungerar. En handlingsanalys med
handlingsgrafer kan ge en detaljerad beskrivning av verksamhetens processer. Man beskriver
verksamhetens typprocesser, dvs som det brukar gå till. En sådan verksamhetskartläggning
kan bidra till en djupgående förståelse av hur verksamheten fungerar i dagsläget. Man kan
också göra beskrivningar av hur verksamheten är tänkt att fungera efter införda förändringar,
dvs en modellering och design av framtida verksamhet.
Genom handlingsanalys och handlingsgrafer så beskriver man olika aktiviteter, vem som utför
dessa aktiviteter och hur materieobjekt och information flödar i verksamheten mellan olika
aktiviteter. Handlingsgrafer innebär en detaljerad processbeskrivning där många olika
aspekter av verksamheter kan förtydligas utifrån behov. Man kan bl.a utreda på vilka sätt som
ett IT-system stödjer verksamheten genom att klarlägga var i verksamheten olika interaktiva
och automatiska aktiviteter utförs och hur digitala informationsflöden går.
8.2 Vad är en handlingsgraf – exemplet Byggvakten
I figur 8.1 – 8.4 finns fyra handlingsgrafer för exemplet Byggvakten. Här beskrivs tämligen
detaljerat verksamhetsprocesser med fokus på ”hustransaktioner”, dvs hur beställning,
byggande och leverans av hus hanteras i verksamheten. Inriktningen på graferna följer av gjord
avgränsning mot inredningskomponenter. De fyra handlingsgraferna beskriver olika delar av
verksamhetsprocesser. Följande delar beskrivs:
 Kundbeställning (figur 8.1)
 Planering (figur 8.2)
 Lager (figur 8.3)
 Installation och husbesiktning(figur 8.4)
I handlingsgrafer beskrivs olika aktiviteter och vem som utför aktiviteter. Man beskriver
resultat av aktiviteter som information och/eller materieobjekt. I figur 8.1 beskrivs t.ex att
kunder beslutar om eventuellt tillägg eller utbyte av inredningskomponenter i beställt hus.
Resultat av denna aktivitet är ifylld beställningsblankett. För att kunna fatta detta beslut så
behöver kunden olika slags underlag: 1) information om Byggvaktens standardsortiment av
inredningskomponenter, 2) information om vilka andra inredningskomponenter som
Byggvaktens erbjuder som utbyte eller tillägg (sk specialsortiment) samt 3) information om
andra inredningskomponenter som kunder kan överväga för att ersätta eller komplettera
Byggvaktens standardkomponenter. Detta är tre förutsättningar av informativ karaktär som
kunden kan utnyttja för att fatta aktuellt beslut. Vissa kunder beslutar om att byta ut
komponenter och/eller komplettera med andra komponenter. Andra kunder håller sig strikt
till standarsortimentet, vilket innebär att ingen beställningsblankett lämnas in. I detta fall är
det en ”icke-handling” (underlåtelsehandling), dvs inget resultat produceras. I handlingsgrafen finns detta redovisat som ett sk icke-objekt (”Inget tillägg/utbyte av inredningskomponenter”). Den aktuella aktiviteten är, som framgått, en beslutshandling som kan leda
till olika alternativ. Att det är två alternativa resultatutfall markeras genom symbolen
”ELLER”.
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De tre olika erbjudanden om komponenter är input till kundens beslutsaktivitet. I
handlingsgrafen finns angivet att dessa erbjudanden har olika avsändare. Erbjudanden om
standard- och specialkomponenter lämnas av Byggvakten. Andra erbjudanden finns att läsa i
försäljningsmaterial (som broschyrer) från respektive leverantör.
I den aktuella handlingsgrafen (figur 8.1) beskrivs hur den ifyllda beställningsblanketten
hanteras. Det finns olika alternativa processflöden med aktiviteter beroende av om kunden har
valt utbyte/tillägg genom Byggvaktens erbjudna specialsortiment (BV-special) eller från någon
annan leverantör (kundval). Inte alla förslag till kundval accepteras av Byggvakten. Planerare
på Byggvakten diskuterar och förhandlar med leverantörer av föreslagna kundvalsprodukter.
Därefter fattar planeraren beslut om kundens val kan accepteras. Det kan finnas olika skäl till
att inte acceptera kundvalsprodukter; t.ex långa leveranstider eller svårigheter att kunna
installera komponenten med hög kvalitet i husbygget. Beslut att avvisa kundval meddelas
kunden. Detta leder till att kunden behöver göra ett förnyat ställningstagande om utbyte/
tillägg av komponenter. Den avvisade kundvalsbeställningen kan bara uppstå (som
förutsättning för kundens beslutsaktivitet) om 1) kunden har inlämnat en sådan beställning av
kundvalskomponeter och 2) planeraren har avvisat denna beställning. Detta kan utläsas från
handlingsgrafen genom att granska ordningen av handlingar och dess olika utfall och vägar.
I denna handlingsgraf finns också redovisat att planerare beställer specialkomponenter och
kundvalskomponenter. Detta är inte beskrivet som en beställningsaktivitet utan som två skilda
aktiviteter. Det är beskrivet som två skilda aktiviteter eftersom de 1) bygger på skilda
förutsättningar och 2) leder till skilda resultat samt 3) att dessa olika beställningsaktiviter har
olika ”platser” i processflödet (olika beroendeförhållanden). Beställning av specialkomponenter (ur Byggvaktens fasta specialsortiment) baseras på befintliga avtal med leverantörer.
För kundvalskomponenter saknas sådana avtal, utan här sker en förhandling med dessa
leverantörer vid varje sådant tillfälle. Dessa olika förutsättningar och vägar i verksamhetsprocesser framgår av handlingsgrafen.
Handlingsgrafer kan beskriva omfattande verksamhetsprocesser. Sådana processbeskrivningar ryms inte på en standardsida (A4), utan man behöver använda flera sidor/dokument
för att beskriva mer omfattande verksamheter. Därför delas handlingsgrafer upp i flera
delbeskrivningar. Som sagt, redovisas här fyra handlingsgrafer för exemplet Byggvakten. Efter
kundbeställning (handlingsgraf figur 8.1) följer andra delprocesser. Fortsatt arbete med
beställning och planering beskrivs i figur 8.2 (handlingsgraf Planering). Grafer knyts samman
genom sk konnektorer. I handlingsgraf Kundbeställning (figur 8.1) finns konnektorer till
grafen Planering för handlingsobjekten ”Beställningsblankett (komponenter specialsortiment)” och ”Inköpsunderlag kundvalskomponenter”. Dessa två handlingsobjekt är resultat av
aktiviteter i handlingsgrafen Kundbeställning. De är sedan input till aktiviteter beskrivna i
handlingsgraf Planering (figur 8.2). Genom att studera den handlingsgrafen så kan man alltså
utläsa hur processflödet fortsätter. Konnektorer används således för att länka samman olika
handlingsgrafer.
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Figur 8.1. Handlingsgraf Kundbeställning (Kundbest)
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Det finns också på handlingsgraf Kundbeställning en konnektor till handlingsgrafen Lager
(figur 8.3) för handlingsobjekten ”Beställning specialkomponenter” och ”Beställning kundvalskomponenter”.

Figur 8.2. Handlingsgraf Planering
Handlingsgraf Planering beskriver flera aktiviteter utförda av planerare på Byggvakten. Det är
planerare som ansvarar för beställning av inredningskomponenter. Komponenter i standardsortimentet lagerhålls av Byggvakten (se handlingsgraf Lager; figur 8.3). Planerare beställer
standardkomponenter utifrån uppgifter om hus som ska byggas (”Byggplan”), sortimentsinformation om olika hustyper samt information om befintliga lagersaldon. Sådan
lagersaldoinformation fås genom IT-systemet Bygg-IT. Detta system används också av
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planerare för att lägga beställningar av standardkomponenter. Sådana beställningar skickas
digitalt från Bygg-IT till leverantörernas IT-system; se samverkansgraf figur 7.3 som illustrerar
detta.
Planerare ansvarar också för att ta fram en installationsplan som används av byggare vid
installation av komponenter i husen som är under byggnad; detta beskrivs närmare i
handlingsgraf Install (figur 8.4). Installationsplanen ska innefatta alla inredningskomponenter för aktuellt hus; alla utbytes- och tilläggskomponenter förutom de standardkomponenter som inte är berörda av ändringar. Det är inte alltid så att installationsplanen är
korrekt. Planerare kan, pga stressig arbetssituation, missa att ta hänsyn till kunders
ändringsbeställningar av special- och kundvalskomponenter. Detta beskrivs utförligare i
problemanalysen (avsnitt 10.2).
Planerare ansvarar också för att ta fram en ändringsbilaga till baskontraktet som har
upprättats med kunden. Ändringsbilagan, som skickas till kunden, anger de special- och
kundvalskomponenter som ska installeras i huset.
Figur 8.3 är en handlingsgraf över lagerverksamheten vid Byggvakten. Det finns tre olika
geografiska lager på Byggvakten. Dessa lager har inrättats för att säkerställa att byggvaror och
komponenter finns tillgängliga så att hus kan färdigställas enligt kontrakterad plan med kund.
På varje lager tar man emot byggvaror och inredningskomponenter och lagerhåller dem tills
de hämtas ut av byggarna. Handlingsgrafen Lager beskriver också aktiviteter hos Byggvaktens
leverantörer, dvs deras mottagning av Byggvaktens beställningar och leverans av komponenter.
Varje morgon tar lagerarbetaren, på aktuellt lager, ut en inleveransplan från IT-systemet ByggIT. På denna framgår dagens inleveranser av standardkomponenter. Specialkomponenter och
kundvalskomponenter finns inte med på denna lista eftersom de inte hanteras av Bygg-IT.
Under dagen tar lagerarbetaren emot varor och införpassar dem i lagret. Inleverans av
standardkomponenter rapporterar lagerarbetaren in till Bygg-IT så att ett korrekt lagersaldo
upprätthålls. Information om inkomna specialkomponenter och kundvalskomponenter
(”Följesedlar special & kundval”) skickar lagerarbetaren till ekonomiavdelningen som hanterar
fakturor från leverantörer.
Handlingsgrafen Lager beskriver materiella objekt (inredningskomponenter). Här beskrivs
inleveransflöde av dessa objekt till lagret. Materiella objekt och materiella flöden är markerade
genom speciella symboler; tjocka streck används för materia till skillnad från tunna streck som
används för information. Komponentlager är markerat genom en lagersymbol; se ett litet
streck i vänstra nedre hörnet av romboiden. De flesta handlingsobjekt innebär ett kontinuerligt
flöde; de genereras och används löpande. Vissa handlingsobjekt lagras och sparas över tiden,
dvs de utgör ett lager. I den beskrivna verksamheten finns materiellt lager, som ”Komponentlager”. Det kan också finnas lagrad information; som olika register. Se ”Lagersaldo
standardkomponenter” (figur 8.2) som exempel på lagrad information.
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Varje
morgon

Kontrollerar
kommande inleveranser
[Lagerarbetare ↔ Bygg-IT]
Beställning
standardkomponter

Inleveransplan
standardkomponenter

Kundbest
Planering

Planering

Beställning
specialkomponenter

Beställning
kundvalskomponenter

Mottar & levererar
[Leverantör]

Mottar & levererar
[Leverantör]

Mottar & levererar
[Leverantör]

Standardkomponenter

Specialkomponenter

Kundvalskomponenter

Mottar komponenter & införpassar
i lager [Lagerarbetare]

Komponentlager

Install

Följesedel
standardkomponenter

Rapporterar inleverans
standardkomponenter
[Lagerarbetare ↔ Bygg-IT]

Följesedlar
special &
kundval

Skickar vidare
[Lagerarbetare → Ekonomiavd]

Uppdaterat
lagersaldo
standardkomponenter

Figur 8.3. Handlingsgraf Lager
Uttag av komponenter från lagret beskrivs på handlingsgraf Install (figur 8.4). Byggare hämtar
ut komponenter som ska installeras i pågående husbygge. Byggaren ska plocka ut
komponenter enligt installationsplanen som kommer från planerarna. Byggarna har, genom
sina erfarenheter av att ha byggt många av Byggvaktens hus, god kunskap om vilka
standardkomponenter som ska sitta vilken hustyp. Detta gör att de inte alltid tittar så noga på
installationsplanen vid lageruttag och installation. Av gammal vana tar byggaren en
standardkomponent när det enligt installationsplanen ska vara en annan typ av komponent
(special eller kundval). Detta leder till att fel komponent installeras i huset; se vidare
problemanalysen (avsnitt 10.2).
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(komponenter)

Kunskap om
standardkomponenter i
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Komponentlager

Används inte alltid
Hämtar ut [Byggare]

ELLER
OCH
Nybyggt hus
utan installerade
inredningskomponenter

Uthämtade
komponenter

Installerar [Byggare]
Byggnormer

OM
standard

Saknad
komponent

Meddelar lagerbrist
[Byggare]
Meddelande
om
lageruttag

Planering

Baskontrakt

Ändringsbilaga
(kontrakt)

Nybyggt hus
med
installerade
komponenter

OM special/
kundval

Meddelande
om saknad
komponent
telefon

Rapporterar uttag av
standardkomponenter
[Lagerarbetare ↔ Bygg-IT]
Planering
Uppdaterat
lagersaldo
standardkomponter

Besiktigar hus
[Besiktningsperson + Kund + Planerare]

ELLER

Godkänt
protokoll

Protokoll med
anmärkningar

Figur 8.4. Handlingsgraf Komponentinstallation & husbesiktning (Install)
Ibland har lagerbrister uppstått. Detta kan gälla alla typer av komponenter (standard, special
eller kundval). Byggaren meddelar planerare uppgift om lagerbrist, oftast per telefon.
Planeraren blir då tvungen att göra en efterbeställning av utebliven komponent. Efterbeställning finns beskrivet på handlingsgraf Planering (figur 8.2).
När alla komponenter är färdiginstallerade i huset så är det klart för besiktning. En extern
besiktningsperson anlitas för detta. Vid besiktningen deltar ansvarig planerare och kund.
Besiktningspersonen inspekterar huset i relation till etablerade kvalitetskrav (byggnormer).
Besiktningen görs också i relation till upprättat huskontrakt inklusive ändringsbilaga som
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anger de utbyten och/eller tillägg av komponenter som har gjorts utifrån kundens
beställningar. Besiktningen protokollförs och kan leda till ett godkännande eller till
protokollförda anmärkningar.
Fyra handlingsgrafer finns redovisade för exemplet Byggvakten (figur 8.1 – 8.4).
Sammantagna beskriver de, tämligen detaljerat, de verksamhetsprocesser som man har haft
behov av att kartlägga och utreda. Den sammantagna verksamhetsbeskrivningen är så
omfattande att den inte ryms på en sida, utan man behöver använda fyra sidor (dokument) för
beskrivning. Varje handlingsgraf beskriver ett avgränsat verksamhetssamanhang (kontext).
Varje graf är namngiven utifrån den kontext som beskrivs. I vissa fall finns en kortform för
grafen angiven för att användas för konnektorer mellan grafer. Sådana konnektorer länkar
alltså samman de olika handlingsgraferna med varandra till en samlad beskrivning, även om
den är uppdelad på olika sidor (grafer). En översikt över hur de olika graferna för Byggvakten
är länkade till varandra finns i figur 8.5.

Figur 8.5. Relationer mellan handlingsgrafer i exemplet Byggvakten
(hur handlingsgrafer är länkade till varandra genom konnektorer)
Handlingsgrafer används bl.a för att illustrera bruk av IT-system i verksamheter. För
Byggvaktens hantering av inredningskomponenter så används IT-systemet Bygg-IT. Detta
används i flera olika aktiviteter i verksamhetsprocesserna. IT-systemet beskrivs på de ”platser”
i verksamhetsprocesserna där det nyttjas. Här är en viktig skillnad mot samverkansgrafer, där
IT-systemet beskrivs som en samlad enhet (se figur 7.3). I handlingsgraferna är IT-systemet
en utförare som finns angiven i flera olika aktiviteter. De olika digitala tjänster som på
samverkansgrafen (figur 7.3) beskrivits på ett samlat sätt är på handlingsgraferna
”distribuerade” till adekvat aktivitet i verksamhetsflödet. Bygg-IT används av planeraren för
att lägga beställningar av standardkomponenter till leverantörer (figur 8.2) och av
lagerarbetaren för att ta fram en inleveransplan (figur 8.3) och för att rapportera inleveranser
(figur 8.3) och lageruttag (figur 8.4).
Digitaliserad information i IT-systemet beskrivs också i handlingsgrafer där det är relevant för
verksamhetsförståelsen. T.ex beskrivs ”Lagersaldo standardkomponenter” och ”Beställning
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standardkomponenter” i handlingsgraf Planering (figur 8.2) och ”Uppdaterat lagersaldo
standardkomponenter” i handlingsgraf Lager (figur 8.3) och handlingsgraf Install (figur 8.4).
Det finns många olika problem i Byggvaktens verksamhet. Dessa finns noggrant utredda i
problemanalysen (se kapitel 10). Genom handlingsgrafer framgår olika problem i
verksamheten och dessa grafer kompletterar därmed den mer utförliga problemkartläggningen som görs i problemanalys. T.ex ett problem i verksamheten är att Byggvaktens
säljare ibland kan missa att lämna vidare till planerarna den mottagna beställningsblanketten
från kund. Detta finns angivet i handlingsgraf Kundbeställning (figur 8.1) genom en
kommentar ”Görs inte alltid” i anslutning till informationsobjektet ”Vidareförd beställningsblankett (tillägg/utbyte)”. Ett annat problem är att planerare kan missa att ta beakta ändringar
(tillägg/utbyte) vid planering och beställning. Detta finns kommenterat handlingsgraf
Planering (figur 8.2) genom kommentaren ”Beaktas inte alltid”. Ett tredje problem som
framgår tydligt av handlingsgraf Install (figur 8.4) är att byggaren kan underlåta att använda
installationsplanen vid lageruttag och installation och då missa att installera beställd
komponent istället för standard. En kommentar finns i grafen: ”Används inte alltid”.
8.3 Begrepp och notation
I handlingsgrafer beskrivs
 Aktiviteter
 Utförare av aktiviteter
 Handlingsobjekt av olika slag (informationsobjekt, materieobjekt)
 Flöden av information och materieobjekt
 Handlingslogik
Aktivitet är något som utförs; en eller flera sammantagna handlingar. En aktivitet utförs på
någon plats och vid någon tidpunkt/under någon tidsperiod.
Utförare är den eller de som utför en aktivitet; kan vara en eller flera personer (ofta i en viss
roll), en organisatorisk enhet, eller någon form av artefakt/instrument med utförande
förmåga. Ibland har en aktivitet en utförare, ibland finns det flera utförare som på något sätt
samverkar för utförande av en aktivitet.
Handlingsobjekt kan vara av materia och/eller av informativt slag. Då informativa
handlingsobjekt överförs från sändare till mottagare krävs någon typ av informationsbärare
(fysiskt medium). Information kan t.ex vara muntligt förmedlad, skriftligt via papper, digitalt
överförda/lagrade eller digitalt visade.
Flöden av information; flöden av materiella objekt. I aktiviteter transformeras/produceras
handlingsobjekt som är ämnade att nyttjas i efterföljande aktiviteter. Detta innebär samband
av informativt och/eller materiellt slag mellan aktiviteter. Flöden av information och
materieobjekt kan därmed utläsas från handlingsgrafer.
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Handlingslogik i verksamheter kan också beskrivas i handlingsgrafer. Följande aspekter kan
uttryckas:
 Ordningsföljd mellan handlingar
 Parallellitet mellan handlingar
 Handlingar med alternativa resultat (beslutspunkter/val)
 Handlingar med sammanhörande resultat
 Initiering av handlingar
 Avbrytande av handlingar
 Villkor för handlingars utförande eller handlingsobjekt
 Avvikelse från handlingsmönster
Grundelement i handlingsgrafer är beskrivning av förutsättning, handling och resultat.
Grundläggande notation för detta anges i figur 8.6.

Förutsättning. Handlingsobjekt som innebär förutsättning för
utförande av handling.
Aktivitet/handling och utförare. Talar om vad som görs, vem/vad
som utför.
Resultat. Handlingsobjekt som innebär resultat av utförd
handling/aktivitet.

Figur 8.6. Grundläggande beskrivningslogik för handlingsgrafer
Notation för olika slags handlingsobjekt finns i figur 8.7. Hur handlingslogik illustreras i
handlingsgrafer finns redovisat i figur 8.8. Olika typer av flöden/samband finns beskrivna i
figur 8.9. Ytterligare regler för notation finns utförligt beskrivet i Röstlinger & Goldkuhl
(2006)1.

Viss viktig vidareutveckling av notationen har skett sedan 2006. Denna vidareutveckling (främst
avseende tydligare differentiering av informationsbärare) finns redovisad här i detta kapitel.

1

110

Materieobjekt. Såväl råämnen som skapade objekt av materia,
eventuellt tillsammans med information.
Informationsobjekt. Information med ospecificerad
informationsbärare.

Dokumenterat informationsobjekt. Information som finns i
permanent och dokumenterad form läsbar för människor.

Muntligt informationsobjekt. Information uttryckt i tal och som
endast finns i tillfällig form.

Kunskap (hos människor).

Digitalt/öppet informationsobjekt. Information som tillfälligt visas
på digitalt media (monitor) och som är direkt läsbar för människor.

Digitalt/slutet informationsobjekt. Digitaliserad information som
inte är direkt läsbar för människor.

Icke-objekt. Uteblivet resultat som utgör effekt av underlåtelsehandling.

Materiellt lager. Lager av materia, eventuellt tillsammans med
information.

Digitalt informationslager. Lager av digital/sluten information.

Figur 8.7. Olika typer av handlingsobjekt i handlingsgrafer
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Typ av handlingslogik

Illustration i handlingsgrafer

Ordningsföljd mellan
handlingar

Ordning uttrycks genom plats på graf och samband mellan
handlingar. Grafer läses uppifrån och ner, vilket innebär att
övre handlingar föregår nedre handlingar där samband
mellan dem är redovisade.

Parallellitet mellan
handlingar

Parallellitet uttrycks platser på graf. Handlingar är möjligt
parallella om inget sekventiellt samband mellan dem finns
uttryckta.

Handlingar med
alternativa resultat
(beslutspunkter/val)

Där alternativa resultat föreligger för en handling, så uttrycks
detta genom att använda textsymbolen ”ELLER”. Från
handlingen dras en linje till denna symbol, därefter följer
grenade linjer till de alternativa resultaten. Förklarande text (i
kursiv) kan användas för att klargöra villkor för respektive
valalternativ.

Handlingar med
sammanhörande resultat

Flera handlingsobjekt som utgör resultat från en handling
uttrycks normalt inte på särskilt sätt. För att säkerställa
korrekt tolkning kan textsymbolen ”OCH” användas.
Avvikelser från sammanhörande handlingar (t.ex alternativ
och villkor) uttrycks på särskilt sätt.

Initiering av handlingar

När en handling initieras genom förekomst av visst
handlingsobjekt markeras initiering på sambandet genom en
pilsymbol (
). När en handling initieras utan förekomst av
handlingsobjekt markeras initiering bredvid handlingen,
genom pilsymbol, tillsammans med eventuellt villkor, t.ex en
tid.

Avbrytande av handlingar

När en handling avbryts genom förekomst av visst
handlingsobjekt markeras avbrott på sambandet genom
särskild avbrottssymbol (
). När en handling avbryts utan
förekomst av handlingsobjekt markeras avbrott bredvid
handlingen tillsammans med eventuellt villkor, t.ex en tid.

Villkor för handlingars
utförande eller
handlingsobjekt

Om förutsättning, resultat eller handling är beroende av
särskild omständighet kan man i kursiv text ange villkor för
förekomst vid sambandet/handlingsobjektet/
handlingen. Villkorsuttryck inleds normalt med ordet ”OM”.

Avvikelse från
handlingsmönster

Avvikelser gentemot normal förekomst av handlingar eller
handlingsobjekt kan uttryckas genom en kommentar i kursiv
text i anslutning till aktuell symbol.

Figur 8.8. Illustration av handlingslogik i handlingsgrafer
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Materiellt samband. Flöde av materiella handlingsobjekt mellan
aktiviteter.
Informationssamband. Flöde av informativa handlingsobjekt mellan
aktiviteter.

Figur 8.9. Olika typer av samband/flöden i handlingsgrafer
8.4 Hur göra handlingsgrafer
8.4.1 Handlingsorienterat tänkande
Handlingsgrafer är en typ av processmodeller. De beskriver på detaljerat sätt verksamhetsprocesser. De kallas handlingsgrafer för att de har ett tydligt fokus på handlingar (aktiviteter)
i verksamhetsprocesser. När man gör handlingsgrafer så bör man tillämpa ett handlingsorienterat tänkande. Vi presenterar här kortfattat några handlingsteoretiska begrepp som
grund för modellering med handlingsgrafer.
Vad menas med en handling? En handling är något görande. Det är något som görs av någon.
Den som gör något, dvs den som handlar kan kallas aktör, utförare eller agent. Med
uttrycket ”aktör” betonas att det är någon som agerar. Med detta följer ofta också ett
erkännande av aktörens ansvar för sina handlingar. Detta begrepp används för personer som
handlar, men kan användas också för organisationer som handlande enheter (se avsnitt 2.5).
Organisationer, som juridiska personer, definieras som ansvariga subjekt.
Begreppet ”utförare” är ett bredare begrepp som innefattar såväl människor och
organisationer som artefakter som de som kan utföra handlingar. Ordet ”agent” används för
någon som handlar för någon annans räkning. Organisationer utför sina handlingar via sina
medarbetare och sina artefakter (avsnitt 2.5). I princip kan även organisationer agera för andra
organisationers räkning. I figur 8.10 finns en sammanställning av dessa olika begrepp.
Människa

Organisation

Artefakt

Aktör (betoning av ansvar)

X

X

-

Utförare (neutralt begrepp)

X

X

X

Agent (för någons räkning)

X

(X)

X

Figur 8.10. Olika begrepp för de som utför handlingar
Handling är alltså det som görs; och aktör/utförare/agent den som gör. Utöver detta finns
andra viktiga handlingsteoretiska begrepp: förutsättning, resultat och effekt. Handlingens
resultat är det som blir gjort genom handlingen. Resultatet är det som aktören direkt
framställer/åstadkommer genom sitt handlande; det som ligger inom aktörens räckvidd.
Skillnaden mellan handling och resultat är skillnaden mellan ”göra” (som aktivitet) och ”gjort”
(det ”objekt” som genom handlingen uppstår eller förändras). Denna skillnad är fundamental
när man gör handlingsgrafer. Här är man noga med hur man avgränsar, beskriver och
113

benämner handlingar respektive handlingsresultat. Handlingar bör benämnas genom en aktiv
verbform. Vanlig presensform är lämpligt att använda för att benämna handlingar,
t.ex ”beslutar”, ”granskar”, ”kontrollerar”, ”beställer”, ”hämtar ut”, ”installerar”
och ”besiktigar”. I figur 8.11 finns ytterligare ett exempel på en handlingsgraf. Denna handlar
om cykelreparation. Här syns klart skillnaden mellan ”göra” (aktiviteten) och ”det gjorda”
(resultatet) genom ordval. Aktiviteten är ”reparerar” och resultatet är ”reparerad cykel”.

Figur 8.11. Exempel på handlingsgraf
Att kommunicera är ett slags handlande. För kommunikation kan det ibland, i ordval, vara
svårt att tydligt skilja mellan aktivitet och resultat. När människor talar så produceras tal;
talandet och talet kan uppfattas som svårt att analytiskt differentiera. Detta gäller särskilt för
muntlig kommunikation eftersom den är flyktig; det talade finns inte kvar efter att det är utsagt
(utom när det spelas in på något sätt). I en handlingsanalys är det emellertid avgörande att
skilja mellan aktiviteten och det som produceras genom aktiviteten. Vissa ordval som används
för att beskriva kommunikation kan göra det svårt att upprätthålla denna skillnad. T.ex
ordet ”beställning”; refererar detta till en aktivitet eller till ett resultat av en aktivitet? I dagligt
tal, kan ett ord som beställning på ett tvetydigt sätt både 1) innebära en substantivering av
aktiviteten att beställa och 2) referera till resultatet från en beställningsaktivitet. För
handlingsgrafer är det viktigt att undvika en sådan tvetydighet. Man bör därför undvika
användning av substantiv för att referera till aktiviteter i handlingsgrafer. Istället bör man, som
sagts ovan, använda en aktiv verbform; i detta fall ordet ”beställer”. Ett ord som ”beställning”
(i egenskap av att vara ett substantiv), bör inte användas för aktiviteter, utan ett sådant ord
används för att referera till objekt som är resultat av aktiviteter. Just detta illustreras väl genom
handlingsgraf figur 8.1 (Byggvakten Kundbeställning).
Handlingseffekter är det som handlingen och dess resultat kan ge upphov till. Effekter är det
som ligger utanför aktörens räckvidd och kontroll. När människor talar så är det som sägs (dvs
utsagorna) resultatet av sådana kommunikativa handlingar. Andras tolkningar av utsagorna
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samt vad dessa aktörer gör baserat på sina tolkningar är effekter av de kommunikativa
handlingarna. Detta är alltså konsekvenser som ligger utanför aktörens kontroll.
Förutsättningar för handlingar är det som aktören, i någon mening, nyttjar för sitt handlande.
Aktörer blir påverkade av och utnyttjar olika handlingsobjekt i sitt handlingsutförande. Utifrån
ett praktikteoretiskt tänk så kan det vara handlingsobjekt av olika karaktär, som t.ex uppdrag,
underlag och instrument (se avsnitt 2.3). I exemplet med cykelreparation (figur 7.11) så anges
följande förutsättningar: produktuppdrag (”Begäran om reparation”) och underlag (”Trasig
cykel”, ”Reservdelar”).
För att göra en handlingsgraf så krävs att modellerare ställer handlingsinriktade frågor och
söker och erhåller svar på dessa frågor. Baserat på ett handlingsteoretiskt tänk så finns ett antal
sådana frågor förtecknade nedan. Vi har efter frågorna angivit exemplifierande svar utifrån
handlingsgraf om cykelreparation (figur 7.11).









Vad görs? = reparerar
Vem gör? = cykelreparatör
Vad blir gjort? = reparerad cykel
För vem? = kund
Till vilken nytta? = kund kan cykla
Vad behövs för det som görs? = trasig cykel + begäran om reparation
Från vem kommer det? = kund
Vad behövs mer för det som görs? = reservdelar

Dessa frågor är, med avseende på exemplet, ställda med fokusering på aktiviteten ”reparera”.
Utifrån detta fokus kan man alltså röra sig mot input (förutsättningar) och output (resultat). I
förlängningen ställs effektorienterade frågor, dvs vad detta kan leda till. Dessa frågor skulle
dock kunna vara formulerade på annat sätt. Fokus skulle kunna skiftas till en efterföljande
aktivitet och en handlingsfokuserad fråga (”vad görs”) skulle kunna ställas (och att man då
svarar ”cyklar”). När handlingsgrafer framställs så kan man ställa sådana handlingsfokuserade
frågor längs med verksamhetsprocesser (flöden av aktiviteter och handlingsobjekt). Man kan
arbeta både ”uppströms” och ”nedströms” i verksamhetsprocesser och klargöra olika
aktiviteter, deras sekvensering och hur de hänger samman genom produktion och användning
av olika handlingsobjekt.
8.4.2 Att beskriva verksamhetsprocesser – utbytestänk och flödestänk
Handlingsgrafer är alltså handlingsorienterade och skiljer sig här från samverkansgrafer
(kapitel 7) som är utförarorienterade. I samverkansgrafer samlas alla handlingar som utförs
av en aktör på en plats i modellen. I handlingsgrafer så är en aktörs handlingar utspridda på
olika ställen beroende på logik och beroendeförhållanden i verksamhetsprocesser.
En annan viktig skillnad mellan dessa graftyper är att samverkansgrafer ofta är mer
översiktliga och handlingsgrafer beskriver ett detaljerat processflöde. Om man har gjort en
översiktlig samverkansgraf först så kan denna tjäna som ett lämpligt underlag för att göra
handlingsgrafer. Samverkansgrafen anger en avgränsning för den verksamhet som ska
studeras. Därmed kan det finnas lämpliga start- och slutpunkter för handlingsgrafer genom
samverkansgrafen. Samverkansgrafen anger ofta en producentverksamhet som ska fokuseras.
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Handlingsgrafer kan ses som ett sätta ”lyfta på locket” vad gäller en sådan fokuserad
producentverksamhet. Det som är sammanfört under en producent på en samverkansgraf ”vecklas ut” som ett antal sekvenserade och på andra sätt relaterade aktiviteter på
handlingsgrafer. Handlingsgraferna i exemplet Byggvakten beskriver i första hand just detta
företags verksamhet. Därutöver beskrivs kunders och leverantörers aktiviteter i den mån de
ingår som naturliga handlingssteg i modellerade processer.
Som beskrevs i kapitel 7, så tillämpas gärna ett praktikteoretiskt utbytestänk (avsnitt 2.1) vid
utarbetande av en översiktlig samverkansgraf. Ett sådant tänkande kan lämpligen också
appliceras vid utarbetande av handlingsgrafer. Handlingsgraferna för Byggvakten, som bygger
på gjord avgränsning med fokus på hantering av inredningskomponenter, startar med
övergång från förslagsfas till överenskommelsefas. Handlingsgraf Kundbeställning (figur 8.1)
inleds med produkterbjudanden (förslagsfas) som input till kundens övervägande och beslut
om att göra utbytes- och/eller tilläggsbeställningar (överenskommelsefas). Den aktuella handlingsgrafen fokuserar hur vidareföring och hantering av kundens komponentbeställningar görs
inom Byggvakten. Fortsatta grafer visar hur den vidareförda kundbeställningen styr
fullföljande (byggande av hus till kund). I den avslutande grafen (figur 8.4) finns också en
aktivitet (besiktning) som en del värderingsfas. Med detta vill vi ha sagt att man gärna kan följa
den generiska utbytesmodellen vid utarbetande av handlingsgrafer.
Om verksamheten är komplex och omfattande räcker det sällan att bara göra en handlingsgraf.
Man behöver större utrymme för att beskriva en avgränsad verksamhetsprocess. Genom
tekniken med konnektorer kan man framställa flera sammanlänkade handlingsgrafer. Det är
då viktigt att fortlöpande kontrollera att olika handlingsgrafer är konsistenta med varandra,
dvs att de hänger samman på ett korrekt sätt.
Själva utarbetandet av handlingsgrafer följer ett handlingsorienterat frågande. Man ställer
återkommande frågor som: Vad görs, vem gör detta, vilket resultat uppstår, vad görs sedan?
Man kan ofta röra sig neråt i verksamhetsprocessen, dvs följa logiken i ett flöde. Ibland kan det
dock vara lämpligt att följa aktiviteter uppströms.
8.4.3 Precision och korrekthet
Genom handlingsgrafer kan man uppnå en hög beskrivningsprecision. Man använder de
notationselement som ger en adekvat och önskad precision i framställd verksamhetsmodell.
Det finns notationshjälpmedel för att t.ex ange plats och tid för aktiviteter. Om detta är viktigt
att illustrera så bör sådana beskrivningshjälpmedel tillämpas, annars kan beskrivningar med
för många detaljer uppfattas som överlastade och då försvåra tolkningen.
En annan viktig beskrivningsprecision är möjligheten att för informationsobjekt ange vilken
typ av informationsbärare som gäller; dvs om information finns uttryckt muntligen,
permanent i tillgänglig skrift, tillfälligt digitalt visad eller digitaliserad i sluten (ej direkt
tillgänglig); se figur 8.7. Dessa beskrivningsmöjligheter kan bidra med noggrannhet och större
förståelse av olika informationsflöden i verksamheten, t.ex när någon viss informationsmängd
genom någon aktivitet ändrar ”skepnad” från en informationsbärare till en annan. Ett exempel
på detta är hur det muntliga meddelandet om lageruttag, utsagt av byggaren, transformeras
till digitaliserad information genom lagerarbetarens interaktion med IT-systemet Bygg-IT; se
figur 8.4.
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Dessa olika beskrivningsalternativ för informationsobjekt behöver dock inte utnyttjas. Man
kan istället använda en symbol för ospecificerat informationsobjekt. Detta gäller då man som
modellerare inte finner det viktigt att klargöra vilken slags av informationsbärare som
utnyttjas.
En sådan ”neutral” informationssymbol kan dock även användas i handlingsgrafer
tillsammans med informationsobjekt med specificerade informationsbärare, vilket har gjorts
handlingsgraferna för Byggvakten; se särskilt figur 8.1. T.ex är erbjudanden från andra
leverantörer ospecificerad vad gäller informationsbärare. Sådana erbjudanden kan distribueras genom olika bärare; digitalt eller på papper. När man har flera alternativa informationsbärare kan det vara lämpligt att använda symbolen för ospecificerad informationsbärare.
Denna symbol kan även användas när det är oklart vilken typ av informationsbärare som
nyttjas.
I handlingsgrafer anger man utförare för de olika aktiviteterna. Detta är också ett sätt att få
hög precision och klarhet i verksamhetsmodellen. Genom att ange utförare för en aktivitet, så
skapas större klarhet i avgränsning av aktiviteten. De som läser modellerna blir hjälpta i
förståelsen av graferna genom att utförare finns angivna. Konceptuellt används för handlingsgrafer det breda utförarbegreppet, som kan inbegripa personer, organisatoriska enheter och
artefakter som möjliga utförare; se avsnitt 8.3 och 8.4.1. I vissa fall så kommer aktiviteter att
utföras av flera utförare i samverkan, vilket då är viktigt att vara tydlig med att dokumentera i
beskrivningen.
Att göra handlingsgrafer innebär att dokumentera resultat från en noggrann empirisk
kartläggning över hur verksamhetsprocesser brukar gå till. Att framställa handlingsgrafer
bygger på att man samlar information, genom samtal, observationer och dokumentstudier, om
verksamhetens funktionssätt. En nulägeskartläggning genom handlingsgrafer ska vara så
korrekt som möjligt. Det är dock viktigt att vara klar över att det kan finnas flera olika
handlingsgrafsbeskrivningar, av samma verksamhet, som alla kan bedömas vara korrekta. Det
finns inte bara en ”sann beskrivning” av verksamheten. Detta beror till väsentlig del på att
handlingsgrafer (i allmänhet) är beskrivningar av typprocesser. Man beskriver inte, utom i
undantagsfall, instanser av verksamhetsprocesser. Handlingsgrafer innebär beskrivning av
hur det brukar gå till, dvs det etablerade och institutionaliserade handlingsmönstret. De
kategorier av aktiviteter som beskrivs i handlingsgrafer är abstraktioner till typer av
aktiviteter. Det behöver inte finnas bara ett sätt att göra sådana abstraktioner till
aktivitetstyper. Detta kan göras på olika sätt och då leda till handlingsgrafer som, åtminstone
delvis, ser olika ut. Det som står på handlingsgrafen ska uppfattas vara en trovärdig och korrekt
beskrivning av en typisk verksamhetsprocess. Invändningar mot en handlingsgraf kan gälla att
den inte beskriver verksamheten på ett korrekt sätt. Om t.ex handlingsgraferna för Byggvakten
hade beskrivits utan att man tagit med hantering av special- och kundvalskomponenter, så
hade man kunnat invända med att man därigenom utelämnat väsentliga delar av
verksamheten och framställt den i en mindre komplex dager än vad som fallet är. En
verksamhetsbeskrivning över hantering av inredningskomponenter på Byggvakten, där man
utelämnat hantering av dessa typer av komponenter, skulle uppfattas som ofullständig och
därmed som inkorrekt.
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I det handlingsorienterade frågandet, som beskrevs ovan, finns en inriktning mot ”vad görs”,
dvs vilka handlingar som utförs. Ibland kan det vara enklare att först få klart för sig olika
handlingsobjekt (”vad blir gjort”) i verksamheten eftersom dessa kan vara mer påtagliga än
abstraherade typaktiviteter. Det finns olika centrala handlingsobjekt (av informativt eller
materiellt slag) som styr hur verksamhetsprocesser har utformats. I handlingsgraferna finns
flera informationsobjekt som är väl etablerade och de bör därmed vara påtagliga i en empirisk
kartläggning av hur verksamheten brukar gå till. Exempel från Byggvakten är ifylld
beställningsblankett, sortimentslista standardkomponenter, installationsplan, inleveransplan
standardkomponenter, ändringsbilaga till kontrakt och besiktningsprotokoll. Då dessa
informationsobjekt faktiskt existerar i verksamheten, och utgör väsentliga kommunikativa
hjälpmedel i den, så bör dessa också beskrivas i en typbeskrivning som handlingsgrafer ämnar
vara. Flera sådana informationsobjekt, kan redan vara identifierade genom tidigare
framställda modeller under en verksamhetsanalys, t.ex i verksamhetsdefinition eller
samverkansgraf.
I handlingsgrafer försöker man fånga hur det faktiskt går till i en verksamhet. Man beskriver
inte hur vissa aktörer anser att det bör gå till. En idealiserad beskrivning av hur någon person
menar att det egentligen borde gå till innebär inte en korrekt beskrivning av verksamheten.
Det finns ett antal avvikelser, noterade i handlingsgraferna, från det önskvärda beteendet i
verksamheten; t.ex att säljare inte alltid vidareför beställningsblankett till planerare (figur 8.1),
att planerare inte alltid tar hänsyn till beställning av special- och kundvalskomponenter vid
upprättande av installationsplanen (figur 8.2) och att byggare inte alltid utnyttjar installationsplanen för lagerutplock och installation (figur 8.4). Utan att dessa avvikelser hade noterats i
handlingsgraferna så hade beskrivningarna varit alltför idealiserade beskrivningar av hur man
tycker att det bör gå till i verksamheten. En annan tänkbar idealisering skulle kunna vara om
man hade utelämnat möjligheten att lagerbrist kan uppstå i verksamheten och hur detta
hanteras. Det är dock här viktigt att påpeka att det är en balansgång i beskrivning vad gäller
att ta med olika avvikelser från det typiska. Ovanliga avvikelser som bara uppträtt vid enstaka
tillfällen kommer, om man inkluderar dem i beskrivningen, att försvåra överblick och
förståelse av verksamheten.
8.4.4 Modellering av nuläge vs. framtid
Handlingsgrafer kan också användas för att beskriva hur man tänker sig att en framtida
verksamhet bör fungera. I sådana fall är handlingsgrafer designhjälpmedel. Genom
modellering utformas en möjlig framtida verksamhet genom en noggrann illustration i
handlingsgrafer. Att modellera en framtida verksamhet i handlingsgrafer bör lämpligtvis göras
baserat på en gjord nulägesbeskrivning med hjälp av handlingsgrafer. Kunskap om nuläget är
viktig vid omdesign av verksamheter. Det finns förstås en risk att man blir låst i tänkandet av
hur det fungerar idag, men utan god verksamhetskunskap finns stor risk att man gör en
idealiserad design där man bortser från många delar och aspekter i verksamheten. Genom att
ha handlingsgrafer över både nuläge och framtid så skapas en god möjlighet till jämförbarhet.
Föreslagna förändringar kan tydligt jämföras i förhållande till nuläge. När man gör
handlingsgrafer över en möjlig framtid, så är det viktigt att göra handlingsgrafer så att de
enkelt kan jämföras med nuläget. Strukturen på nya handlingsgrafer bör följa strukturen på
grafer över befintlig verksamhet.
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9 Processanalys
9.1 Varför processanalys och processgrafer
Processanalys bidrar till att klarlägga hur verksamheten fungerar. Processanalys med
processgrafer ger i första hand en översiktlig beskrivning av verksamhetens processer. Man
beskriver verksamhetens typprocesser, dvs som det brukar gå till. Processer beskrivs som
sekvenser av aktiviteter. I processgrafer struktureras verksamheten i sekvenserade (och ibland
parallella/alternativa) delprocesser/aktiviteter.
Processgrafer beskriver normalt verksamhetsprocesser mer översiktligt än vad som görs i
handlingsgrafer (kapitel 8). Det handlar om processer ”i stora drag”, till skillnad mot
handlingsgrafernas precision. På detta sätt kan processgrafer och handlingsgrafer komplettera
varandra.
9.2 Vad är en processgraf – exemplet Byggvakten
I figur 9.1 finns en processgraf för exemplet Byggvakten. Den beskriver transaktionsprocess
för hantering av inredningskomponenter vid husbygge. Processgrafen bygger på ett kund-tillkund-tänkande (se avsnitt 2.1.3), dvs från det att kunden beställer till dess att kunden erhåller
den beställda produkten. Det finns tre typer av inredningskomponenter (standard, special och
kundval). Processgrafen är strukturerad utifrån dessa tre typer av produkter. Det finns en
variation i Byggvaktens transaktionsprocesser beroende av dessa produkttyper.
Avvisad beställning

Tillägg/
utbyte

Kundval

Hantering
kundvalskomponenter
[Planerare ↔
Leverantör]

Special

Hantering
specialkomponenter
[Planerare]

Beställning av
tillägg/utbyte
[Kund→Säljare]

OK

Kund
Standard
enligt
baskontrakt

Planering &
beställning av
komponenter
[Planerare]

Defaultbeställning av standardkomponenter
[-]

Leverans & installation
av komponenter
[Leverantör→Lager
→Byggare ]

Byggt hus
med
installerade
komponenter

Besiktning
[Besiktningsperson +
Planerare + Kund]

Godkänt
protokoll

ELLER
Protokoll
med
anmärkning

Figur 9.1 Processgraf Byggvakten inredningskomponenter

119

Kund

I fallet med standardkomponenter så behöver inte kunden göra något. Beställning av
standardkomponenter är redan gjort i och med beställning av husbygget och formulering av
ett baskontrakt. ”Defaultbeställning av standardkomponent” är en variantprocess som inte
består av några egentliga aktiviteter, vilket också framgår av processgrafen; inga utförare är
angivna för denna delprocess.
Beställning av special och kundval är två varianter, men de inleds på likartat sätt; genom att
kunden inlämnar en beställningsblankett till säljare på Byggvakten. Den vidare hanteringen
skiljer sig dock mellan variantprocesserna. I fallet med kundval så behöver planeraren ta
kontakt med potentiella leverantörer för att utröna om det är möjligt att anskaffa och bygga
med sådana inredningskomponenter. Detta kan leda till accept av kundens beställning eller till
avvisande. I det senare fallet blir kunden informerad och behöver ta förnyad ställning till val
av inredningskomponent.
Efter denna inledande variation i tre variantprocesser så sker hantering av inredningskomponenter huvudsakligen enligt en samlad process. Några sekventiella delprocesser finns
identifierade och beskrivna: ”Planering och beställning av komponenter”, och ”Leverans och
beställning av komponenter”. Dessa två delprocesser leder fram till ett byggt hus med
installerade komponenter. Efter detta följer en besiktning, vilket kan leda till två utfall:
godkänt protokoll eller protokoll med anmärkningar. I det senare fallet så kan det göras någon
förändring av huset.
Processgrafen beskriver i första hand processer (sekventiella eller alternativa delprocesser).
För varje delprocess kan man beskriva vilka som är utförare av aktiviteter inom delprocessen.
Utifrån ett kund-till-kund-tänkande1 så är det lämpligt att inkludera ett tydligt angivande av
aktuell kund (genom personsymbol). Detta ger då en tydlig avgränsning av processen.
I processgrafer är det lämpligt att medta den framställda produkten till kund som ett explicit
handlingsobjekt; i fallet med Byggvakten: ”Byggt hus med installerade komponenter”. Här har
man också explicit medtagit resultatet av värderingen av produkten (dvs besiktningen). De
alternativa utfallen vad gäller protokoll finns beskrivna i processgrafen. Normalt så beskrivs
inte handlingsobjekt mellan varje delprocess i processgrafer. En sådan detaljrikedom skulle
störa översikten. För sådana detaljer hänvisar vi istället till handlingsgrafer där en sådan
beskrivningsprecision är önskad.
9.3 Begrepp och notation
I processgrafer beskrivs
 Processer bestående av delprocesser
 Relationer mellan delprocesser (sekvenser, alternativ, parallellitet)
 Utförare i delprocesser
 Aktörer som uppdragsgivare och klient
 Produkt (handlingsobjekt) som resultat av process
 Eventuellt andra väsentliga handlingsobjekt (informationsobjekt, materieobjekt)
Kund-till-kund-tänkande gäller för processer i kommersiella sammanhang. I offentliga (och andra
motsvarande sammanhang) så gäller snarare vidare generalisering från-produktuppdragsgivare-tillklient; se avsnitt 2.1.3 och figur 2.4.

1
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Process är något som utförs i verksamheten; ett antal samlade aktiviteter. Processer utförs för
att åstadkomma ett slutresultat (produkt) från verksamheten eller delresultat på vägen till
slutresultat. En process kan, om behov av förtydligande, delas upp i två eller flera delprocesser.
Relationer mellan delprocesser. Sådana processrelationer kan vara av olika slag: sekvens,
parallellitet, alternativ. Olika delprocesser ordnas tidsmässigt (i utförandeordning) på grafen
med start uppifrån och från vänster. Delprocesser i sekvenser innebär att sådana delprocesser
är tidsmässigt ordnade i förhållande till varandra. Genom en horisontell placering av
processymboler framgår sekvenser mellan delprocesser. Parallellt innebär att olika processer
kan utföras samtidigt eller delvis samtidigt; processerna är då sidoordnade istället för
sekvensordnade. Olika delprocesser relateras parallellt genom vertikal placering av processymboler. Vissa delprocesser som är parallellställda kan utgöras av variantprocesser1. Detta
innebär alternativa delprocesser. För att markera variantprocesser anges villkor för alternativ.
Utförare i (del)processer kan vara person/grupp av personer ofta i viss roll, organisation/
organisatorisk enhet eller artefakt med utförande förmåga.
Aktörer i roller som uppdragsgivare och klient. Uppdragsgivare är den som beställer en
produkt från verksamheten och klient är den som är mottagare och brukare av produkt/
resultat. Uppdragsgivare och klient kan vara olika aktörer eller samma aktör. I kommersiella
sammanhang är kund ofta både uppdragsgivare och klient.
Produkt (handlingsobjekt) som resultat av process med avsikt att brukas av klient. Produkt
kan vara av materiellt och/eller informativt slag. Eventuellt kan andra väsentliga
handlingsobjekt (informationsobjekt, materieobjekt) beskrivas som förutsättningar och/eller
resultat av delprocesser. Huvudregeln är dock att inte ta med handlingsobjekt som mellanliggande resultat mellan delprocesser2.
Grundläggande notation för processgrafer redovisas i figur 9.2.

Produktuppdragsgivare

Delprocesser i sekvens med [utförare]

Produkt
(handlingsobjekt)

Klient
(produktmottagare)

Figur 9.2. Grundläggande beskrivningslogik för processgrafer

För begreppet variantprocess se Lind (2001) och Lind & Goldkuhl (2006).
För handlingsgrafer är huvudregeln däremot att visa mellanliggande handlingsobjekt mellan
aktiviteter.
1

2

121

9.4 Hur göra en processgraf
Processgrafer är till för att fånga verksamhetsprocesser översiktligt. De första frågorna att
ställa sig vid processmodellering med processgrafer är var börjar man processbeskrivningen
och var slutar man. Den avgränsning som bör väljas är att utgå från produktuppdragsgivaren
som den som initierar verksamhetsprocessen. Slutet utgörs av produkt till klient. I
kommersiella sammanhang så innebär detta en kund-till-kund-process1. Dessa uppgifter
(avseende lämplig start respektive slut) bör framgå från verksamhetsdefinition och/eller
samverkansgraf om sådana beskrivningar finns framtagna.
För processgrafer appliceras ett kombinerat utbytes- och transformationstänkande (se avsnitt
2.1.3). En kund-till-kund-ansats innebär ett utbytestänk utifrån viktiga handlingar som riktas
från och till kunden, dvs produktuppdrag respektive produkt. Olika delprocesser i en
avgränsad processgraf går från kundens behov/beställning fram till levererad produkt eller i
vissa lägen till efterföljande värdering. Sådana delprocesser kan inkludera
 Kontraktering, dvs specificering av överenskommelse med kund
 Vidareföring av produktuppdrag
 Anskaffning av underlag
 Transformation av underlag till produkt
Uppdelning i delprocesser görs i första hand genom att identifiera avgränsbara sekvensprocesser, men också genom att visualisera eventuella variantprocesser. Olika delprocesser
(sekvenser, varianter) avgränsas utifrån vad som ses som meningsfulla kluster av aktiviteter.
Vilka som är utförare spelar in för att formulera lämpliga processgränser.
När man gör processgrafer så spelar det stor roll om det finns andra verksamhetsmodeller att
utgå ifrån. Finns samverkansgrafer och/eller handlingsgrafer gjorda? Ett lämpligt arbetssätt
om man väljer att arbeta med dessa tre olika graftyper för verksamhetsmodellering är: Först
samverkansgraf, sedan handlingsgraf, därefter processgraf. Vi har ovan förklarat att en
översiktlig samverkansgraf kan hjälpa att hitta lämplig startpunkt respektive slutpunkt för
processbeskrivning i processgraf. Handlingsgrafer är detaljerade beskrivningar av verksamhetsprocesser. Processgrafer används främst för översiktlig beskrivning av verksamhetsprocesser. Ett lämpligt arbetssätt är att, efter att en översiktlig samverkansgraf har framställts,
genomföra en detaljerad processkartläggning genom handlingsgrafer. Därefter kan en
sammanfattande och översiktlig processbeskrivning, i form av en eller flera processgrafer,
göras. Vid ett sådant arbetssätt finns således handlingsgrafer att utgå ifrån vid modellering i
processgrafer. I sådana lägen handlar det förmodligen inte om att samla in mer kunskap om
verksamheten, utan istället om att göra lämpliga aggregeringar av aktiviteter beskrivna på
handlingsgrafer till delprocesser på en processgraf. Beskrivningsmässigt bör handlingsgrafer
och processgraf stämma väl överens.
Om man i något läge väljer att bara framställa processgrafer, och inga samverkansgrafer eller
handlingsgrafer, så kommer arbetssättet bli annorlunda. Detta kommer att kräva ett mer
empiriskt inriktat frågande och kunskapssökande istället för att granska befintliga
verksamhetsmodeller och göra lämpliga urval och åstadkomma lämpliga processaggregat. Vi
skriver mer om samspelet mellan dessa tre graftyper i kommande avsnitt (8.5).
1

Detta begrepp och synsätt beskrivs i avsnitt 2.1.3.
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Utifrån ovanstående beskrivning sammanfattar vi här de grundläggande frågor som man
ställer sig vid utarbetande av en processgraf:
 Vem är produktuppdragsgivare (beställare)?
 Vad innebär produktuppdraget? Hur formas det?
 Vem är klient?
 Vad är produkt till klient?
 Vilka sekventiella delprocesser kan avgränsas från produktuppdrag till produkt?
 Hur sker kontraktering, anskaffning av underlag, förädling och leverans av produkt till
klient?
 Finns alternativa delprocesser (variantprocesser)?
 Vilka är utförare i olika delprocesser?
9.5 Processgrafer i relation till samverkansgrafer och handlingsgrafer
Processgrafer är en typ av verksamhetsmodell. Inom SIMMetoden finns två andra typer av
verksamhetsmodeller: samverkansgrafer och handlingsgrafer. En jämförande beskrivning av
dessa modelltyper finns i figur 9.3.
Samverkansgraf

Handlingsgraf

Processgraf

Beskrivningstyp

Översiktlig beskrivning
med orientering mot
samverkan mellan
aktörer/utförare.

Detaljerad beskrivning
av aktiviteter samt
materiella och
kommunikativa flöden.

Översiktlig beskrivning
av processer (flöden).

Processer/
aktiviteter

Underförstått från
utförare och handlingsobjekt. Digitala tjänster
anges explicit.

Fokus på aktiviteter.

Fokus på processer/
delprocesser.

Utförare

Sammanhållen
beskrivning av aktörer/
utförare. Fokus på
samspel mellan
producent och klient.

Utförare anges utspritt i Produktuppdragsgivare
beskrivningen; anges för och klient anges för
varje enskild aktivitet.
avgränsning av process.
Utförare anges för varje
delprocess.

Handlings- Centrala utbytesobjekt
objekt
mellan angivna aktörer.

Handlingsobjekt anges
som förutsättning till
respektive resultat från
aktiviteter.

Produkt anges som
resultat från process.
Övriga handlingsobjekt
är huvudsakligen undertryckta i beskrivning.

Handlings- Ingen direkt orientering
logik
mot handlingslogik.

Detaljerad beskrivning
av handlingslogik.

Processer i sekvenser
och varianter anges.

Figur 9.3. Jämförelse mellan samverkansgraf, handlingsgraf och processgraf
Dessa modelltyper kan användas tillsammans och då stödja varandra. De är också tänkbara att
använda var för sig i utrednings- och modelleringsarbete. I avsnitt 9.4 angav vi en lämplig
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arbetsordning om de används tillsammans (samverkansgraf → handlingsgrafer → processgraf), vilket också är den kapitelordning som de här har presenterats i. Att arbeta i denna
ordning innebär att gå från översikt (samverkansgraf) till detaljer (handlingsgrafer), för att
sedan gå från sådana detaljer (i handlingsgrafer) till en sammanfattande översikt
(processgraf). Först görs en översiktlig samverkansmodell (samverkansgraf), där fokus ligger
på samspel (utbyte av objekt) mellan centrala aktörer. Med denna samverkansmodell som en
avgränsning görs sedan en detaljerad processkartläggning (genom handlingsgrafer) av olika
aktiviteter i verksamheten och hur materiella och kommunikativa flöden går. Aktiviteter
beskrivs och avgränsas genom att klarlägga användning av olika handlingsobjekt som
förutsättningar respektive framställning av handlingsobjekt som resultat. I den översiktliga
samverkansmodellen (samverkansgrafen) har för verksamheten centrala handlingsobjekt
identifierats. Dessa bör återfinnas i den detaljerade verksamhetskartläggningen (handlingsgrafer), där ytterligare ett antal handlingsobjekt bör finns beskrivna. Denna detaljerade
beskrivning kan därefter sammanfattas i en översiktlig processmodell (processgraf). Olika
detaljerat beskrivna aktiviteter aggregeras till delprocesser i den översiktliga processmodellen.
Den inledande samverkansmodellen (samverkansgraf) anger gränser för denna processmodell
genom start och slut för verksamhetsprocessen. Detta arbetssätt innebär att först arbeta ”topdown” (från samverkansgraf till handlingsgrafer) och sedan ”bottom-up” (från handlingsgrafer till processgraf).
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10 Problemanalys
10.1 Varför problemanalys
För att skapa klarhet kring – vad det är som är dåligt eller mindre bra i verksamheten och
varför det är så.
Genom att göra problemanalys kan man identifiera och utveckla fördjupade kunskaper kring
problemsituationen inom valt problemområde/verksamhetsområde. En problemsituation
uppstår när man inte är nöjd, dvs när något inte fungerar så som man har tänkt sig eller önskar.
Det som uppfattas som problem utgörs ofta av en komplex samverkan mellan olika orsaker.
Goda kunskaper om problem, dess orsaker och effekter, krävs för att skapa problemreducerande åtgärder och fatta beslut om framtida verksamhet.
Att hantera och närma sig problem på ett avtäckande och konstruktivt sätt kan leda till att
förändringsberedskap uppnås. En problemanalys kan då bli en förberedelse till och en del av
ett mer omfattande förändringsarbete, där man tar ställning till om åtgärder behöver vidtas,
och i så fall vad som behöver förändras och vilka åtgärder som kan vara mest lämpliga. Men
att åtgärda ska inte tas för givet, alla problem kanske inte kan eller bör åtgärdas. Det är viktigt
att få nyanserad bild över problemsituationen som underlag för att fatta välgrundade beslut.
Problemen försvinner oftast inte av sig själv utan kräver att man medvetet hanterar dem.
Problemanalys är ett sätt att ta sig an och jobba med problemen.
Problem, styrkor och mål är tre olika värderingsgrundade aspekter av en verksamhet och dess
resultat. Dessa aspekter är starkt relaterade och delvis integrerade vilket gör att man kan se
dem tillsammans. Men problemanalys innebär att man då begränsar sig och endast har fokus
på problemaspekter, medan styrkor och mål ses som bakgrundsfaktorer. Fokus på samtliga
dessa aspekter görs istället under en sammanfattande värdering. Då behandlas problem
tillsammans med styrkor och mål som en helhet för att man ska kunna komma fram till
förändringsbehov.
Att arbeta med problemanalys kan ge svar på viktiga frågor som:
 Hur uppfattas verksamheten av berörda?
 Vilka är de viktigaste problemen?
 Vad beror de på?
 Vad har de för effekter?
 Finns oacceptabla effekter?
 Behöver åtgärder kanske vidtas?
 Hur hänger olika problem ihop - vilka negativa orsaks-effekt-kedjor finns?
 Vilka problem verkar kritiska att prioritera vid förändring för att uppnå en förbättrad
verksamhet?
 Vilka problem går inte, eller är inte lämpliga att reducera?
10.2 Vad är en problemgraf - exemplet Byggvakten
Inom problemanalys arbetar man med både problemgrafer och problemlistor. Men det är
graferna som är de centrala. Dessa ger mer fördjupade kunskaper kring problemsituationen
inom en viss kontext än problemlistor. I problemgrafer beskrivs olika problem och samband
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mellan problemen. Genom att läsa en problemgraf kan man förstå hur olika problem i
verksamheten hänger samman och bildar sammanlänkande problemkomplex (negativa
orsaks-effekt-kedjor). Man kan identifiera vilka effekter olika problem kan ge samt vad som
kan ses som bakomliggande orsaker till olika problem. Problemgrafer kan läsas nerifrån och
upp samt uppifrån och ner. När man läser nerifrån och upp ser man problem och orsaker till
problem medan en läsning uppifrån och ner visar effekter av problem.
Problemgrafer kan också betraktas som problemkartor, eftersom de ger underlag för att
läsaren ska kunna orientera sig i komplexa problemsituationer med många samband mellan
olika orsaker och effekter. I graferna kan problem och problemsituationer beskrivas på såväl
översiktlig som detaljerad nivå. I vissa sammanhang har man behov av en översiktlig
beskrivning som ger en sammanfattning av problemsituationen relaterat till en viss
verksamhet. Medan man i andra sammanhang, t.ex när man arbetar med att ta fram åtgärder,
behöver en mer nyanserad och komplett bild som relaterar till delar eller aspekter av studerad
verksamhet. Man har då mer nytta av grafer som går på djupet och innehåller många detaljer.
Att i designskedet ha tillgång till en komplex problembild med många detaljer kan ge stöd och
idéer till åtgärder som mer träffsäkert kan reducera oönskade problem.
I exemplet Byggvakten finns fem problemgrafer (figur 10.1 - 10.5) som alla fokuserar problem
kring installation av komponenter i nybyggda hus. Fyra av graferna (figur 10.2 - 10.5)
innehåller en relativt detaljerad beskrivning av problemsituationen. Dessa grafer kan ses som
en sammanhållen problembeskrivning som sträcker sig över fyra sidor.
I figur 10.1 finns en översiktlig graf som innebär en kondensering och förenkling av de
detaljerade graferna. Den översiktliga grafen har framställts med avsikt att visa på:
 några centrala problem i verksamheten
 effekter som kan vara kritiska för verksamheten om problemen inte reduceras
 några viktiga orsaker som utgör grund till problemen
För att sätta sig in i ett problemområde är det bra att börja med att läsa en översiktsbeskrivning
om en sådan finns tillgänglig. Vi börjar alltså med problemgrafen ”Komponenter-översikt”
som återfinns i figur 10.1.
I översiktsgrafen (figur 10.1) finns två markerade problem; ”4. Kundkonflikter vid
slutbesiktning” och ”5. Färdiga hus blir inte alltid godkända vid slutbesiktning”. Det är ganska
uppenbart att dessa problem handlar om situationer som man inte alls är nöjd med på
Byggvakten. Det är problem som berör leverans- och uppföljandefaserna där tänkbara mål kan
vara - att alla nybyggda hus ska bli godkända vid slutbesiktning samt att inga konflikter med
kunder ska uppstå. Men för att kunna åtgärda dessa problem, behöver man också veta vad de
beror på.
På Byggvakten har man varit väl medveten om problemen 4 och 5 en tid. Men olika
medarbetare har haft olika uppfattningar om vad de beror på och hur man ska komma tillrätta
med dem. Det har också uppstått oenigheter bland medarbetarna om problemen beror på slarv
eller bristande kunskaper och om det är säljare eller planerare som gör fel. Det finns dessutom
medarbetare som framhåller att kunderna är virriga och inte kommer ihåg vad de har beställt
samt att det säkert försvinner komponenter från lagret på ett otillbörligt sätt. Alla dessa
antaganden och rykten har försämrat stämningen på Byggvakten.
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14. Ökat antal kunder
efterfrågar o beställer
anpassade hus med
special och kundvalskomponenter

15. Oklara och
osäkra rutiner
för kunders
beställning av
komponenter

16. Kunder har
oftast ingen
tidigare erfarenhet
av byggprocesser

10. Outvecklade och
osäkra rutiner för
leverantörsbeställningar
och lagerhantering,
speciellt vad gäller
special- och
kundvalskomponenter

13. Byggvakten
beaktar inte alltid alla
kundens val av
inredningskomponenter
12. Kunder har
inte alltid
tillräcklig koll på
formell
beställning

OCH

8. Inredningskomponenter
saknas

6. Oklarheter
kring vilka
komponenter
som kunden har
beställt

11. Byggarna
vana vid
standardsortimentet
sedan länge

9. Fel
komponenter
installerade

7.
Anmärkningar
på inredningskomponenter
5. Färdiga hus
blir inte alltid
godkända vid
slutbesiktning

4. Kundkonflikter vid
slutbesiktning

3.
Onödiga
kostnader

2.
Missnöjda
kunder
1. Risk för
försämrad
lönsamhet

Figur 10.1. Problemgraf: Komponenter-översikt
Om man tar fram fakta visar det sig dock, att många hus går igenom slutbesiktningen och
kundkonflikter är inte det mest vanliga. Men händelser som - icke godkända hus och
kundkonflikter - är ändå tillräckligt frekventa för att ledningen ska inse att dessa problem leder
till missnöjda huskunder (problem 2) och onödiga kostnader för Byggvakten (problem 3).
Dessutom är försämrad lönsamhet är en negativ effekt som kan uppstå på sikt (problem 1) om
orsakerna, dvs problemen 2 och 3, kvarstår.
Problemen 4 och 5 är alltså centrala för Byggvakten. Tillsammans med tankar om troliga
effekter, dvs problemen 1, 2 och 3, har dessa fungerat som utlösande faktorer (triggers) för
utredningen (se figur 6.3). Byggvaktens ledning önskar mer välgrundade kunskaper om
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situationen och har därför beslutat sig för att ta tag i problemen och undersöka vad de kan bero
på.
För att få reda på det behöver vi läsa uppåt i grafen. Vi går då vidare för att se vad problem 5
(ej godkänd slutbesiktning) kan bero på. Av grafen kan vi se att det handlar om problemen 711. En besiktning får underkänt beroende på att inredningskomponenter inte godkänns
(problem 7). Detta kan bero på två olika orsaker, dvs att komponent saknas (problem 8) och
att fel komponent har installerats (problem 9). Problem 8 och 9 uppstår båda av samma
orsaker, dvs outvecklade och osäkra rutiner för lager och beställning (problem 10) samt att
byggarna sedan tidigare har vant sig vid att inredningskomponenter kommer från ett
standardsortiment (problem 11).
Problemen 7-11 är alltså alla orsaker till problem 5 men i olika led. Anmärkningar på
inredningskomponenter (problem 7) är en direkt orsak till att hus inte blir godkända (problem
5) och problemen 8-11 är indirekta orsaker. Men samtliga av problemen 7-11 har betydelse för
att problem 5 förekommer. Genom dessa problemorsaker får vi alltså viss förklaring till varför
problem med att få hus godkända vid besiktning kan uppstå. Dock kan fler orsaker och
förklaringar finnas till problem 5, men eftersom detta är en översiktsgraf ger beskrivningen
inte fler detaljer här.
Vad gäller det andra markerade problemet, konflikter med kunder vid slutbesiktning (problem
4), visar grafen att man även för detta problem kan identifiera olika orsaker. Konflikter beror
på att det kan finnas oklarheter kring vad kunden har beställt (problem 6). Detta problem beror
på att kunder inte är tillräckligt noga med att kontrollera vad som ingår i den formella
beställningen (problem 12) tillsammans med situationen att Byggvakten inte alltid tillgodoser
kundens totala beställning av inredningskomponenter (problem 13). Problemen 12 och 13
bidrar alltså tillsammans till problem 6 (sammansatt problemsamband som visas med
symbolen ”OCH”). Detta innebär att både situation 12 och situation 13 måste föreligga för att
den negativa effekten 6 ska uppstå. Endast situation 12 eller situation 13 skulle inte få samma
effekt (problem 6) som de båda tillsammans. Alltså, om kunder inte har kontroll på formell
beställning men Byggvakten alltid levererar enligt vad kunden ursprungligt beställt, kommer
problemet med oklarheter inte att inträffa på samma sätt. Detsamma gäller om situationen är
den omvända, dvs att Byggvakten inte levererar men kunderna har full kontroll.
Problem 13 och problem 12 är alltså relaterade genom att de tillsammans orsakar problem 6.
Men problem 13 har dessutom en egen problempåverkan på problem 12. I grafen visas också
att även problemen 15 och 16 kan ses som orsaker till problem 12. Att kunder inte har kontroll
på slutlig beställning (problem 12) kan då förklaras av tre olika orsaker, dvs att Byggvakten
inte beaktar kundens hela beställning (problem 13), att rutiner för komponentbeställning är
oklara och osäkra (problem 15) samt att många kunder inte är vana vid byggprocesser
(problem 16).
Även för problem 13 finns tre olika orsaker dokumenterade i grafen. Här kan vi se att två av
dessa problemorsaker (problem 15 och 16) utgör orsaker både till problem 12 och problem 13.
Men problem 13 påverkas även av problem 14 som innebär att anpassade hus med inredning
av special- och kundvalskomponenter ökar. Problemen 14-16 är alltså faktorer som alla ger
negativa effekter och bidrar till problem 13. Men dessa tre problem påverkar problem 13
oberoende av varandra, dvs var och en av problemen 14, 15 och 16 har en egen
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problempåverkan på problem 13 (visas i grafen med tre stycken enkla problemrelationer).
Detta exempel med oberoende (enkla) relationer innebär alltså en annan problempåverkanssituation än relationerna mellan problemen 13, 12 och 6 där problemen 12 och 13 är
samverkande (sammansatt problemsamband).
Problemgrafen i figur 10.1 är framställd för att ge en översiktlig bild av problemläget, därför
ger grafen inga detaljerade förklaringar av problembilden. Men sammantaget kan man förstå
att Byggvakten har problem som på sikt kan ge allvarliga effekter för organisationen (problem
1). Man kan också utläsa ut att Byggvaktens organisering av processer för kundbeställningar
av komponenter i hus, beställningar till leverantörer och hantering av lager (problem 15 och
10) är problemdrivande faktorer av betydelse för de negativa effekter för Byggvakten som
pekas ut i grafen.
Vad som kan ses som positivt utifrån den översiktliga problembild som grafen ger, är att det
finns en stark kundrespons kring Byggvaktens erbjudanden om anpassning av hus (problem
14). Ökad efterfrågan har en negativ effekt i verksamheten, vilket framgår av sambanden i
problemgrafen. Men en ökad efterfrågan är förstås också vara positivt för verksamheten.
Vad som också kan ses som hoppingivande är att problem 15 och 10 handlar om bristande
organisering och informering. För denna typ av problem kan det finnas möjliga åtgärder som
Byggvakten kan införa så att problemen och dess negativa effekter reduceras. Två andra initiala
problem är problem 16 och 11. Båda dessa problem handlar om aktörers erfarenheter; i detta
fall brist på erfarenheter som gäller Byggvaktens verksamhetsprocesser. Denna typ av problem
kan många gånger reduceras genom olika typer av informeringsinsatser.
Men för att komma fram till åtgärder som man kan värdera utifrån dess problemlösande och
målrealiserande effekter krävs mer detaljer om problemen i verksamheten.
Vad gäller verksamhetsdiagnosen kring byggprocesser på Byggvakten finns fyra problemgrafer
(figur 10.2 - 10.5) som mer detaljerat beskriver problem i form av orsaker och effekter.
Problemgraferna stöds också av en problemlista (figur 10.6a-b). Dessa problemgrafer ger alltså
en mer nyanserad problembild med betydligt fler förklaringar till de centrala problemen, att
hus inte blir godkända vid slutbesiktning och att kundkonflikter uppstår. De fyra graferna har
många förgreningar men bildar en sammanhållen problemkarta baserat på ett orsaks/effektresonemang som ger kedjor av problem. Problembeskrivningen görs för att uppnå
kunskaper om problemsituationen och kan inte begränsas av tillgängliga sidformat. Därför
används konnektorer med sidreferens för att binda ihop de grafiska problembeskrivningarna
som sträcker sig över de fyra grafsidorna (figur 10.2 - 10.5); på liknande sätt som för
handlingsgrafer (avsnitt 8.2). Varje problem anges med ett nummer i graferna. Numret
används endast som referens och har ingen annan betydelse. Problemen i graferna Komponent
1-4 (figur 10.2-10.5) har numrerats successivt vid identifiering under problemanalysen.
Översiktsgrafen i figur 10.1 har en separat nummerserie.
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Komponent-4

Komponent-3

16. Kundens beställning
av special- och kundvalskomponenter kommer
ibland alltför sent till
säljare/planerare

17. Byggvakten
måste avvisa
vissa kundvalsbeställningar

*45. Oklara/
osäkra rutiner
för kunders
beställning av
komponenter
6. Kunder kan
missa att
Byggvakten har
avvisat en
kundvalsbeställning

* 28.
Beställningsblanketter från
kunder kan vara
otydligt ifyllda

27. Beställningsblankett från
kund kan fastna
hos säljaren

25. Byggvakten
beaktar inte alltid
alla kundens val av
special/kundvalskomponenter

10. Kunder kollar
inte alltid
ändringsbilaga o
baskontrakt
tillräckligt snabbt o
noga

Komponent-2

OCH
14.
Inredningskomponenter
i färdiga hus kan avvika
från uppdragsspecifikationen
(ändringsbilaga och
baskontrakt)

26. Kunder inte
alltid medvetna om
vad som räknas
som en formell
beställning

35.
Inredningskomponenter i
färdigt hus kan avvika
från det som kunder
anser sig ha beställt

1. Färdigt hus
blir inte alltid
godkänt vid slutbesiktning

9. Kund och
besiktningsperson
inte alltid nöjda vid
slutbesiktning av
nybyggt hus

44. Oklarheter
kring vilka
komponenter
som kunden har
beställt

OCH
2.
Konflikter
vid slutbesiktning

41. Senarelagd
inflyttning vid
betydande
avvikelser

42.
Ominstallation
eller
efterinstallation

43.
Skadestånd

8.
Missnöjda
kunder

12. Onödiga
kostnader för
Byggvakten
48. Risk för
försämrad
lönsamhet

Figur 10.2. Problemgraf: Komponent-1
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57. Planerare kan
missa att föra in
kundbeställning i
ändringsbilagan

Problemgrafen ”Komponent-1” är startgrafen i grafserien som mer detaljerat behandlar
problem kring inredningskomponenter. En första graf i en grafserie (startgrafen) belyser ofta
viktiga effekter av den problemsituation som graferna beskriver. I grafen ”Komponent-1” ser
vi att effektanalysen leder fram till det terminala problemet/effekten ”48. Risk för försämrad
lönsamhet”. Ett terminalt problem markerar att, här slutar effektanalysen. I en graf eller
grafserie kan det finnas ett eller flera terminala problem/effekter men i denna grafserie finns
endast en sluteffekt beskriven, dvs problem 48.
I ”Komponent-1” grafen känner vi igen många av problemen från den översiktliga grafen. Men
på ”Komponent-1” grafen kan vi se att denna grafserie ger fler förklaringar till problemen än
vad översiktsgrafen visar, dvs orsaker till problemen att färdiga hus inte blir godkända och att
Byggvakten inte beaktar alla kundval av inredningskomponenter. Förklaringar till dessa
problem återfinns på graferna ”Komponent-2”, ”Komponent-3” och ”Komponent-4”. Men
vissa orsakskedjor avslutas redan på ”Komponent-1” grafen där tre problem/orsaker visas som
initiala. Det är de tre problemen ”28. Beställningsblanketter från kunder kan vara otydligt
ifyllda”, ”57. Planerare kan missa att föra in kundbeställning i ändringsbilagan” och ”45.
Oklara/osäkra rutiner för kunders beställning av komponenter”. När ett problem visas som
initialt på en graf innebär detta att sambandsanalysen har avbrutits. I problembeskrivningen
har man slutat att gå vidare och besvara den orsaksidentifierande frågan ”vad beror detta på?”.
Det kan vara så att man anser att man har uppnått tillräcklig problemförståelse och är nöjd
med de förklaringar man har fått. Men det kan också vara så att man saknar kunskaper för att
komma vidare och kartlägga orsakskedjan.
Om vi går vidare från grafen ”Komponent-1” och för att ta reda på varför inredning i färdiga
hus kan avvika från specifikationen (problem 14) kommer vi till grafen ”Komponent-2” (figur
10.3). Det konnekterade problemet (i detta fall problem 14), upprepas alltid på den graf som
följer, för att läsaren inte ska riskera att missa något problemsamband. 1
Innehållet på ”Komponent-2” grafen ger flera förklaringar till problem 14. Här visas olika
orsaker, både till att fel komponent installeras (problem 3) och att komponent inte installeras
utan saknas i hus vid besiktning (problem 4). På grafen ”Komponent-2” finns också flera
terminala problem, dvs orsakskedjor som avslutas på grafen. De terminala problemen handlar
om att lagerlokalen inte är anpassad efter special- och kundvalskomponenter (problem 37), att
byggarna fortfarande utgår från standardsortimentet (problem 46, 47 och 7) samt att
beställningsblanketten kan vara otydligt ifylld av kund (problem 28).
Problem 28, dvs att beställningsblanketten är otydligt ifylld, ger här effekterna att fel
komponent beställs (problem 58) och installeras (problem 3). Men problem 28 finns även med
på den tidigare grafen ”Komponent-1”, och då som orsak till problem 25. Detta innebär alltså
att problem 28 är orsak både till problem 58 ”Fel komponent beställd” och problem 25
”Byggvakten beaktar inte alltid alla kunders val av special/kundvalskomponenter”. Men det
framgår inte helt tydligt eftersom problemen 58 och 25 av utrymmesskäl finns på olika
grafer/sidor i grafserien. För att läsaren ska bli uppmärksammad på att problem 28 ger flera

Om problemet 14 inte hade upprepats på ”Komponent-2” grafen, hade grafen istället börjat med
problem 3 och problem 4 som utgör orsaker till problem 14. Då hade läsaren behövt ta in både
”Komponent-2” och ”Komponent-3” grafen samtidigt för att tydligt se relationerna mellan problem 14
och dess orsaker i form av problem 3 och 4.

1
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effekter används en asterisk i problemsymbolen för att markera att problemet finns (upprepas)
på flera ställen i problembeskrivningen.

Komponent-3

19. Stressig
arbetssituation
för planerare
40. Planerare
mottar inte alla
kundbeställningar
37. Lagerlokalerna inte
anpassade efter ökad
beställning av specialoch kundvalskomponenter

47. Byggarna
inkörda på
standardsortimentet

22.
Installationsplanen
kan vara felaktig
(standard anges
istället för special/
kundval)

31. Inga ordnade
lagerplatser för
special- och
kundvalskomponenter

46. Standard
vanligast, fanns
tidigare i 100% av
husen

56. Planerare kan
missa att föra in
kundbeställning i
installationsplanen

7. Byggare
använder inte alltid
installationsplanen
vid lageruttag

OCH

Komponent-3
21. Kan vara svårt
att hitta special- och
kundvalskomponenter på
lagret

13. Inredningskomponent inte
beställd (special
eller kundval)

Special/
kundval

11. Byggare hämtar ut
fel komponent från
lagret (standard
istället för special
eller kundval)

* 28. Beställningsblanketter från
kunder kan vara
otydligt ifyllda

Standard
20. Byggare kan missa
att en viss
inredningskomponent
(special/kundval) finns
på lagret

58. Fel
komponent
beställd

23. Inredningskomponent
saknas på lagret
3. Fel
komponent
installerad

4. Inredningskomponent ej
installerad
(saknas) i hus

14.
Inredningskomponenter i
färdigt hus kan avvika från
uppdragsspecifikationen
(ändringsbilaga och
baskontrakt)

Komponent-1

Figur 10.3. Problemgraf: Komponent-2
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Orsaksförklaringar till de tre problemen ”13. Inredningskomponent inte beställd”, ”40.
Planerare mottar inte alla kundbeställningar” och ”19. Stressig arbetssituation för planerare”
innehåller många problemsteg som kräver mer utrymme och därför fortsätter denna analys på
grafen ”Komponent-3” (figur 10.4).
På ”Komponent-3” grafen kan vi se att man har identifierat flera olika orsaker till problem 13
”Inredningskomponent inte beställd”. Orsaker som att planerare inte mottar alla kundbeställningar (problem 40), att planerare missar beställningar på beställningsblankett och
inköpsunderlag (problem 36) och att beställningar kan komma för sent till säljare/planerare
(problem 16). Av grafen förstår vi att stressig arbetssituation kan gälla för både säljare och
planerare (problem 30 och 19) och att det är faktorer som har betydelse för att inredningskomponenter inte beställs (problem 13). Viktiga orsaker till dessa problem är att rutiner för
beställning och lagerhantering är dåligt utvecklade (problem 38) tillsammans med att
efterfrågan på special och kundval har ökat (problem 18 och 5). Dessa problem (problem 5 och
38) känner vi igen från översiktsgrafen, men på ”Komponent-3” grafen visas de i en mer
detaljerad problemkontext. Vi ser t.ex att special- och kundvalskomponenter inte kan hanteras
i Bygg-IT (problem 59) vilket har betydelse för leverantörsbeställningar och lagerhantering
(problem 38).
När vi tittar närmare på problemet med den ökade efterfrågan från kunder på egen anpassning
av inredning (problem 5) ser vi att detta problem tillsammans med problemet att antal
nybyggda hus har ökat (problem 33) bidrar till att ökat antal kunder väljer special och kundval
(problem 18). Problem 18 innebär en ökad volym på special och kundval vilket är en kritisk
faktor som utgör orsak till många efterföljande problemeffekter i verksamheten. Problemen 5
och 33 är centrala för att problem 18 ska uppkomma. Men problem 5 är inte helt initialt utan
ingår i en ond cirkel. Ökad efterfrågan från kunder som önskar anpassad inredning i hus
(problem 5) har påverkat (effekt) Byggvaktens sortiment av valbara inredningskomponenter
(problem 34). Samtidigt som sortimentet med ökad valbarhet påverkar (effekt) vad kunderna
efterfrågar. Dessa problem är alltså relaterade på ett sådant sätt att en ond cirkel uppstår. Risk
finns då för att både orsak och effekt ökar om inte cirkeln bryts.
Alla orsaker och effekter som visas i problemgrafer kan ses utifrån en problematisk synvinkel,
dvs innebär något negativt. Men det kan också finnas en positiv aspekt vad gäller vissa
problemsituationer. Problemen 5, 34 och 33 handlar alla om ökad efterfrågan på hus och
anpassad inredning. Denna ökade efterfrågan får negativa effekter i verksamheten vilket
beskrivs i graferna Komponent 1, 2 och 3. Men den positiva dimensionen (styrkan) i problemen
5, 34 och 33 får inte glömmas bort. Den onda cirkeln skulle i detta fall även kunna kallas en
god cirkel. Men att ta hand om verksamhetens styrkor, de positiva aspekterna, tillhör
styrkeanalysen - i problemanalysen ligger fokus på de negativa aspekterna, på problemen.
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5. Ökad efterfrågan
från kunder på
egen anpassning
av inredning i hus

34.
Sortimentet har successivt
förändrats under de 2 senaste
åren, special har utökats och
kundval har tillkommit

Komponent-4

33. Antal
nybyggda
hus har ökat
kraftigt under
senare år

OCH

30. Splittrad
arbetssituation
för säljare

27. Beställningsblankett från
kund kan fastna
hos säljaren

Komponent-1

40. Planerare
mottar inte alla
kundbeställningar

38. Outvecklade och
osäkra rutiner för
leverantörsbeställningar och
lagerhantering

18. Ökat antal
kunder väljer
special och
kundval

OCH

24. Ökat antal
kunder vill diskutera
personliga val av
inredningskomponenter

55. Säsongsvariation i
efterfrågan
på hus

59. Bygg-IT inte
anpassat till
special- och
kundvalskomponenter

49. Många
manuella
beställningar till
leverantörer
54. Flera
planerare kan
arbeta med
samma
husbygge

50. Många olika
dokument att
hantera för
planerare

19. Stressig
arbetssituation
för planerare

Komponent-2
36. Planerare missar
ibland att beakta
kundbeställningar
(beställningsblankett/
inköpsunderlag)

Komponent-4

16. Kundens beställning
av special- och kundvalskomponenter kommer
ibland alltför sent till
säljare/planerare

Komponent-2

13. Inredningskomponent inte
beställd (special
eller kundval)
Komponent-2

Figur 10.4. Problemgraf: Komponent-3
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Den sista grafen i Komponentserien är grafen ”Komponent-4” (figur 10.5). Denna graf är en
direkt fortsättning från ”Komponent-3” men utgör också en direkt fortsättning från
”Komponent-1” grafen. Av detta kan vi förstå att många av problemeffekterna i grafserien
Komponent kan härledas till problemorsaker på grafen ”Komponent-4”.

52.
Komponenten
inte lämplig
att installera i
kundens hus

51. Planerare hittar
inte företag som
kan leverera inom
aktuell prisram o
leveranstid

17. Byggvakten
måste avvisa
vissa kundvalsbeställningar

*45. Oklara/
osäkra rutiner
för kunders
beställning av
komponenter

32. Svårt att
överblicka och
bedöma rikhaltigt
utbud på
marknaden

29. Flytande/
oklar dead-line
för kunder vid
beställning

39. Kunder har
ofta svårt att
bestämma sig

OCH
Komponent-1
15.
Många kunder
bestämmer sig
sent

16. Kundens beställning
av special- och kundvalskomponenter kommer
ibland alltför sent till
säljare/planerare

Komponent-1

Komponent-3

Figur 10.5. Problemgraf: Komponent-4
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53. Kunder
har oftast
ingen tidigare
erfarenhet av
byggprocesser

24. Ökat antal kunder
vill diskutera
personliga val av
inredningskomponenter

Komponent-3

1.

Färdigt hus blir inte alltid godkänt vid slutbesiktning

2.

Konflikter vid slutbesiktning

3.

Fel komponent installerad

4.

Inredningskomponent ej installerad (saknas) i hus

5.

Ökad efterfrågan från kunder på egen anpassning av inredning i hus

6.

Kunder kan missa att Byggvakten har avvisat en kundvalsbeställning

7.

Byggare använder inte alltid installationsplanen vid lageruttag

8.

Missnöjda kunder

9.

Kund och besiktningsperson inte alltid nöjda vid slutbesiktning av nybyggt hus

10.

Kunder kontrollerar inte alltid ändringsbilaga och baskontrakt tillräckligt snabbt och
noga

11.

Byggare hämtar ut fel komponent från lagret (standard istället för special eller
kundval)

12.

Onödiga kostnader för Byggvakten

13.

Inredningskomponent inte beställd (special eller kundval)

14.

Inredningskomponenter i färdiga hus kan avvika från uppdragsspecifikationen
(ändringsbilaga och baskontrakt)

15.

Många kunder bestämmer sig sent

16.

Kundens beställning av special- och kundvalskomponenter kommer ibland alltför sent
till säljare/planerare

17.

Byggvakten måste avvisa vissa kundvalsbeställningar

18.

Ökat antal kunder som väljer special och kundval

19.

Stressig arbetssituation för planerare

20.

Byggare kan missa att en viss inredningskomponent (special/kundval) finns på lagret

21.

Det kan vara svårt att hitta special- och kundvalskomponenter på lagret

22.

Installationsplanen kan vara felaktig (standard anges istället för special/kundval)

23.

Inredningskomponent saknas på lagret

24.

Ökat antal kunder vill diskutera personliga val av inredningskomponenter

25.

Byggvakten beaktar inte alltid alla kundens val av special/kundvalskomponenter

26.

Kunder inte alltid medvetna om vad som räknas som en formell beställning

27.

Beställningsblankett från kund kan fastna hos säljaren

28.

Beställningsblanketter från kunder kan vara otydligt ifyllda

29.

Flytande/oklar dead-line för kunder vid beställning

30.

Splittrad arbetssituation för säljare

31.

Det finns inga ordnade lagerplatser för special- och kundvalskomponenter

32.

Kunder kan ha svårt att överblicka och bedöma rikhaltigt utbud på marknaden
Figur 10.6a. Problemlista till grafserien Komponent: Problem 1-32
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33.

Antal nybyggda hus har ökat kraftigt under senare år

34.

Sortimentet har successivt förändrats under de 2 senaste åren, special har utökats och
kundval har tillkommit

35.

Inredningskomponenter i färdigt hus kan avvika från det som kunder anser sig ha
beställt

36.

Planerare missar ibland att beakta kundbeställningar (beställningsblankett/
inköpsunderlag) vid beställning av special och kundval

37.

Lagerlokalerna är inte anpassade efter en ökad beställning av special- och kundvalskomponenter

38.

Outvecklade och osäkra rutiner för leverantörsbeställningar och lagerhantering

39.

Kunder har ofta svårt att bestämma sig

40.

Planerare mottar inte alla kundbeställningar

41.

Senarelagd inflyttning vid betydande avvikelser

42.

Ominstallation eller efterinstallation

43.

Byggvakten kan få betala skadestånd till kund

44.

Oklarheter kring vilka komponenter som kunden har beställt

45.

Oklara/osäkra rutiner för kunders beställning av komponenter

46.

Standard vanligast, fanns tidigare i 100% av husen.

47.

Byggarna inkörda på standardsortimentet

48.

Risk för försämrad lönsamhet

49.

Många manuella beställningar till leverantörer

50.

Många olika dokument att hantera för planerare

51.

Planerare hittar inte företag som kan leverera inom aktuell prisram och leveranstid

52.

Komponenten inte lämplig att installera i kundens hus

53.

Kunder har oftast ingen tidigare erfarenhet av byggprocesser

54.

Flera planerare kan arbeta med samma husbygge

55.

Säsongsvariation i efterfrågan på hus

56.

Planerare kan missa att föra in kundbeställning i installationsplanen

57.

Planerare kan missa att föra in kundbeställning i ändringsbilagan

58.

Fel komponent beställd

59.

Bygg-IT inte anpassat till special- och kundvalskomponenter
Figur 10.6b. Problemlista till grafserien Komponent: Problem 33-59
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I exemplet Byggvakten är alltså den detaljerade problembeskrivningen uppdelad på fyra grafer
som innehåller 59 olika problem. Problemen är relaterade till varandra på många olika sätt.
Hur problemgraferna är länkade till varandra genom konnektorer visas i figur 10.7. Långa och
förgrenade problemkedjor med 13 helt initiala problem och en ond cirkel har identifierats.
Detta visar att några få orsaker och enkla förklaringar inte kan fastställas för de två problem
som initialt uppfattades som huvudproblem, dvs problem 4 och 5, ”Kundkonflikter vid
slutbesiktning” respektive ”Färdiga hus blir inte alltid godkända vid slutbesiktning”.

Komponent-4

Komponent-3

Komponent-2

Komponent-1

Figur 10.7. Relationer mellan olika problemgrafer i grafserien Komponent
Av graferna i exemplet Byggvakten kan man också konstatera att problembeskrivningen kring
inredningskomponenter innehåller:
 Problem/orsaker som kan ses som styrkor; ”5. Ökad efterfrågan från kunder på egen
anpassning av inredning i hus” och ”33. Antal nybyggda hus har ökat kraftigt under
senare år” (ökad efterfrågan och många sålda hus finns med i styrkegrafen).
 Problem/orsaker som innebär faktorer utanför organisationens ram och som kan vara
svåra att påverka; ”55. Säsongsvariation i efterfrågan på hus”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till organisationens klienter; ”16. Kunders
beställning av special- och kundvalskomponenter kommer ibland för sent till säljare”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till säljare; ”27. Beställningsblankett från kund
kan fastna hos säljaren”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till planerare; ”56. Planerare kan missa att föra in
kundbeställning i installationsplanen”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till byggare; ” 7. Byggare använder inte alltid
installationsplanen vid lageruttag”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till instrument: ”59. Bygg-IT inte anpassat till
special- och kundvalskomponenter”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till förslagsfasen; ”34. Sortimentet har successivt
förändrats under de 2 senast åren, special har utökats och kundval har tillkommit”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till överenskommelsefasen; ”26. Kunder inte
alltid medvetna om vad som räknas som en formell beställning”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till fullföljandefasen;”3. Fel komponent
installerad”.
 Problem/orsaker som kan hänföras till värderingsfasen; ” 8. Missnöjda kunder”.
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Bra att tänka på när man tolkar problemgrafer:
1. Alla problem och problemsamband kan oftast inte visas i en grafserie. Problemgrafer
uttrycker problem och samband mellan problem utifrån vissa syften och avgränsningar.
2. Ett problem kan vara en orsak eller en effekt eller både och, men de flesta problemen är
både orsaker och effekter.
3. Problemgrafer kan läsas nerifrån och upp för att få reda på orsaker – vad beror det här
på?
4. Problemgrafer kan läsas uppifrån och ner för att få reda på effekter – vad leder det här
till, vad får det för effekter/konsekvenser?
5. Uppåt finns orsaker och nedåt finns effekter.
6. Något som leder till något problematiskt (något negativt) kan alltid ses som ett problem i
relation till dess negativa effekt, därför betraktas alla orsaker som problem.
7. Problemgrafer skapas utifrån syftet att belysa det problematiska i verksamheten, t.ex som
underlag för diagnos och förändring, men det som ses som problem utifrån relationer i en
problemgraf kan även ses som något positivt (en styrka) i ett annat sammanhang.
8. Problem som inte har orsaker är initiala problem/orsaker som förklarar varför den
negativa orsaks-effekt-kedjan har uppstått. Det kan finnas fler orsaker (förklaringar) men
man har valt att avbryta orsaksanalysen och stanna beskrivningen där, dvs man har slutat
att fråga: varför – vad beror det här på?
9. Problem som inte har effekter är terminala problem/effekter och det resultat som den
negativa orsaks-effekt-kedjan ger. Med dessa har man valt att avbryta effektanalysen och
stanna beskrivningen där, dvs man har slutat att fråga: vad har det här för betydelse –
vad leder det här till?
10. Orsaker leder till effekter, pilarna går därför uppifrån och ned, men man läser ofta grafer
nedifrån och upp.
11. Mellanliggande problem blir delförklaringar (stegvisa förklaringar) till sambanden
mellan initiala och terminala problem.
12. För att få underlag för att komma fram till problemreducerande åtgärder behöver man
titta på helheten i aktuella problemgrafer, granska initiala och terminala problem,
granska problem som ger många och viktiga/kritiska effekter.
13. Om beskrivningssymbolen ”OCH” finns med i en relation innebär det att samtliga orsaker
måste föreligga för att effekten ska uppstå, vilket alltså inte gäller när relationerna anges
som enkla samband.
14. Numrering av problemen i grafen används endast som referens till respektive problem
och har alltså ingen betydelse för hur olika problem värderas (viktigt/starkt).
15. Konnektorer med sid/grafhänvisning används för att binda ihop en problembeskrivning
som sträcker sig över olika sidor.
16. En problemlista kan ge stöd för att förstå problemen i grafen. Om problemlista finns som
komplement till graferna, kan problemen i listan innehålla mer utförliga formuleringar
än texten i grafens problemsymboler.
17. Att läsa en problemlista kan innebära ett snabbt sätt att sätta sig in i problemområdet.
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10.3 Begrepp och notation
I problemgrafer beskrivs:
 Problem (orsaker/effekter)
 Problemsamband (relationer mellan problem)
Problem. Något som uppfattas som inte önskvärt. Det kan vara - en faktor, en realitet, en
egenskap, en omständighet, en situation, en företeelse - som i något avseende ses som
negativt/problematisk. Det kan ses som negativt i sig själv eller ge en eller flera effekter som
bedöms som negativa. Uppfattning om det negativa kan uppkomma vid en mer implicit
bedömning eller en explicit bedömning i relation till något kriterium, ett mål, något önskat (en
styrka). Problem kan vara av typen orsak eller effekt eller både-och.
Orsak - problemorsak. Något som ger en effekt. När något (en orsak) ger upphov till och bidrar
till förekomst av något negativt, något som kan ses som ett problem, utgör denna orsak
därigenom också ett problem.
Effekt - problemeffekt. Något som utgör resultat av någon företeelse och uppfattas som
problematiskt och inte önskvärt i något avseende och därför ses som ett problem.
Problemsamband. Relation mellan två problem av orsaks- och effektkaraktär. En
orsaksrelation gäller till föregående problem och en effektrelation till efterföljande problem.
Initialt problem. Problem som saknar orsaker i en problembeskrivning (problemgraf). Ett
initialt problem kan ses som grundorsak till efterföljande problem och effekter i orsaks-effektkedjan inom aktuell problemområdesavgränsning.
Terminalt problem. Problem som saknar effekter i en problembeskrivning (problemgraf). Ett
terminalt problem kan ses som sluteffekt av föregående problem och orsaker i orsaks-effektkedjan inom aktuell problemområdesavgränsning.
Problemkedja. Relaterade problem från initial orsak till terminal effekt, en negativ orsakseffekt-kedja.
Regler för notation finns utförligt beskrivna i Röstlinger & Goldkuhl (2006). En kortfattad
beskrivning av notation för problemgrafer finns i figur 10.8 – 10.9.
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8. Försenade
leveranser

10.
Missnöjda
kunder

2. Avbokade
beställningar

Orsak. Problem som utgör en direkt orsak till närmast följande
problem och en indirekt orsak till därefter följande problem.

Effekt/orsak. Problem som utgör en effekt av föregående
problem samt en orsak till efterföljande problem.

Effekt. Problem som utgör en direkt effekt av närmast föregående problem och en indirekt effekt av andra föregående problem.

Figur 10.8. Grundläggande beskrivningslogik för problemgrafer

Problemsamband (enkelt). Orsaks- och effektrelation mellan
problem (problemorsak och problemeffekt).

Problemsamband (flera). Ett problem kan relateras till flera
oberoende orsaker, där problemen har en enskild relation till
varandra, dvs varje orsak ger i sig en problempåverkan och
samtliga orsaker behöver inte alltid förekomma för att
problemet/effekten ska uppstå. På motsvarande sätt kan ett
problem relateras till flera oberoende effekter.

OCH

Problemsamband (sammansatt) – OCH-samband. Orsaksoch effektrelation mellan problem, där två eller flera problem
(problemorsaker) i samverkan (tillsammans nödvändiga) leder till
en eller flera effekter.
Figur 10.9. Beskrivning av relationer i problemgrafer

10.4 Hur bedriva problemanalys
10.4.1 Arbetsgång problemanalys
Problem som ingår i en problemanalys kan vara allt det som vi inte är nöjda med, det vi känner
till och uppfattar som problem. Men problem kan också vara det som bidrar till uppkomsten
av det vi uppfattar som problem – ”roten till det onda”. Problem kan vara något uppenbart
negativt, men det kan också vara något som ses som positivt men som har en negativ
dimension – en oönskad ”baksida”.
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Problemanalys handlar om att identifiera, granska, reda ut och relatera olika problem till
varandra med syfte att förstå det problematiska (problemorsaker och problemeffekter) som
gäller aktuell verksamhet. Det handlar också om att undersöka problemuppfattningar och
problemens relevans genom att checka av insamlade problem mot verksamheten och
fastställda mål. Avsikten är att hantera och närma sig problem på ett konstruktivt sätt, så att
förändringsberedskap kan uppnås.
Problemanalys bör bedrivas på ett sådant sätt att man uppnår en allsidig problemlösningsprocess där problemsituationen belyses utifrån olika synvinklar och där relevanta orsaker och
effekter beaktas och utreds. Kunskaper om problemen och problemsituationen som helhet
behöver kunna kommuniceras, både för att reda ut och förstå problem men också som
underlag för att fatta beslut om fortsatt utredningsarbete och eventuella förändringsåtgärder.
Löpande dokumentation av problem blir därför viktigt under hela problemanalysprocessen.
Problemanalys kan delas in i ett antal arbetsmoment som utförs växelvis och iterativt:
 Identifiera
 Formulera
 Granska
 Relatera
Problem dokumenteras löpande i:
 Problemlista
 Problemgraf
10.4.2 Identifiera problem
Att identifiera vilka problem som finns, dvs vad det är som uppfattas som problematiskt
relaterat till avgränsat verksamhetsområde, är en bra början för att uppnå en förbättrad
verksamhet. Man uppnår ingen problemlösning genom att blunda för problemen. För att
kunna lösa problem behöver man istället se problemen och ta ställning till dem. För enkla
avgränsade problem kan detta till och med innebära att man ser en lämplig lösning direkt. Det
är dock viktigt att man inte oreflekterat kastar sig på en lösning. För mer komplicerade
problem behöver man granska och relatera problemen till ett större sammanhang för att skapa
förutsättningar för en mer genomarbetad och säkerställd problemlösning.
Identifiera problem handlar om att inventera och dokumentera, dvs att söka efter och samla
in problem och dokumentera dem. Men kan se problemanalysen som ett sätt att rota i
problemen och spåra nya problem som tidigare inte varit kända. Att rota och få fram outtalade
och okända problem kan tyckas onödigt. Men avsikten är inte att konstruera problem som inte
är grundade i verksamheten, utan det handlar om att visa nyanserna i problembilden.
Nyanserna hjälper oss att förstå problemsituationen och komma fram till bra åtgärder.
Nyanser som ger kontext och förklaringar gör det också enklare att kommunicera
problembilden till personer som inte är insatta i verksamheten och den situation det handlar
om.
När man påbörjar en problemanalys kan man inte räkna med att få tillgång till en lång lista
med nedtecknade problem. Men en verksamhetsdiagnos är ofta problemdriven, man har då
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uppfattningar om problem redan när utredningsarbetet påbörjas. Det kan vara något som
uppfattas som otillfredsställande och viktigt att ändra på och som då har varit utlösande för att
påbörja utredningen. I exemplet Byggvakten är det problem kring inredningskomponenter,
slutbesiktning och kundkonflikter som varit triggers för verksamhetsdiagnosen (se utredningstrigger i förutsättningsdokumentet, figur 6.3). Det är alltså vanligt att man har några
problemtriggers och tankar kring problemsituationen när man påbörjar en problemanalys. I
sådana fall har man redan en lista med problem att starta med. Men handlar det istället om att
göra en utredning som inte är problemdriven, finns kanske inte en påbörjad problemlista vid
start.
Hur börja? Inventeringen börjar med de problem man redan känner till inom utredningen,
kända, uppenbara problem. Det är bra att dokumentera problemen i en problemlista från start.
Man kan börja med en kort problemlista som successivt byggs på under problemanalysens
gång.
Problemlista:
 Problemen dokumenteras löpande.
 Problemen dokumenteras som enkla problemutsagor, ska inte innehålla förklaringar och
relatering till andra problem, t.ex uttryck som ”beror på” och ”leder till” bör undvikas i
problemformuleringar.
 Under inventeringen kan problemen dokumenteras snabbt utan att värderas, eftersom en
värdering kan vara hämmande för inventeringsprocessen.
 Initialt är det viktigare att problemen blir dokumenterade än att de blir välformulerade,
dock måste formuleringarna vara tolkbara så att berörda enkelt kan tolka och förstå vad
problemet handlar om.
 Det är bra att numrera problemen från 1 och uppåt för att man enkelt ska kunna referera
till ett enskilt problem, vid t.ex diskussioner. Om dokumenterat problem med
problemnummer utgår, kan numret användas för nytt identifierat problem. Saknas
problem för visst nummer, kan detta anges med streck för aktuellt nummer, om man inte
vill numrera om.
Hur gå vidare? Oberoende om man redan har några problem att starta med eller om man är
helt ovetande om problemen, kan det finnas olika sätt att ta reda på vad som kan vara problem
inom det verksamhetsområde som utredningen ska omfatta.
Problem kan spåras från olika källor:
 aktörers uppfattningar
 löpande verksamhet
 utredningsdokumentation
 verksamhetens mål
 identifierade problem
Aktörers uppfattningar - att ta del av information om aktörers uppfattningar om
verksamhet och problem. Aktörer i verksamheten känner ofta till olika problem. Olika aktörer
har kunskaper och erfarenheter från verksamheten och har ofta uppfattningar om vad som
fungerar bra och dåligt. Ibland är det också lämpligt att ta del av information från externa
aktörer som t.ex klienter och leverantörer för att fånga upp deras uppfattningar. Att på olika
sätt kommunicera med berörda aktörer kan ge information om problem. Det kan handla om
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strukturerade intervjuer och enkäter men också om mer öppna diskussioner. Kommunikation
kan ske med aktörer enskilt eller med aktörer samlade i grupp.
Olika aktörer kan ha olika uppfattningar om samma verksamhet. Det kan därför vara viktigt
att fånga uppfattningar från aktörer på olika nivåer och med olika arbetsuppgifter inom berörd
verksamhet. Ibland kan det också vara svårt för aktörer att dela med sig och berätta om
problem. Det är därför viktigt att man väljer ett sätt att kommunicera som passar aktuell
situation, så att man får en så rättvisande problembild som möjligt. Man bör arbeta för att
skapa tillåtande och trygga kommunikationssituationer och att inte censurera, värdera och
ifrågasätta informantens trovärdighet. Att ställa problemgenererande frågor för att fördjupa
och klargöra problemen kan dock vara bra för probleminventeringen; frågor som: varför, vad
händer, vad leder det till, vem handlar det om? Problemgenererande frågor kan ge fler problem
och ökad problemförståelse.
Löpande verksamhet - inspektera verksamheten under drift. Man kan spåra problem genom
att observera och ta del av det som sker i verksamheten. Genom att hämta information direkt
från verksamheten kommer man nära källan där problemen uppstår och visar sig. Man kan på
olika sätt observera och granska den verksamhet som tillhör aktuellt utredningsfokus:
 det som utförs, t.ex vad planeraren gör vid beställning av komponenter och hur
interaktion sker med IT-systemet
 de förutsättningar som nyttjas, t.ex hur ifylld beställningsblankett från kund ser ut
(innehåll och utformning) som säljare och planerare använder
 de resultat som produceras, t.ex inköpsunderlag för kundvalskomponenter
Man kan också studera viktiga dokument som framställs under olika utbytesfaser, t.ex:
 erbjudanden i form av offerter
 överenskommelser i form av kontrakt
 fullföljanden i form av bruksanvisningar för levererade produkter
 uppföljning i form av omdömen från kunder
Utredningsdokumentation - studera andra typer av utredningsdokument. Man kan granska
redan framställda utredningsdokument inom aktuell utredning som beskriver verksamheten,
t.ex handlingsgrafer. Med handlingsgrafer beskriver man det som sker i verksamheten. Av
graferna kan man ibland tolka att något kan vara problematiskt. I graferna från exemplet
Byggvakten kan vi t.ex finna att ”komponent saknas”, ”kundval avvisas” och att
”installationsplan inte alltid används”. Sådana typer av formuleringar indikerar problem. Men
i exemplet Byggvakten kan vi också misstänka att andra problem föreligger även om inte
explicita formuleringar finns i graferna. Av graferna kan vi t.ex förstå att aktiviteter för
beställning och lager av standardkomponenter har IT-stöd (Bygg-IT) men det samma gäller
inte för special- och kundvalskomponenter. Genom att identifiera dessa olikheter i hantering
av standardkomponenter respektive special och kundval så kan man misstänka att det
föreligger risk för felaktigheter i verksamheten.
Verksamhetens mål – studera mål för aktuell verksamhet. Problem innebär avvikelser från
något önskat, något mål. Om man har kunskap om den aktuella verksamheten och målen för
denna verksamhet kan man identifiera avvikelser, dvs relatera är-läge mot bör-läge och då få
underlag för att identifiera problem eller risker för problem. Om någon typ av målanalys har
genomförts bör man ur denna kunna utläsa om avvikelser finns mot verksamhetens mål. I
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exemplet Byggvakten finns måldokument i form av mållista med målvärdering (figur 12.3). För
mål 14 ”Få klagomål från kunder” finns värderingen ”Kundklagomål har ökat väsentligt i och
med övergång till ökad kundanpassning”, dvs en avvikelse mellan mål för verksamheten och
hur det ser ut i nuläget. Detta bör då vara ett identifierat problem som man kan arbeta vidare
med.
Identifierade problem - analys av redan identifierade problem. Redan identifierade problem
kan fungera som grund för att identifiera nya problem. Genom att reflektera över och
undersöka orsaker och effekter till redan kända problem kan man identifiera nya faktorer som
ses som problematiska. I exemplet Byggvakten finns t.ex problemet ”Inredningskomponent ej
installerad (saknas) i hus” (4). Genom att utgå från detta kända problem kan man sedan
identifiera problem (orsaker) som man kanske inte var helt medveten om. I detta fall ”Byggare
kan missa att en viss inredningskomponent (special/kundval) finns på lagret” (20). Med
utgångspunkt i problem 4 kan man också driva en effektorienterad analys och då identifiera
flera olika effekter i senare led; t.ex att efterinstallation behöver göras (42) med extrakostnader
som följd (12) samt att en senarelagd inflyttning kan uppstå för kunden (41).
Vid inventering av problem tänk på att:
 Problem kan avse:
 person eller artefakt (utförare)
 processer (utförande)
 förutsättning för utförande
 resultat av utförande
 kombination av ovanstående
 Problem kan finnas:
 inom verksamheten
 utanför verksamheten
 Problem kan vara något:
 påverkbart, går att förändra
 inte påverkbart, går inte att förändra
 kanske påverkbart, går att förändra på sikt
 Problem kan vara något som också är:
 en styrka, något positivt
 ett mål, en regel
10.4.3 Granska problem
Under identifiering av problem kan man samla in problem utan att kritiskt granska och
värdera problemen. Men problemen ska kunna utgöra underlag för diagnos av verksamheten,
vilket innebär värdering av verksamheten i nuläget och grund för eventuellt vidare arbete med
förändringar. Arbete med åtgärder för att lösa problem måste baseras på säkra grunder, man
kan inte bara anta problem, utan utredningen måste bli trovärdig. Därför behöver man gå
igenom insamlade problem och undersöka dess relevans för verksamhetsdiagnosen. I
exemplet Byggvakten har man t.ex identifierat problemet ”21. Kan vara svårt att hitta specialoch kundvalskomponenter på lagret”. Problemet har dokumenterats i problemlistan för att
någon aktör har uttalat detta. Men om det t.ex visar sig att endast en person upplever att det
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är svårt att hitta på lagret, kanske inte detta lagerproblem kan utgöra orsak och förklaring till
problemen med inredningskomponenter i färdiga hus.
Man behöver samla in och undersöka uppgifter om verksamheten, analysera och klarlägga
samband samt ta ställning till vad som har framkommit. Man behöver gå från initialt vaga,
diffusa och skilda problemuppfattningar, via en stegvis precisering och ett successivt
klargörande till fördjupad problemförståelse och gemensamma ställningstaganden om
problembeskrivningar.
Att problem har identifierats/dokumenterats, men inte är helt relevanta att arbeta vidare med
utan måste justeras eller tas bort, kan t.ex bero på:
 Missuppfattning. Att problemet identifierats grundar sig på felaktig tolkning av
verksamheten eller verksamhetens mål, dvs avvikelse mellan är-läge och bör-läge
existerar inte.
 Liten avvikelse. Avvikelsen mellan är-läge och bör-läge är inte tillräckligt stor för att
beakta problemet i utredningen. Detta gäller t.ex när problemet inte är tillräckligt
frekvent förekommande för att det ska ha någon påverkan på problemsituationen.
 Tillhör inte utredningsfokus. Ligger utanför det avgränsade verksamhetsområde som
fastställts för utredningen, vilket t.ex är dokumenterat i ett förutsättningsdokument.
 Dubblett. Olika problemformuleringar kan handla om samma problem.
 Missvisande formulering. Problemet har formulerats på ett sådant sätt att formuleringen
inte helt överensstämmer med hur det ser ut i verksamheten.
Vid granskning av problemens relevans kan man behöva genomföra riktade undersökningar i
verksamheten för att få verifierad information kring vissa problem. Genom att samla in och
undersöka uppgifter om verksamheten och dess utförare kan man få svar på frågor som t.ex:
 Hur många aktörer och vilka aktörer upplever ett visst problem?
 Hur ofta förekommer något visst problem i verksamheten?
Granskning av identifierade problem kan innebära att problem
 utgår, tas bort från problemanalysen
 preciseras, omformuleras
 sammanförs, flera lika problem uttryckta på olika sätt sammanförs till ett i problemlistan
10.4.4 Formulera problem
Problemutsagor kan dokumenteras i problemlista och problemgraf. Formuleringarna är till för
att läsas och måste förstås av dem som dokumenten riktar sig till. Både problemlista och
problemgraf kan användas som arbetsdokument under problemanalysen men även som
slutdokumentation för att kommunicera utredningsresultat till andra aktörer än de som är
involverade i utredningen. Olika dokument kan framställas för olika målgrupper som kan ha
olika förförståelse och därmed olika förutsättningar för att tolka problemutsagor. Personer
som är väl insatta i den verksamhet som problemen relaterar till har en bättre grund för att
förstå problemen än personer som inte är insatta. Detta behöver man ta hänsyn till vid
problemformulering.
Problemanalysen ska klargöra problem som underlag för diagnos och eventuell förändring.
Där har problemformuleringarna en betydelse för möjligheten att uppnå en fördjupad
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förståelse och klargörande kommunikation kring verksamhetens problem. Det vanliga är att
problemen behöver omformuleras flera gånger under analysarbetet för att det ska bli rätt i
problemlista och problemgrafer. Man behöver gå från initialt vaga och diffusa utsagor till
välgrundade och klarlagd formuleringar. Formulera och omformulera tills problemutsagorna
är:
 relevanta för verksamheten
 preciserade och nyanserade
 klargörande och problembeskrivande
 uttrycker det som är väsentligt
 endast innehåller ett problem, ej insprängda orsak-effekt samband
Bra att tänka på vid formulering av problem:
 Problemformulering kan pågå under hela problemanalysen. När problemen är
färdigformulerade måste de också vara granskade. Det är bra om problemen är granskade
när man arbetar med att omformulera problemen.
 Att använda ett språk i problemlista och grafer som kan förstås av avsedda mottagare.
Var försiktig med uttryck som tillhör något specifikt verksamhetsspråk som kan vara
svårt att enkelt förstå för oinvigda. Förklara viktiga specialuttryck, t.ex inom parentes.
Undvik risker för misstolkningar.
 Att namnge personer och ibland även roller kan vara olämpligt. Att utpeka person kan
ibland blockera för problemlösning, särskilt vid känsliga problem.
 Problemen formuleras som enkla problemutsagor. De ska inte innehålla förklaringar och
relatering till andra problem, t.ex genom uttryck som ”beror på” och ”leder till”.
 Att undvika missvisande formuleringar. Problem ska formuleras så att de
överensstämmer med status i verksamheten. Var extra aktsam med uttryck som ”aldrig”
och ”alltid”. Uttrycken ”oftast” och ”ibland” är i allmänhet mer relevant.
 Ett och samma problem kan formuleras kort i grafen och längre i listan. Kortform i
grafen, t.ex genom att använda förkortningar och färre ord, men längre förklarande text i
listan.
 Om både lista och grafer används under problemanalysen kommer
problemformuleringarna i grafen att bli styrande för listan, men exakt samma
formulering behöver inte användas, det viktiga är att det uppfattas som samma problem
och inte en variant eller något annat problem.
 I grafer formuleras problemen för att man ska kunna läsa grafen och följa
problemkedjorna uppåt och nedåt, dvs läsa för att förstå förklaringar (orsaker) till
problem samt effekter av problem. Formuleringarna behöver därför anpassas till hur
andra problem i problemkedjan är formulerade.
 I grafer beskrivs problemen i en kontext, ofta som både orsak och effekt. I listor finns inte
denna kontext, vilket kan kräva förtydliganden av problem i listan.
 Använd samma problemnummer för ett och samma problem i både lista och graf.
 Problemnummer ska endast fungera som referens till ett problem, numrera från 1.
 Man behöver inte numrera om problemen. Om dokumenterat problem med
problemnummer utgår, kan numret användas för ett nytt identifierat problem. Om
problem utgått och nytt inte tillkommit, kan detta anges med streck för aktuellt nummer i
problemlistan.
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10.4.5 Relatera problem
Problemanalys handlar om att klargöra problembilden inom det utredningsfokus som man har
valt. Problembilden kan klargöras genom att skapa fördjupad kunskap och förståelse kring
verksamhetens problem. För att nå en fördjupad problemförståelse är det ofta inte tillräckligt
att identifiera, granska och formulera problemen i en problemlista. Problemlistan kan ge en
översiktlig uppfattning om vilka problem som man kan behöva tackla. För att få ut mer av
listan kan man också gå vidare och sortera och gruppera problemen i problemområden. En
sådan grupperad lista kan ge mer information så att man eventuellt intuitivt kan se samband
mellan problem som är grupperade tillsammans. Huruvida sambanden kan upptäckas vid en
genomläsning beror på hur problemen är formulerade samt hur specifika och detaljerade
problemen är. Även listans omfattning, antal problem, har betydelse för hur den kan användas.
En lång lista med många problem kan vara svår att överblicka och se orsaker och viktiga
effekter. En kort lista med få problem kan vara lätt att överblicka men risken är istället att
viktiga orsaker och effekter saknas i listan.
För att nå en fördjupad problemförståelse behöver man få kunskaper om troliga orsaker och
effekter. Klargjorda effekter behöver man ta ställning till om de är önskvärda att ha kvar i
verksamheten eller om de ska reduceras eller elimineras. Klargjorda orsaker behöver man ta
ställning till om de går att göra något åt eller om man måste acceptera dem. För att få
välgrundade kunskaper kring relationer mellan olika problemfaktorer behöver man göra en
sambandsanalys som man dokumenterar i problemgrafer.
Hur börja rita problemgrafer? Välj ut ett eller några problem att starta med. Man kan i princip
börja med vilket problem som helst. Har man en lista med identifierade problem, väljer man
lämpligen från denna lista. Men det är bra (blir enklare) att välja något problem som uppfattas
som centralt för utredningsområdet. I exemplet Byggvakten är det problem kring inredningskomponenter, slutbesiktning och kundkonflikter som varit trigger för verksamhetsdiagnosen
(se utredningstrigger i förutsättningsdokumentet, figur 6.3). När man väljer ut ett problem är
det bra om man också känner till andra problem som man på något sätt kan relatera det utvalda
problemet till. Om man har en grupperad problemlista kan man t.ex börja med en grupp
problem där dessa på något sätt skulle kunna vara relaterade.
Sök orsaker och effekter. Ställ de problemgenererande frågorna: ”Vad beror det här problemet
på?” och ”Vad leder det här problemet till?”. Om en problemlista finns är det lämpligt att söka
svar på frågorna i denna lista. Om en lista inte finns använder man tillgängliga källor för att få
fram orsaker och effekter.
Sök fler orsaker och effekter. Fråga vidare efter orsaker och effekter. Börja gärna med orsaker,
det är oftast enklare. Men mellan två relaterade problem ska alltid både orsaks- och
effektsamband gälla. Arbeta växelvis med orsaker och effekter och kontrollera sambanden,
annars kan felaktiga samband skapas, dvs förklaringar som inte stämmer.
I figur 10.10 visas en graf med fyra problem. I en problemanalys har man kommit fram till att
hus inte blir godkända. Genom en orsaksinriktad analys kan klargöras att det beror på att det
kan bli anmärkningar på inredningskomponenter vid slutbesiktning. Om orsaksanalysen drivs
vidare identifieras att anmärkningar vid besiktning beror på att inredningskomponenter kan
saknas i hus samt att fel komponenter kan vara installerade. Om en effektinriktad analys
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istället hade drivits hade följande resonemang tillämpats: Om fel komponenter är installerade
och/eller att inredningskomponent saknas så kan det leda det till anmärkning på
inredningskomponenter vid besiktning. Om hus fått anmärkning på inredningskomponent så
finns risk att huset inte bli godkänt vid besiktningen. Både orsaks- och effektsamband gäller
alltså i varje led. Men ett orsaks- och effektsamband gäller också mellan problem och 8 och 5
samt på liknande sätt mellan problem 9 0ch 5. Är alltså mellanliggande problem 7 onödigt i
denna graf? Resonemanget att hus inte blir godkända beroende på att komponenter kan
saknas och att fel komponenter kan vara installerade får vi utan problem 7. Men om man också
tydligt vill visa att anmärkningarna har betydelse för godkännandet så behöver man även
problem 7 som förklaring i grafen.

8. Inredningskomponenter
saknas

ORSAKSANALYS

9. Fel
komponenter
installerade

7.
Anmärkningar
på inredningskomponenter

Vad beror det här
problemet på?

EFFEKTANALYS

Vad leder det här
problemet till?
5. Hus blir inte
alltid
godkända vid
slutbesiktning

Figur 10.10. Orsaks- och effektsamband gäller för alla problemsamband
Stanna inte vid enkla förklaringar. Sök flera orsaker till problem. Generellt sett är det
vanligare att det finns flera påverkansfaktorer som bidrar till ett problem än att endast finns
en enda. Fler effekter av ett problem kan också förekomma.
Låt graferna växa fram stegvis. Den första versionen av en graf kan innehålla grova och
ungefärliga samband mellan problem. Den ger en grovhuggen bild över problemsituationen.
Personer som är väl insatta i verksamheten och problemområdet kan förstå och ha nytta av en
sådan graf. Men för inte insatta personer kan det vara så svårt att förstå sambanden och
därmed att orsaker och effekter kanske inte ses som trovärdiga. Under det inledande arbetet
kanske man väljer ett enkelt sätt att dokumentera problem och samband, t.ex skriva och rita
på white-board eller skriva problem på post-it-lappar som kan flyttas runt på en vägg eller
tavla.
Bearbeta graferna. Inför slutversionen behöver graferna bearbetas väl (”slipas”) så att de blir
enkelt läsbara. Graferna bör vara självförklarande vilket innebär att både problemformuleringar och samband enkelt ska kunna förstås. Gör problemsambanden tillräckligt detaljerade
genom att föra in mellanliggande problem så att det inte blir för stora ”hopp” mellan de olika
formulerade problemen. Problemformuleringarna i grafen ska kunna läsas och haka i varandra
inom en problemkedja. Välj var orsaksanalysen ska sluta, dvs bestäm initiala problem. Det är
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bra om graferna ger tillräckliga förklaringar så läsarna kan känna sig nöjda. Välj också var
effektanalysen ska sluta, dvs terminala problem. Det är bra om graferna visar på effekter som
kan uppfattas som viktiga av de aktörer som har initierat utredningen.
Sambandsanalys innebär att:
 Man stärker problembeskrivningen kring fokuserat utredningsområde genom att
undersöka, fördjupa och precisera problem och samband mellan problem. Därför är det
viktigt att man arbetar med problem som är relevanta för utredningen.
 Undersöka och dokumentera samband mellan olika problem.
 Relatera problem och organisera i orsaks-effekt-kedjor.
 Undersöka orsaker tills man är nöjd med förklaringar till problemen och väljer att
avbryta analys och beskrivning vid det aktuella initiala problemet.
 Undersöka effekter tills man är nöjd med insikter kring vad problemen ger för resultat
och väljer att avbryta analys och beskrivning vid det aktuella terminala problemet.
 Man kan behöva omformulera problem så att orsaks-effekt-kedjor kan läsas nerifrån-ochupp samt uppifrån-och-ner.
 Man ofta identifierar nya problem när man söker orsaker respektive effekter, dvs frågar
”Vad beror det här på?” och ”Vad leder det här till?”.
 Problemlistan uppdateras med omformulerade och nya formulerade problem.
 Nya problem behöver undersökas och granskas med avseende på relevans.
 Problemen dokumenteras i en eller flera grafer/grafsidor.
 Om man har flera grafer så kan dessa vara relaterade till varandra genom konnektorer,
dvs problemkedjor kan sträcka sig över flera grafsidor eller vara begränsade till en sida
utan kopplingar till andra grafer/sidor.
 Man arbetar aktivt med graferna och uppdaterar löpande med både problem, relationer
och layout.

150

11 Styrkeanalys
11.1 Varför styrkeanalys
För att skapa klarhet kring – vad det är som är bra i verksamheten och varför det är så.
Ett diagnostiskt utredningsarbete startar ofta utifrån en önskan om att reducera problem för
att uppnå ett bättre läge, t.ex en bättre fungerande verksamhet. Att jobba med problemen, t.ex
i form av en problemanalys, ter sig därför ofta välmotiverat och naturligt. Men även om
existerande problem innebär oönskade och kanske till och med allvarliga konsekvenser, är det
vanligt att stora delar av verksamheten ändå fungerar bra och ger positiva effekter. Men medan
det dysfunktionella många gånger är synligt och irriterande kan det välfungerande ofta vara
dolt och tyst. En alltför ensidig fokusering på problem, kan då göra att man glömmer bort och
missar det välfungerande. Att inte vara medveten om verksamhetens styrkor – det
välfungerande – innebär att det finns risk för att man skapar förändringar som visserligen
åtgärdar problem, men som också medför att även det som fungerar bra försvinner. Detta kan
alltså innebära att man reducerar gamla problem samtidigt som man genererar nya färska
problem.
Allt det som kan ses som positivt utgör en styrka. Det kan vara bra resultat, det som uppskattas
och fungerar utan problem, som man är nöjd med och som bidrar till önskade resultat i
verksamheten. För att uppnå önskade mål kan det vara viktigt att behålla välfungerande delar
och till och med utöka och förstärka dessa. Men för att göra detta på ett säkert sätt krävs att
man är medveten om styrkorna och kan värdera dess potential.
Styrkeanalys kan bidra till att skapa fördjupade kunskaper kring verksamhetens styrka. Det
ger underlag till att förstå olika styrkefaktorers roll och betydelse för verksamhetens resultat
och möjligheter att uppnå viktiga mål. Om man har kunskaper om positiva mekanismer i
verksamheten ger det beredskap för att förändra så att också nya styrkefaktorer och
styrkesamband kan utvecklas. Om man inte medvetet arbetar för att behålla och utveckla det
positiva finns risker för att önskade resultat och viktiga förutsättning oavsiktligt försvinner.
Styrkeanalys är ett sätt att ta sig an och jobba med styrkor för att kunna behålla och nyttja
dessa som möjligheter inför problemreducering och förändring.
Att arbeta med styrkeanalys kan ge svar på viktiga frågor som:
 Hur uppfattas verksamheten av berörda?
 Vad fungerar bra i verksamheten?
 Vad är viktigt att bevara i verksamheten?
 Vilka är de viktigaste styrkorna?
 Vad beror de på?
 Vad har de för effekter?
 Finns outnyttjade styrkor – en potential för verksamheten?
 Hur hänger olika styrkor ihop – vilka positiva orsaks-effekt-kedjor finns?
 Vilka styrkor är viktiga att bevara, förstärka och bygga vidare på för att uppnå en
förbättrad verksamhet?
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11.2 Vad är en styrkegraf – exemplet Byggvakten
Inom styrkeanalys använder man både styrkegrafer och styrkelistor. Men på samma sätt som
för problemanalys är det graferna som är de centrala, eftersom de ger mer fördjupade
kunskaper kring styrkor i verksamheten än de mer enkla styrkelistorna. I styrkegrafer beskrivs
olika styrkor och dess relationer, men i listor är styrkorna orelaterade. Genom att läsa en
styrkegraf kan man förstå hur olika styrkor hänger samman och bildar sammanlänkande
styrkefält (positiva orsaks-effekt-kedjor). Man kan identifiera vad olika styrkor kan ge för
positiva effekter samt vilka förutsättningar som gäller för att styrkan (det positiva) ska uppstå.
Styrkegrafer kan läsas nerifrån och upp samt uppifrån och ner. När man läser nerifrån och upp
ser man styrkor med orsaker till dessa, medan en läsning uppifrån och ner visar effekter av
styrkor.
Styrkegrafer kan också betraktas som styrkekartor, där läsaren kan orientera sig om det
positiva som finns i verksamheten samt förstå olika samband som föreligger mellan positiva
effekter och dess drivande styrkefaktorer. I graferna kan positiva orsaks-effekt-kedjor
beskrivas på såväl översiktlig som detaljerad nivå. I vissa sammanhang har man behov av en
översiktlig beskrivning som ger en grov sammanfattning av viktiga styrkor som man har
identifierat för en viss verksamhet. Medan man i andra sammanhang, t.ex i designskedet när
man arbetar med att ta fram åtgärder, kan man ha nytta av en mer komplett och nyanserad
styrkebeskrivning med många detaljer. Detaljerade grafer som går på djupet kan ge bättre stöd
och idéer för att skapa åtgärder som grundas på att utnyttja möjligheter och potentialen i
befintliga styrkor, utan att välfungerande styrkefaktorer reduceras.
I vårt exempel som avser verksamhetsdiagnos kring byggprocesser på Byggvakten har man
tagit fram tre styrkegrafer i en serie som berör komponenter i nybyggda hus (figur 11.1-11.3).
Graferna stöds också av en styrkelista (figur 11.4). De tre graferna har arbetats fram efter det
att problemgraferna har framställts. Syftet med styrkeanalysen har då varit att balansera
problemanalysen och säkra att man inte missar välfungerande aspekter av verksamheten om
man går vidare och inför förändringar. Därför kan styrkorna också relateras till de
problemområden som problemgraferna täcker.
På samma sätt som för problemgrafer används numrering och konnektorer. Varje styrka anges
med ett unikt nummer i grafer och listor. Numret används endast som referens och har ingen
annan betydelse. Konnektorer med graf/sidreferens används för att binda ihop de grafiska
styrkebeskrivningar som sträcker sig över flera sidor.
Tre styrkegrafer ingår i grafserien som behandlar inredningskomponenter på Byggvakten, dvs
det avgränsade verksamhetsområde som också behandlas i problemgraferna. Styrkegraferna
”Attraktivt sortiment” (figur 11.2) och ”Kvalitet” (figur 11.3) är relaterade, dvs innehåller en
styrkebeskrivning som sträcker sig över två sidor/grafer. Men styrkegrafen ”Beställning &
lager” (figur 11.1) är en fristående graf inom grafserien Komponenter. Att grafen ”Beställning
och lager” är en fristående graf kan innebära att man inte sett behov av att hitta samband
mellan styrkor på denna graf och styrkor på de två övriga graferna. Men det kan också vara så
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att samband inte varit särskilt starka (svag påverkan) eller att samband inte funnits. De olika
styrkegraferna är namngivna utifrån innehåll i respektive graf.1
För att komma in i styrke-tänket börjar vi med att titta på den fristående grafen som innehåller
den kortaste (minst omfattande) styrkebeskrivningen, dvs grafen ”Beställning & lager” (figur
11.1). Denna graf visar att det är enkelt att hantera standardkomponenter på lagret (styrka 30)
vilket beror på att stora lagerlokaler (styrka 32) ger gott om plats för komponenter på lagret
(styrka 31). Men det är inte bara lagerlokalerna som har betydelse för hantering av standardkomponenter utan även verksamhetsstöd i form av IT-system (styrka 28) bidrar till enkel
hantering (styrka 30). Bygg-IT ger stöd både vid inleveranser och uttag av standardkomponenter i lagret. Att beställningar av standardkomponenter kan skickas digitalt (styrka 26) och
att Bygg-IT är generellt smidigt att använda (styrka 27) ses här som viktiga faktorer för att
Bygg-IT ska ge bra verksamhetsstöd. Man anser också att Bygg-IT kan ge en säker hantering
av beställningar och lagerstatus (styrka 29) vilket är viktigt för att man ska kunna använda
Bygg-IT för digitala beställningar (styrka 26).
27. Bygg-IT är
smidigt att
använda för
planerare och
lagerarbetare

29.Bygg-IT ger säker
hantering av
beställningar och
lagerstatus för standardkomponenter

32. Stora
lagerlokaler

26. Beställningar av
standardsortimentet
kan skickas digitalt till
leverantörer

31. Gott om
plats för
inredningskomponenter på
lagret

28. Bygg-IT ger bra
verksamhetsstöd
för standardkomponenter

30. Enkel
hantering av
standardkomponenter
på lagret

Figur 11.1. Styrkegraf: Beställning & lager
Genom styrkegrafen ”Beställning & lager”, kan vi förstå att det för beställning och lagerhållning
av standardprodukter finns välfungerande delar i verksamheten. Man behöver dock vara
medveten om att det inte är lämpligt eller ens möjligt att i styrkegrafer beskriva allt som
fungerar bra. Därför visar styrkegrafen endast de styrkefaktorer som uppfattas som särskilt
Olika principer finns för namngivning av grafer/konnektorer. I exemplet Byggvakten visas olika
exempel. I problemgrafer används namn på grafserien + löpnummer (se avsnitt 10.2). I målgrafer
används innehållsnamn (se avsnitt 12.2) och i handlingsgrafer används innehållsnamn som ibland
förkortas i konnektorerna (se avsnitt 8.2). Ett annat alternativ är att tilldela varje graf endast ett
löpnummer.

1
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viktiga att peka ut i det aktuella sammanhanget. Av problemgraferna (avsnitt 9.2) framgår att
det uppstår en hel del problem kring beställning och lager av inredningskomponenter. Att lyfta
fram vissa betydelsefulla styrkefaktorer blir då ett komplement till problembeskrivningen. Vi
kan nu förstå att problem kring lager och beställning mestadels handlar om special- och
kundvalskomponenter, men att hantering av komponenter som tillhör standardsortimentet
inte är problematisk utan fungerar bra.
Vi går vidare och tar del av den mer omfattande styrkebeskrivningen som innehåller graferna
”Attraktivt sortiment” (figur 11.2) och ”Kvalitet” (11.3). Vi börjar med grafen Attraktivt
sortiment, den innehåller den terminala styrkan många sålda hus (styrka 8). Detta bör vara ett
mycket viktigt resultat för Byggvakten och en positiv faktor att tänka på när man diskuterar
problembilden. Många sålda hus förklaras av en ökad efterfrågan (styrka 7). Att dessa två
styrkor är relevanta för Byggvakten känner vi igen från problemanalysen (avsnitt 9.2) där den
ökade efterfrågan och den ökade volymen på sålda hus var en orsak till problem som berörde
både försäljning, planering och lager. Dessa faktorer har alltså både en positiv och en negativ
påverkan på verksamhetens resultat.
Av grafen ser vi också att man kommit fram till, att framgång i husförsäljning (styrka 8) inte
bara beror på en ökad efterfrågan (styrka 7) utan även på att säljare och arkitekter gör ett bra
jobb (styrka 18 och 16). Att säljare och arkitekter kan tillgodose kundernas behov (styrka 16)
beror på att de är kunniga och engagerade (styrka 13) tillsammans med förutsättningen att
Byggvakten erbjuder möjlighet för kunder att välja och anpassa (styrka 3). Vidare kan vi förstå
att den ökade efterfrågan (styrka 7) har att göra med att Byggvakten har ett attraktivt sortiment
(styrka 1) och att många kunder också är nöjda med sitt byggda hus (styrka 17 och 6).

154

* 21. Byggvakten
etablerad aktör
bland husbyggare
20. Aktiv
användning
av CRM-stöd

34.
Kunder
har många
bra idéer

19. Arkitekter
och säljare har
många aktiva
kundkontakter

10. Bra avtal på
standardkomponenter
hos leverantörer

11. Låg
omsättning
bland
personal

15. Bra
samarbete
mellan säljare
och arkitekter
9. Bra
inköpspriser på
standardkomponenter

4. Standardmodellerna
vidareutvecklas
årligen

Kvalitet

25. Byggvakten
har utvecklat
standardiserade
principer för
hustyper och
husbyggnad

12. Byggpersonal
har stor vana att
arbeta med
standardhus och
standardinredning

2. Konkurrenskraftiga priser på
standardhus med
standardkomponenter
13. Engagerad personal
med goda kunskaper om
Byggvaktens hus
(standardhus o inredning
med möjlighet till
anpassningar)

3. Kunder kan
välja att anpassa
hustyper och välja
inredningskomponenter

5. Genomgående
hög kvalitet på
nybyggda hus

17. Många kunder
nöjda med sitt
nybyggda hus
(motsvarar
förväntningar)

OCH
1. Attraktivt
sortiment (hus
och inredning)

6. Få klagomål
från kunder på
husbyggnad

16. Säljare och arkitekter
lyhörda och duktiga på att
vägleda kunder till lämpligt
husval och köp

18. Säljarna är
uppskattade av
kunderna (får goda
omdömen)

7. Ökad
efterfrågan på
Byggvaktens hus

8. Många
sålda hus

Figur 11.2. Styrkegraf: Attraktivt sortiment
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När man under styrkeanalysen har undersökt vad som kan utgöra förutsättningar för att
sortimentet (hus och inredning) ska uppfattas som attraktiv av kunder (styrka 1) har man
funnit flera starka faktorer. Centralt är att husen håller en genomgående hög kvalitet (styrka
5), att sortimentet innehåller husmodeller som är i linje med aktuell byggnads- och
inredningsdesign (styrka 4), att Byggvakten håller konkurrenskraftiga priser (styrka 2) samt
att kunderna har möjlighet att anpassa hustyp och inredningskomponenter efter egna behov
(styrka 3). Som viktiga faktorer som kan bidra till att dessa förutsättningar stärks, har man lyft
fram aktiva kundkontakter (styrka 19), bra samarbete mellan säljare och arkitekter (styrka 15)
och att kunderna kommer med många bra idéer om hus och komponenter (styrka 34). Man
har också funnit att en aktiv användning av CRM-system (styrka 20) har haft betydelse för
detta samarbete och kundkontakter.
Om vi går vidare i styrkegrafen och tittar på vilka förklaringar som kan finnas till att
Byggvaktens priser på standardhus och standardkomponenter är konkurrenskraftiga (styrka
2), så pekar styrkeanalysen på tre faktorer. Det är att Byggvaktens inköpspriser på
komponenter är låga (styrka 9) och baseras på bra avtal (styrka 10) samt att Byggvaktens roll
som etablerad aktör på marknaden (styrka 21) har betydelse för detta. Att vara etablerad aktör
på det sätt som Byggvakten är har också en positiv inverkan på personalomsättningen (styrka
11). Den låga personalomsättningen leder till att personalen med tiden har utvecklat stort
kunnande blivit invanda vid att bygga standardhus med standardkomponenter.
Att hålla en genomgående hög kvalitet på nybyggda hus (styrka 5) kan ses som en viktig faktor
för att få nöjda kunder (styrka 17 och 6) samt att kunder ska uppfatta sortimentet som
attraktivt (styrka 1). Vad beror det då på att kvaliteten genomgående är hög på nybyggda hus?
Analysen slutar inte här utan förklaring till detta ges på grafen ”Kvalitet” (figur 11.3). Där ser
vi att man har identifierat fyra påverkansfaktorer: goda kunskaper om byggnadskrav (styrka
24), hög medvetenhet om kvalitet (styrka 23), kunniga leverantörer (styrka 33) samt att
standardsortimentet är noga utvalt och utprövat (styrka 14). Att Byggvakten är en etablerad
aktör på marknaden (styrka 21) anser man är en orsak till att Byggvakten har lyckats etablera
ett så bra samarbete med bra leverantörer (styrka 33). Styrkan att Byggvakten är en etablerad
på marknaden (styrka 21) finns även med på grafen ”Attraktivt sortiment” där denna styrka
utgör grund för bra avtal (styrka 10) och låg personalomsättning (styrka 11). Samma styrka
finns alltså med på två olika ställen i styrkebeskrivningen och är därför markerad med en ”*”.
I exemplet Byggvakten är beskrivning av styrkor uppdelad på tre grafer som innehåller 34 olika
styrkefaktorer. Styrkorna är relaterade till varandra på olika sätt. Två grafer är relaterade
medan en graf är orelaterad.
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Av styrkebeskrivningen i graferna ”Attraktivt sortiment” och ”Kvalitet” kan vi förstå att även
om en del kunder är missnöjda (se avsnitt 10.2) finns en stor efterfrågan på Byggvaktens hus
och många kunder är nöjda med sina hus. Det som främst uppskattas är sortiment och priser,
kvalitet i byggnation och komponenter samt stöd för att anpassa hus och inredning enligt egna
önskemål. Byggvakten verkar ha ett konkurrenskraftigt utbud, bra leverantörskontakter och
engagerad och kunnig personal.
Av hela grafserien med de tre graferna ”Attraktivt sortiment”, ”Kvalitet” och ” Beställning &
lager” kan vi alltså konstatera att det är mycket som fungerar bra i verksamheten och ger
positiva effekter för Byggvakten. Det är viktigt att se till att detta kvarstår. Kanske kan man
bygga vidare på och förstärka och utveckla styrkorna som ett led i att få bukt med de problem
som har framkommit i utredningen.
* 21. Byggvakten
etablerad aktör
bland husbyggare

22. Egna
anställda
byggare

24. God kunskap
hos byggledare och
byggare om
byggnadskrav
(byggnormer)

23. Kvalitetsmedvetenhet hos
byggledare och
byggare

33. Bra
samarbete
med kunniga
leverantörer

OCH

5. Hög kvalitet
på nybyggda
hus

Attraktivt
sortiment

Figur 11.3. Styrkegraf: Kvalitet
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14. Noga utvalt
o utprövat
standardsortiment
av inredningskomponenter

1.

Attraktivt sortiment (hus och inredning)

2.

Konkurrenskraftiga priser på standardhus med standardkomponenter

3.

Kunder kan välja att anpassa hustyper och välja inredningskomponenter

4.

Standardmodellerna vidareutvecklas årligen utifrån aktuell byggnads- och
inredningsdesign

5.

Nybyggda hus håller genomgående hög kvalitet

6.

Få klagomål från kunder på husbyggnad

7.

Ökad efterfrågan på Byggvaktens hus

8.

Många sålda hus

9.

Bra inköpspriser på standardkomponenter

10.

Bra avtal på standardkomponenter hos leverantörer

11.

Låg omsättning bland personal

12.

Byggpersonal har stor vana att arbeta med standardhus och standardinredning

13.

Engagerad personal med goda kunskaper om Byggvaktens hus (standardhus och
inredning med möjlighet till anpassningar)

14.

Standardsortiment av inredningskomponenter är noga utvalt och utprövat

15.

Bra samarbete mellan säljare och arkitekter

16.

Säljare och arkitekter lyhörda och duktiga på att vägleda kunder till lämpligt husval och
köp

17.

Många kunder nöjda med sitt nybyggda hus (motsvarar förväntningarna)

18.

Säljarna är uppskattade av kunderna (får goda omdömen)

19.

Arkitekter och säljare har många aktiva kundkontakter

20. Aktiv användning av CRM-stöd (säljare och arkitekter)
21.

Byggvakten etablerad aktör bland husbyggare

22. Egna anställda byggare
23. Hög medvetenhet om kvalitet hos byggledare och byggare
24. God kunskap hos byggledare och byggare om byggnadskrav (byggnormer)
25. Byggvakten har utvecklat standardiserade principer för hustyper och husbyggnad
26. Beställningar av standardsortimentet kan skickas digitalt till leverantörer
27. Bygg-IT är smidigt att använda för planerare och lagerarbetare
28. Bygg-IT ger bra verksamhetsstöd (beställning och lager) för standardkomponenter
29. Bygg-IT ger säker hantering av beställningar och lagerstatus för standardkomponenter
30. Enkel hantering av standardkomponenter på lagret
31.

Gott om plats för inredningskomponenter på lagret

32. Byggvakten har stora lagerlokaler
33. Byggvakten har bra samarbete med kunniga leverantörer
34. Kunder har många bra idéer kring förändring av hus och komponenter
Figur 11.4. Styrkelista till grafserien Komponent
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Av styrkegraferna i exemplet Byggvakten kan man också konstatera att styrkebeskrivningen
kring inredningskomponenter innehåller:
 Styrkor/orsaker som kan ses som problem; ”7. Ökad efterfrågan på Byggvaktens hus”
(finns med i problemanalysen), ”32. Stora lagerlokaler” (kan vara ett problem om de
är för stora och kostsamma).
 Styrkor/orsaker som innebär faktorer utanför organisationens ram och som kan vara
svåra att påverka; ”33. Bra samarbete med kunniga leverantörer” (säker tillgång till
bra leverantörer kan vara svårt att påverka).
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till organisationens klienter; ”34. Kunder har
många bra idéer kring förändring av hus och komponenter”.
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till personal; ”16. Säljare och arkitekter lyhörda
och duktiga på att vägleda kunder till lämpligt husval och köp”.
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till instrument; ”20. Aktiv användning av CRMstöd (säljare och arkitekter)”
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till förslagsfasen; ”1. Attraktivt sortiment”.
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till överenskommelsefasen; ”17. Många kunder
nöjda med sitt nybyggda hus” (motsvarar förväntningar).
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till fullföljandefasen; ”5. Genomgående hög
kvalitet på nybyggda hus”.
 Styrkor/orsaker som kan hänföras till värderingsfasen; ”18. Säljarna är uppskattade
av kunderna (får goda omdömen)”.
Bra att tänka på när man tolkar styrkegrafer:
1. Det vanliga är att mycket i en verksamhet är välfungerande. Alla styrkor och
styrkesamband (positiva aspekter) kan inte visas i en grafserie, speciellt inte positiva
aspekter på detaljnivå. Styrkegrafer uttrycker styrkor och samband mellan styrkor utifrån
vissa syften och avgränsningar.
2. En styrka kan vara en orsak eller en effekt eller både och, men de flesta styrkor är både
orsaker och effekter.
3. Styrkegrafer kan läsas nerifrån och upp för att få reda på orsaker – vad beror det här på?
4. Styrkegrafer kan läsas uppifrån och ner för att få reda på effekter – vad leder det här till,
vad får det för effekter/konsekvenser?
5. Uppåt finns orsaker och nedåt finns effekter.
6. Något som leder till en styrka (något positivt och önskvärt) kan alltid ses som en styrka i
relation till dess positiva effekt, därför betraktas alla orsaker som styrkor.
7. Styrkegrafer skapas utifrån syftet att belysa det positiva i verksamheten, t.ex som
underlag för diagnos och förändring, men det som kan ses som en styrka utifrån
relationer i en styrkegraf kan även ses som något negativt (ett problem) i ett annat
sammanhang.
8. Styrkor som inte har orsaker är initiala styrkor/orsaker som förklarar varför den positiva
orsaks-effekt-kedjan har uppstått. Det kan finnas fler orsaker (förklaringar) men man har
valt att avbryta orsaksanalysen och stanna beskrivningen där, dvs man har slutat att
fråga: varför – vad beror det här på?
9. Styrkor som inte har effekter är terminala styrkor/effekter, dvs det resultat som den
negativa orsaks-effekt-kedjan ger. Med dessa har man valt att avbryta effektanalysen och
stanna beskrivningen där, dvs man har slutat att fråga: vad har det här för betydelse –
vad leder det här till?
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10. Orsaker leder till effekter, pilarna går därför uppifrån och ned, men man läser ofta grafer
nedifrån och upp.
11. Mellanliggande styrkor blir delförklaringar (stegvisa förklaringar) till sambanden mellan
initiala och terminala styrkor.
12. För att få underlag för att komma fram till starka åtgärder som inte är problemgenererande behöver man titta på helheten i aktuella styrkegrafer, granska initiala och
terminala styrkor, granska styrkor som ger många och viktiga/kritiska effekter.
13. Om beskrivningssymbolen ”OCH” finns med i en relation innebär det att samtliga orsaker
måste föreligga för att effekten ska uppstå, vilket alltså inte gäller när relationerna anges
som enkla samband.
14. Numrering av styrkor i grafen används endast som referens till respektive styrka och har
alltså ingen betydelse för hur olika styrkor värderas (viktigt/starkt).
15. Konnektorer med sid/grafhänvisning används för att binda ihop en styrkebeskrivning
som sträcker sig över olika sidor.
16. En styrkelista kan ge stöd för att förstå olika styrkor i grafen. Om styrkelista finns som
komplement till graferna, kan styrkorna i listan innehålla mer utförliga formuleringar än
texten i grafernas styrkesymboler.
17. Att läsa en styrkelista kan innebära ett snabbt sätt att sätta sig in vad som kan ses som
viktiga styrkefaktorer relaterat till aktuell kontext.
11.3 Begrepp och notation
I styrkegrafer beskrivs:
 Styrka (orsaker/effekter)
 Styrkesamband (relationer mellan styrkor)
Styrka. Något som uppfattas som positivt och önskvärt. Det kan vara - en faktor, en realitet,
en egenskap, en omständighet, en situation, en företeelse - som i något avseende ses som en
tillgång. Det kan ses som positivt i sig själv eller ge en eller flera effekter som bedöms som
positiva. Uppfattning om det positiva kan uppkomma vid en mer implicit bedömning eller en
explicit bedömning i relation till något kriterium, ett mål, något önskat eller något oönskat (ett
problem). Styrkor kan vara av typen orsak eller effekt eller både-och.
Orsak - styrkeorsak. Något som ger en effekt. När något (en orsak) ger upphov till och bidrar
till förekomst av något positivt, något som kan ses som en styrka, utgör denna orsak därigenom
också en styrka.
Styrkesamband. Relation mellan två styrkor av orsaks- och effektkaraktär. En orsaksrelation
gäller till föregående styrka och en effektrelation till efterföljande styrka.
Effekt - styrkeeffekt. Något som utgör resultat av någon företeelse och uppfattas som positivt
och önskvärt i något avseende och därför ses som en styrka.
Initial styrka. Styrka som saknar orsaker i en styrkebeskrivning (styrkegraf). En initial styrka
kan ses som grundorsak till efterföljande styrkor och effekter i orsaks-effekt-kedjan inom
aktuell avgränsning.
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Terminal styrka. Styrka som saknar effekter i en styrkebeskrivning (styrkegraf). En terminal
styrka kan ses som sluteffekt av föregående styrkor i orsaks-effekt-kedjan inom aktuell
avgränsning.
Styrkekedja. Relaterade styrkor från initial orsak till terminal effekt, en positiv orsaks-effektkedja.
Regler för notation finns utförligt beskrivna i Röstlinger & Goldkuhl (2006). En kortfattad
beskrivning av notation för styrkegrafer finns i figur 11.5 – 11.6.

10. Skickliga
hantverkare

Orsak. Styrka som utgör en direkt orsak till närmast följande
styrka och en indirekt orsak till därefter följande styrkor.

3. Hög kvalitet
på produkter

Effekt/orsak. Styrka som utgör en effekt av föregående styrka
samt en orsak till efterföljande styrka.

5. Hög
kundtrohet

Effekt. Styrka som utgör en direkt effekt av närmast föregående
styrka och en indirekt effekt av andra föregående styrkor.

Figur 11.5. Grundläggande beskrivningslogik för styrkegrafer

Styrkesamband (enkelt). Orsaks- och effektrelation mellan
styrkor (styrkeorsak och styrkeeffekt).

Styrkesamband (flera). En styrka kan relateras till flera
oberoende orsaker, där styrkorna har en enskild relation till
varandra, dvs varje orsak ger i sig en styrkepåverkan och samtliga
orsaker behöver inte alltid förekomma för att styrkan/effekten ska
uppstå. På motsvarande sätt kan en styrka relateras till flera
oberoende effekter.

OCH

Styrkesamband (sammansatt) – OCH-samband. Orsaksoch effektrelation mellan styrkor, där två eller flera styrkor
(styrkeorsaker) i samverkan leder till en eller flera effekter, dvs
orsakerna är tillsammans nödvändiga.
Figur 11.6. Beskrivning av relationer i styrkegrafer
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11.4 Hur bedriva styrkeanalys
Styrkor i en styrkeanalys kan vara allt det som vi är nöjda med, det som vi vet fungerar bra och
är oproblematiskt. Men styrkor kan också vara allt det som bidrar till och stödjer det vi ser som
positivt. En styrka kan vara något som är uppenbart positivt, men det kan också vara något
negativt som ändå har en positiv dimension – något bra som man inte vill vara utan.
Styrkeanalys handlar om att identifiera, granska, reda ut och relatera olika styrkor till varandra
med syfte att förstå det välfungerande (styrkeorsaker och styrkeeffekter) som är relevant för
aktuell verksamhet. Välfungerande delar (positiva faktorer) som är kritiska för verksamheten
kan behöva behållas, förstärkas eller utvecklas för att uppnå en reell problemlösning för
verksamheten. Avsikten är att hantera och närma sig styrkor på ett konstruktivt sätt, så att
förändringsberedskap kan uppnås.
Styrkeanalys bör bedrivas på ett sådant sätt att positiva aspekter av verksamheten inkluderas
i den totala problemlösningsprocessen och att olika relevanta styrkeorsaker och effekter
beaktas och utreds (existerande och potentiella). Kunskaper om styrkor och det positiva i
relation till problemsituationen behöver kunna kommuniceras, både för att reda ut och förstå
styrkor och problem men också som underlag för att fatta beslut om fortsatt utredningsarbete
och eventuella förändringsåtgärder. Löpande dokumentation av styrkor blir därför viktigt
under hela styrkeanalysprocessen.
Styrkeanalys kan delas in i ett antal arbetsmoment som utförs växelvis:
 Identifiera
 Granska
 Formulera
 Relatera
Styrkor dokumenteras löpande i:
 Styrkelista
 Styrkegraf
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12 Målanalys
12.1 Varför målanalys
Målanalys bidrar med kunskap om vilka mål som styr verksamheten. Detta gäller både mål
som man anser bör styra verksamheten och mål som faktiskt styr verksamheten. Målanalysen
klargör befintliga mål av olika karaktär. Målanalysen används också för kritisk granskning av
befintliga mål samt vidareutveckling med modifierade och nya mål. Därmed används
målanalys också för att fastställa mål för framtida verksamhet.
Målanalys används för att reda ut komplexa målsamband och därmed skapa en tydlig målbild.
Målgrafer är ett instrument att klargöra mål-medelrelationer mellan olika mål. Målgrafer
används också för att tydliggöra konflikter mellan olika typer av mål. Målanalys kan bidra till
balansering av sådana motstridiga mål.
12.2 Vad är en målgraf – exemplet Byggvakten
I figur 12.1 – 12.2 finns två målgrafer för exemplet Byggvakten. En målgraf har fokus på ”Hög
efterfrågan på hus” (figur 12.1) och en annan målgraf har fokus på ”Nöjda kunder” (figur 12.2).
Målgraferna ger en klargörande bild av målsituationen för Byggvakten. De beskriver i första
hand mål-medelrelationer, dvs hur underordnade mål (delmål) bidrar till överordnade mål. I
målgrafen ”Hög efterfrågan på hus” (figur 12.1) anges ”Hög lönsamhet på husbyggnad” som ett
överordnat (ekonomiskt) mål för byggvakten. Detta mål bygger på höga intäkter (förklarat
genom målet ”Hög efterfrågan på hus”) och låga kostnader (målet ”Kostnads-effektiva byggprocesser”). Hög efterfrågan på hus innebär att kunder uppvisar ett intresse för Byggvaktens
produkter och faktiskt lägger beställningar på nya hus. Här spelar förstås Byggvaktens
produktutbud en avgörande roll. Det handlar om ”Konkurrenskraftiga priser på hus” och
”Attraktiva hustyper”. Att Byggvakten kan hålla relativt låga priser beror på det standardiserade utbudet; både avseende hustyper (mål 8) och inredningssortiment (mål 21).
Marknadsutvecklingen har emellertid gått åt annat håll. Kunder efterfrågar i större
utsträckning individuella kundanpassningar av hus. Både hustyper (mål 10) och inredningskomponenter (mål 11, 12 och 13) kan anpassas i stor utsträckning nuförtiden. Ett viktigt bidrag
till hög efterfrågan är att Byggvaktens hus har ett gott renommé på marknaden dvs att kunder
är nöjda med de byggda husen (mål 4). Detta finns särskilt utrett i den andra målgrafen (figur
12.2) som fördjupar kring kundnöjdhet. Det finns flera målsamband som sträcker sig över de
två graferna och här används konnektorer på likartat sätt som för t.ex handlingsgrafer och
problemgrafer.
”Hög kvalitet på nybyggda hus” är förstås avgörande för kundnöjdhet. Att huset motsvarar
förväntningar är viktigt för kunders nöjdhet. Om det finns avvikelser från förväntningar (t.ex
avseende gjorda ändringsbeställningar) kan detta leda till lägre tillfredsställelse hos kunden.
Mål om ”Rätt komponenter installerade i hus vid leverans” är viktigt att uppfylla.
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1. Hög
lönsamhet på
husbyggnad

3. Hög
efterfrågan på
hus
4. Kunder
nöjda med
byggprocess
och hus

Nöjda kunder

5. Konkurrenskraftiga priser
på hus

7.
Kundanpassade
hus

11.
Ändringsbar
inredning i
hus

13. Kundvalda
inredningskomponenter

10.
Anpassningsbara
hustyper

6.
Kostnadseffektiva
byggprocesser

26. Hög lyhördhet
hos säljare och
arkitekter för
kunders önskemål
& behov

12. Attraktivt
specialsortiment av
komponenter

* 21. Standardiserat
sortiment av
inredningskomponenter

16. Få
efterarbeten
8. Standardiserade
hustyper

9. Attraktiva
hustyper

2. Hög kvalitet
på nybyggda
hus

17. Låg
lagerhållning av
byggvaror &
komponenter

Nöjda kunder

Figur 12.1 Målgraf Hög efterfrågan
Målgrafer innehåller inte bara beskrivning av mål-medelrelationer (dvs positiva målbidrag).
De innehåller också beskrivning av målkonflikter, dvs mål som kan motverka varandra. En
klassisk sådan konflikt är mellan hög produktkvalitet och låga produktionskostnader. Detta
gäller även för exemplet Byggvakten. Se målgraf figur 12.1 och en angiven konflikt mellan ”Hög
kvalitet på nybyggda hus” och ”Kostnadseffektiva byggprocesser”.
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Figur 12.2 Målgraf Nöjda kunder
12.3 Vad innebär målvärdering – exemplet Byggvakten
Målvärdering innebär en granskning och karaktärisering av mål. Dokumentation sker i en
mållista (figur 12.3). Mållistan innehåller mål; målutsagor och kommentarer till målen. De mål
som är beskrivna i målgrafer bör också finnas i mållistan. Målvärderingen innebär att man
dokumenterar ett antal viktiga kommentarer till målen i mållistan. Det kan gälla aspekter som
var målet finns dokumenterat, om det är känt, verksamt eller uppfyllt. I figur 12.3 finns en
mållista med målvärderande kommentarer för exemplet Byggvakten. Ytterligare fördjupning
kring olika aspekter som undersöks i en målvärdering finns i avsnitt 12.5.4 nedan.
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Mål

Karaktärisering & värdering

1. Hög lönsamhet
på husbyggnad

Övergripande ekonomiskt mål för Byggvakten; finns preciserat i
företagets visionsdokument.

2. Hög kvalitet på
nybyggda hus

Styrande mål för verksamheten (en viktig del i företagsstolthet); finns
formulerat i visionsdokument och framhävt i säljmaterial. Planerare,
byggledare och byggare är väl medvetna om detta måls betydelse och
detta kan ibland dominera över kostnadseffektiv byggprocess (6).

3. Hög efterfrågan
på hus

Styrande för formulering av försäljningsplaner. Säljare och arkitekter
agerar för kontinuerligt för att påverka en hög efterfrågan.

4. Kunder nöjda
med byggprocess
och hus

Framhävt mål i visionsdokument; mäts genom uppföljningsenkäter
efter husleverans (kvantitativa mått och kvalitativa synpunkter).
Primärt fokus på levererat hus; mindre mot sälj- och byggprocess.

5. Konkurrenskraftiga priser på
hus

Sedan lång tid etablerat mål för företaget; styr prisbilden för
standardiserade husmodeller; är väl känt bland potentiella kunder.
Ökad kundanpassning (7) är kostnadsdrivande och motverkar detta
mål.

6. Kostnadseffektiva
byggprocesser

Detta har länge varit en ledstjärna för Byggvakten; bidrar till
konkurrenskraftiga priser (5). Ökad kundanpassning (7) motverkar ett
hårt standardiserat byggande.

7. Kundanpassade
hus

Ökad inriktning mot kundanpassning i företagets policy; finns
dokumenterat i visionsdokument; framgår av senare års säljmaterial;
ligger bakom mål om anpassningsbara hustyper (10) och ändringsbar
inredning (11). Arkitekter och säljare är aktiva för att realisera
kundanpassade hus (26).

8. Standardiserade
hustyper

Ursprungligt kännetecken för Byggvaktens utbud och verksamhet;
finns formulerat i visionsdokument; uppfattas ha stor betydelse för
möjligheter att hålla konkurrenskraftiga priser (5). Marknadens
utveckling går dock mot motsatt håll med ökade krav på
kundanpassning (7). Inte lika dominerande längre som 9 och 10.

9. Attraktiva
hustyper

Viktigt mål som finns formulerat i visionsdokument och i säljmaterial.
Arkitekter och säljare driver detta hårt.

10. Anpassningsbara hustyper

Konsekvens av mål om ökad kundanpassning (7); framhävt i
säljmaterial. Arkitekter försöker utveckla ökad flexibilitet i hustyper;
bl.a genom att återanvända kunskaper från genomförda
kundanpassningar (7).

11. Ändringsbar
inredning i hus

Denna möjlighet för kunder att välja inredning (istället för
standardsortiment) har fått ökad prioritet under senare år; framgår av
säljmaterial. Denna nyorientering har visat sig vara krävande för
säljare, planerare, lager, byggledning och byggare.

12. Attraktivt
specialsortiment av
komponenter

Konsekvens av mål om ökad kundanpassning (7); framhävt i
säljmaterial. Säljare och arkitekter har arbetat för att utveckla
specialsortiment som uppfattas som attraktivt på marknaden.

Figur 12.3a. Mållista med målvärdering för Byggvakten

166

Mål

Karaktärisering & värdering

13. Kundvalda
inredningskomponenter

Ett mål som drivits fram av marknadschefen som menar att
specialsortimentet (12) är otillräckligt som kundanpassning. Denna
princip framgår av säljmaterial, men är där underordnad
marknadsföring av standardsortiment (21) och specialsortiment (12).
Stora delar av verksamheten (försäljning, arkitekter, planering, lager,
byggledning, bygg) har ännu inte anpassat sig tillräckligt till kundval.
Relativt stor andel kundval avvisas av företaget, vilket motverkar
kundnöjdhet (4).

14. Få klagomål
från kunder

De facto-mål som till väsentlig del har styrt planerare, byggledning
och byggare (del i yrkesstolthet). Kundklagomål har ökat väsentligt i
och med övergång till ökad kundanpassning.

15. Hög andel
godkända
husbesiktningar

De facto-mål som till väsentlig del har styrt planerare, byggledning
och byggare (del i yrkesstolthet). Anmärkningar i besiktningsprotokoll har ökat väsentligt i och med övergång till ökad kundanpassning.
Statistik förs över besiktningar (godkännande/anmärkningar).

16. Få efterarbeten

Det är ett de facto-mål, som har varit starkt styrande för byggledning
och byggare; har historiskt sett varit få. Ökat antal hustyper och ökad
kundanpassning har lett till markant ökning av efterarbeten.

17. Låg lagerhållning av byggvaror
& komponenter

Detta har varit ett viktigt mål för att hålla kostnadsbilden nere; de
facto-mål bland planerare, lager och byggledning. På senare tid har
lagerhållningen ökat vilket är kostnadsdrivande (6).

18. Noggrann
byggprocess

Viktigt mål för att uppnå hög kvalitet. De facto-mål hos byggledare
och byggare.

19. Uppfyllda
byggnadskrav
(i enlighet med
byggnormer)

Byggnormer finns legalt kodifierade och styr verksamheten hårt. God
kunskap finns hos byggledare och byggare om olika byggnadskrav.

20. Hög kvalitet i
byggmaterial

De facto-mål som styrt planerare och byggledares arbete; stort
engagemang har lagts på att hitta byggvaror och inredningskomponenter med låg felfrekvens.

21. Standardiserat
sortiment av
inredningskomponenter

Detta har länge varit ett kännetecknande sätt för Byggvakten att
kunna hålla konkurrenskraftiga huspriser (5). Detta harmonierar väl
med mål om standardiserade hustyper (8). Marknadens utveckling
går mot motsatt håll med ökade krav på kundanpassning (7, 11).

22. Rätt
komponenter
installerade i hus
vid leverans

Detta har historiskt inte uppfattats som någon särskild frågeställning
att adressera (en ”självklarhet”). Kunskap om komponenter i olika
hustyper har funnits väl etablerad hos planerare, byggledare och
byggare. På senare tid, i och med övergång till ändringsbar inredning
i hus, så är detta inte alltid ett uppfyllt mål.

23. Komponenter
tillgängliga vid
installation

Historiskt sett har standardkomponenter normalt funnits tillgängliga
genom att planerare haft god koll på lagret och beställningar; har
fungerat som ett de facto-mål för planerare. Verksamheten är ännu
inte anpassad till specialsortiment och kundvalsprodukter.

Figur 12.3b. Mållista med målvärdering för Byggvakten
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Mål

Karaktärisering & värdering

24. Tydliga
överenskommelser
med kund

Baskontrakt är ett skarpt dokument som reglerar affärsförhållanden
med kund och specificerar husegenskaper. Marknadschef, säljare och
arkitekter drivs av en stark strävan till tydliga kontrakt och att kunden
ska vara väl medveten om kontraktets innebörd. Ändringsbilagan
motsvarar inte sådana krav; den kan innehålla felaktigheter som inte
uppmärksammats av planerare eller kund.

25. Effektiv & säker
beställnings- &
planeringsprocess
av byggvaror &
komponenter

De facto-mål som styr planerares arbete. Historiskt sett har detta
uppfattats som tämligen oproblematiskt. Hantering av byggvaror sker
effektivt, men för inredningskomponenter uppnås inte önskat läge på
senare tid; efter övergång till ändringsbar inredning (11).

26. Hög lyhördhet
hos säljare och
arkitekter för
kunders önskemål
och behov

Framlyft i senare säljmaterial som viktig konkurrensfördel för
Byggvakten; är viktig framgångsfaktor för ökad kundefterfrågan
särskilt på anpassade hus (3, 7).

Figur 12.3c. Mållista med målvärdering för Byggvakten
12.4 Begrepp och notation
I målgrafer beskrivs
 Mål (huvudmål, delmål)
 Målsamband (målbidrag, målmotverkan)
Mål. Mål är något önskat/eftersträvansvärt, något som ska uppnås, ett avsett resultat eller
tillstånd. Mål kan innefatta olika typer av normativa utsagor som t.ex värden, strategier,
planer, regler, riktlinjer, anvisningar, standarder.
Huvudmål. Mål som avser verksamhetens/delverksamhetens huvuduppgift/syfte; något
riktmärke för verksamheten. Ett huvudmål är viktigt att uppnå i sig utan att målet bidrar till
uppfyllelse av andra mål, men huvudmål kan också bidra till att uppnå andra mål, dvs även
vara ett sk delmål.
Delmål. Mål som bidrar till uppfyllelsen av annat mål (ett eller flera), dvs mål som ger positiva
effekter för andra mål. Ett delmål är ett mål på vägen, ett etappmål, ett medel för att nå annat
mål.
Målbidrag, positivt målsamband. Samband mellan två mål som innebär att uppfyllelse av
underordnat mål (delmål) bidrar till uppfyllelse av överordnat mål. Ett mål kan vara avsiktligt
formulerat som ett medel för att uppnå ett visst överordnat mål. Ett mål kan genom sin
funktion i verksamheten bidra till uppfyllelse av andra mål, dvs ge positiva effekter.
Ömsesidigt målbidrag. Dubbelriktad positiv relation mellan två mål som innebär att målen
bidrar till varandras uppfyllelse. Uppfyllelse av det ena målet ger ökad uppfyllelse av det andra
målet och vice versa.
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Motverkan, ensidig. Ett motverkande mål har en negativ inverkan på möjligheten att uppfylla
annat mål.
Ömsesidig motverkan, målkonflikt. Mål som har en negativ inverkan på varandra för
möjligheten att uppnå respektive mål.
Grundläggande notation för målgrafer redovisas i figur 12.4.

Huvudmål för verksamheten. Detta mål (1) är överordnat mål i
förhållande till delmål (6).
Positivt målbidrag.
Delmål. Detta mål (6) bidrar till uppfyllelse av överordnat mål (1).
Delmål som är ömsesidigt motverkande ett annat mål (7).
Ömsesidig motverkan mellan mål.

Delmål som är ömsesidigt motverkande ett annat mål (6).

Figur 12.4. Grundläggande beskrivningslogik för målgrafer
12.5 Hur bedriva målanalys
Mål är det som har en styrande inverkan på verksamheten; det som man på något sätt önskar
uppnå. I detta kan ingå allt som vi har formulerat som styrdokumentation enligt praktikteori
(avsnitt 2.3.2 och 2.7.4), dvs externt ifrån verkande regler, standards och överenskommelser
samt policys och strategier, olika uppdrag, planer, vägledningar och riktlinjer. Målanalys
handlar om att identifiera, reda ut, granska och relatera olika mål till varandra i ett
utvecklingssyfte. Detta kan också inkludera att man förändrar mål och utvecklar nya mål för
en framtida verksamhet.
Vi beskriver nedan hur man bedriver målanalys genom ett antal olika moment:
 Identifiera mål
 Formulera mål
 Relatera mål
 Karaktärisera och värdera mål
 Förnya och fastställa mål
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Beskrivningen följer en sådan naturlig och logisk ordning. Vi vill dock betona att detta inte ska
ses som en strikt arbetsordning, utan att man lämpligen arbetar med att kontinuerligt växla
fokus mellan dessa olika målanalyserande moment.
12.5.1 Identifiera mål: olika typer av mål
Inledningsvis i en målanalys är det viktigt få fatt på målen som styr verksamheten. Detta
handlar om att inventera och identifiera mål. Hur får man tag på mål som grund för en
målanalys? Detta kan ske på olika sätt. En lämplig inledande väg är genom att granska olika
typer av verksamhetsdokument. Det kan förstås handla om dokument av policykaraktär, men
även många andra verksamhetsdokument kan innehålla mål; antingen tämligen uttalat eller
ibland underförstått i framställningen. Exempel på mer underförstådda mål är att man för
Byggvakten har identifierat flera mål genom detta företags säljmaterial som innehåller
beskrivningar av sina produkter (figur 12.3). De sätt som företaget har framhävt sina produkter
och dess egenskaper ger olika indikationer av sådant som man eftersträvar i sin verksamhet.
Alla mål för en verksamhet finns emellertid inte nedtecknade i dokument. Många mål kan vara
verksamma genom sättet som man bedriver verksamheten på. Vad man eftersträvar delas
mellan aktörer i verksamheten genom att utgöra etablerade arbetssätt och de underliggande
mål och värden som finns för dessa handlingsmönster; se avsnitt 2.4.1 ovan om
institutionaliserade arbetssätt. Sådana mål, som inte finns explicit förtecknade och inte är
officiellt sanktionerade, kan kallas för de facto-mål. Officiella mål är sådana mål som är
dokumenterade och överenskomna bland ledande aktörer i verksamheten (stadfästa mål). Här
finns uttalat det som bör gälla för verksamhetens bedrivande. De facto-mål är hur man faktiskt
gör. Det är självklart så att inte allt som man faktiskt gör i verksamheten kan karaktäriseras
som mål (av de facto-karaktär). Det måste vara meningsfullt att lyfta fram något beteende som
önskvärt, och som då baseras på att detta är känt och gemensamt uppfattas som
eftersträvansvärt för verksamheten.
Om de facto-mål kännetecknas av att sällan vara explicit nedtecknade, hur bär man sig då åt
för att få fram sådana verksamhetsmål? Här är samtal med verksamhetskunniga förstås
betydelsefullt. Olika slag av kunskapsinsamling och utredningsinsatser för att öka förståelsen
av verksamheten är viktigt för att fånga upp sådana strävanden som kan ses som de facto-mål.
Målanalys ses här som en del av en större verksamhetsutredande insats (en verksamhetsdiagnos) och då är andra tillämpade fokalområden kunskapsgenerativa för identifiering av
verksamma de facto-mål. Områden som verksamhetsdefiniering, process- och handlingsanalys och problemanalys är viktiga för en sådan typ av kunskapsgenerering. Vi kan särskilt
peka på problemanalys. Mål och problem står begreppsmässigt i en särskild relation till
varandra. Problem innebär något som man inte är tillfredsställd med, dvs något som man inte
önskar. Man kan säga att bakom varje problem finns ett uttalat eller outtalat mål. Vi menar
dock inte att man bara ska ”vända på” problemen och formulera dem i måltermer. Ofta är en
problemanalys kunskapsgenerativ och man formulerar kanske tämligen många olika
delproblem; se kapitel 10. Meningen är inte att man ska formulera motsvarande antal mål i en
målanalys1. Det som är viktigt i en målanalys är att skaffa sig en god överblick över de mål som
bör ha/har en styrande inverkan på verksamheten. Att göra en mycket omfattande och
detaljerad målanalys med många beskrivna mål gynnar sällan en verksamhetsdiagnos. Att

1

För exemplet Byggvakten finns 59 problem formulerade. Antalet formulerade mål är 26.
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granska andra utredningsdokument, som t.ex problemgrafer, handlingsgrafer och verksamhetsdefinition, bör alltså vara generativt för att identifiera möjliga de facto-mål.
Det handlar om att göra relevansbedömningar om vilka mål som tas med i mållista och
målgrafer. Målanalysen bör ge en god samlad överblick över mål för verksamheten. En
målanalys ingår i ett utredningssammanhang som är styrt av gjord avgränsning i ett
förutsättningsdokument (figur 6.3). Målanalys bör dock inte bara gälla just det fokus man valt
för en verksamhetsdiagnos, utan man bör se bredare på verksamheten och skapa en målbild
som är relevant för den aktuella utredningen. Detta bör dock inte handla om att försöka göra
en för verksamheten heltäckande målgenomgång.
Mål kan avse olika typer av företeelser i verksamhet. Det kan finnas olika typer av målobjekt.
Utifrån ett handlingsorienterat tänkande (avsnitt 8.4.1), så kan man dela upp i olika sådana
målobjekt (figur 12.5).

Figur 12.5. Olika slag av målobjekt
Effektmål avser önskvärdheter som kan uppstå efter leverans av en produkt och vid bruk av
produkten. Det kan handla om bruksvärden eller klientupplevelser. Produktmål är önskvärda
egenskaper hos produkten, ofta uttryckt som kvalitetsmål. Processmål avser önskvärdheter för
aktiviteter i verksamheten; kan ibland gälla tid, kostnader eller andra typer av effektivitetsslag.
Man kan också formulera mål för aktörer som ingår i verksamheten, dvs de som utför
aktiviteter. Detta kan vara mål avseende kompetens eller beteende. Produktmål gäller det som
man i verksamheten framställer för klienter. Det kommer, för de flesta verksamheter, att finnas
många andra slag av objekt som hanteras i verksamheten; såväl underlag till verksamheten
som olika delresultat. Man kan formulera olika kvalitetsmål eller andra mål för sådana
verksamhetsobjekt. Exempel på mål från Byggvakten, enligt denna variation av målobjekt,
finns i figur 12.6. Vi påpekar att denna illustration gäller endast som hjälpmedel för en
metodmässig förståelse av målanalys och mål som begrepp. Detta är inget slags dokument som
tas fram under en faktisk målanalys.
I sökande efter mål att ingå i en målanalys så kan man ta hjälp av det praktikteoretiska
tänkandet (kapitel 2). Detta finns delvis illustrerat ovan genom begrepp som produkt och
underlag. Man kan också ta direkt utgångspunkt i det praktikteoretiska utbytestänkandet
(avsnitt 2.1 om GUM) och undersöka om det finns mål som är relaterade till de fyra
utbytesfaserna. I figur 12.7 finns målexempel från Byggvakten relaterat till varje fas enligt den
generiska utbytesmodellen. Även denna figur är endast gjord för illustration av
metodteoretiska begrepp och inte något exempel på utredningsdokument.
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Typ av målobjekt

Målexempel från Byggvakten

Mål för underlag

20. Hög kvalitet i byggmaterial

Mål för delresultat

23. Komponenter tillgängliga vid installation

Aktörsmål

26. Hög lyhördhet hos säljare och arkitekter för
kunders önskemål och behov

Processmål

6. Kostnadseffektiva byggprocesser

Produktmål

2. Hög kvalitet på nybyggda hus

Effektmål

4. Kunder nöjda med byggprocess och hus

Figur 12.6. Olika slag av målobjekt illustrerade med exempel från Byggvakten

Mål kopplat till utbytesfas

Målexempel från Byggvakten

Mål avseende produkterbjudanden (fas 1)

12. Attraktivt specialsortiment av
komponenter

Mål avseende överenskommelser (fas 2)

24. Tydliga överenskommelser med kund

Mål avseende produkter (fas 3)

2. Hög kvalitet på nybyggda hus

Mål avseende produktvärdering (fas 4)

15. Hög andel godkända husbesiktningar

Figur 12.7. Olika typer av mål avseende de fyra utbytesfaserna (GUM) illustrerade med
exempel från Byggvakten
Grundfrågan för identifiering och inventering av mål är:
 Vilka mål styr verksamheten?
Svar på denna fråga söker man i olika verksamhetsdokument och genom samtal med
verksamhetskunniga personer. Inspiration kan hämtas från övrig utredningsdokumentation i
sökande efter möjliga mål att beskriva i målanalysen. Den grundläggande frågan ovan kan
delas upp i dessa två frågor:
 Vilka officiella mål finns för verksamheten?
 Vilka de facto-mål styr verksamheten?
Det är viktigt att ha klart för sig att mål kan avse en mängd olika företeelser i verksamheten
(dvs olika målobjekt). Man behöver ställa sig frågor som:
 Vad har man mål för i denna typ av verksamhet?
 Vilka målobjekt finns?
För att identifiera olika mål och målobjekt kan man ta hjälp av praktiska teorier som vi
presenterat i denna skrift; som t.ex praktikteori (GUM och GVM i kapitel 2) och handlingsteori
(avsnitt 8.4.1).
Resultat av identifiering av mål dokumenteras i mållista (målkolumnen).
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12.5.2 Formulera mål: format på målutsagor
Mål som man har identifierat i olika verksamhetsdokument är förmodligen formulerade på
varierande sätt. Det språkliga sammanhang som målet finns uttryckt i har påverkan på dess
formulering. I en målanalys sätter man samman mål från olika dokument samt också olika de
facto-mål som man har identifierat på andra sätt enligt diskussion i avsnitt 12.5.1 ovan. Olika
mål förtecknas i en mållista (figur 12.3). Inledningsvis formulerar man endast mål; ingen
karaktärisering görs i detta skede. I ett senare läge så kan målen kommenteras genom
karaktärisering och värdering (avsnitt 12.5.4 nedan).
För att erhålla beskrivningar av verksamhetsmål som är likartade och jämförbara kan ett
gemensamt och standardiserat sätt användas för målformuleringar. Den samlade målbeskrivningen bör följa ett gemensamt format på målutsagor. I metoden ingår en målmall som består
av två delar: <önskad egenskap><målobjekt>. Några exempel från Byggvakten finns i figur
12.8. De flesta målen följer direkt formatet med att först ange den önskade egenskapen och
därefter målobjektet. I vissa fall kan man av språkliga skäl frångå detta, som i fallet med
”Komponenter tillgängliga vid installation”. Här är den önskade egenskapen ”tillgänglig” och
målobjekt är ”komponenter för installation”.
Mål

Målobjekt

Önskad egenskap

Hög efterfrågan på hus

Efterfrågan på hus

Hög

Konkurrenskraftiga priser på hus

Priser på hus

Konkurrenskraftiga

Kostnadseffektiva byggprocesser

Byggprocesser

Kostnadseffektiva

Attraktiva hustyper

Hustyper

Attraktiva

Få klagomål från kunder

Klagomål från kunder

Få

Noggrann byggprocess

Byggprocess

Noggrann

Komponenter tillgängliga vid
installation

Komponenter för
installation

Tillgängliga

Tydliga överenskommelser med
kund

Överenskommelser med
kund

Tydliga

Figur 12.8. Målutsagor uppdelade på målobjekt och önskad egenskap
Den önskade egenskapen uttrycks i tillståndstermer (”hög”), och inte som förändringsmål. Ett
förändringsmål uttrycker en riktning (”högre”), och anges därmed i en komparativ form. I
målanalysen används tillståndsmål genomgående, dvs vilket önskat tillstånd i verksamheten
som önskar uppnå. Om man i samma beskrivning (t.ex i en mållista) skulle blanda tillståndsmål och förändringsmål, så skulle man därmed ha gjort en värdering av vilka mål som ska
prioriteras. Detta görs istället genom en samlad värdering av verksamhetens problem, styrkor
och mål. I en sammanfattande nulägesvärdering (kapitel 13) så sker en sådan värdering som
leder fram till formulering av förändringsmål (kallas där för förändringsbehov).
Momenten målidentifiering och målformulering kan sammanfalla och då resultera i
dokumentering av mål i mållista. Detta gäller i första hand en inledande målidentifiering som
bör inbegripa formulering i målutsagor. Därefter kan målen ytterligare ”knådas” genom
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omformulering och precisering om sådana behov finns. Arbete med målgrafer och målvärdering kan också ge upphov till ytterligare omformulering av målutsagor.
För att erhålla precisa målformuleringar i en målanalys så bör dessa frågor ställas:
 Vilka målobjekt finns?
 Vilken önskad egenskap bör gälla för målobjektet i fråga?
12.5.3 Relatera mål: hur göra en målgraf
Målgrafer ger en samlad bild över målsituationen i verksamheten. I en målgraf beskrivs målmedelrelationer för verksamheten. Man beskriver överordnade mål och vilka delmål (medel)
som finns för att uppnå de överordnade målen. Inte bara positiva målsamband (målbidrag)
beskrivs i målgrafer, utan det är även viktigt att identifiera och beskriva eventuella
målkonflikter. I många verksamheter existerar mål som är motstridiga, dvs det är svårt att
uppnå dem samtidigt. Mål som är motverkande måste man hantera på särskilda sätt och det
är därför viktigt att, i målgrafer, skapa en klar bild över sådana målkonflikter.
I målgrafer skiljer man mellan huvudmål (dvs sådana mål som i sig är viktiga att uppnå) och
delmål som ses som bidrag/medel för att uppnå andra mål.
När man gör målgrafer så är det viktigt att de inte blir för ”inåtvända” utan att man får med
mål som sträcker sig ut mot verksamhetens klienter. Det kan då handla om sk effektmål, men
också produktmål är viktigt att formulera; se olika typer av mål i avsnitt 12.5.1. Mål som
relaterar till olika aspekter av interaktionen med klienter kan också vara viktiga att fånga upp,
dvs mål som gäller olika aspekter av den samlade utbytesprocessen (figur 12.7).
Det är viktigt att målgrafer ger en god överblick över verksamhetens olika mål. Att göra många
och detaljerade målgrafer gynnar sällan en god överblick. Ibland kan en samlad och
övergripande målgraf vara tillräckligt i en målanalys. I andra lägen kan det krävas mer utförliga
beskrivningar. Om man gör flera målgrafer, så är det viktigt att koppla samman dem med
avseende på mål som finns på flera grafer. Här används konnektorer på likartat sätt som för
problemgrafer och handlingsgrafer.
När man gör målgrafer så utgår man ofta från mål som finns förtecknade i en mållista. Detta
kan vara resultat från en inledande målinventering (avsnitt 12.5.1). Formuleringar av målen
kan då vara provisoriska och kan senare komma att preciseras; t.ex i samband med
målrelateringen i målgrafer eller vid en explicit målvärdering (avsnitt 12.5.4). När man arbetar
med att göra målgrafer så behöver man ställa sig följande frågor:
 Vilka är huvudmål för verksamheten?
 Vilka delmål (medel) finns för att uppnå huvudmålen?
 Vilka mål-medelrelationer finns mellan olika mål i verksamheten?
 Vilka konflikter och motverkan finns mellan olika mål?
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12.5.4 Karaktärisera och värdera mål: olika målegenskaper
I en målanalys räcker det inte med att bara identifiera och relatera mål. Man behöver också
annan fördjupad kunskap om målen. Sådan kunskap genereras och dokumenteras genom en
karaktärisering och värdering av mål. Dokumentation görs i mållista; i en särskild kolumn
”karaktärisering & värdering”; se figur 12.3.
Vi redovisar och diskuterar olika kategorier som är användbara för karaktärisering och
värdering av mål. Exemplifiering görs med hjälp av mållistan från Byggvakten (figur 12.3).
Olika angivna siffror nedan hänvisar till mål i den mållistan.
En målinventering arbetar med att studera olika verksamhetsdokument för att identifiera
officiella mål i verksamheten (avsnitt 12.5.1). Kunskap om var målet finns dokumenterat är
lämpligt att redovisa i mållistan. I Byggvaktens mållista finns hänvisningar till olika dokument,
som t.ex ”visionsdokument” (1, 2, 4, 7, 8, 9), ”säljmaterial” (2, 7, 9), ”försäljningsplaner” (3)
och ”legalt kodifierade byggnormer” (19). Om målet inte finns officiellt sanktionerat i
dokument, utan är att betraktas som ett de facto-mål, så bör detta noteras. Detta gäller flera
mål i mållistan (14, 15, 16, 18, 20, 23). Kommentarer kring om målet är uppfyllt eller inte är
värt att uttrycka. Om det finns speciella hinder för måluppfyllelse bör detta också noteras.
Några exempel från Byggvaktens mållista är: För målet ”Få efterarbeten” (16) utsägs ”Ökat
antal hustyper och ökad kundanpassning har lett till markant ökning av efterarbeten”. För
målet ”Komponenter tillgängliga vid installation” (23) utsägs ”Verksamheten är ännu inte
anpassad till specialsortiment och kundvalsprodukter”. Det finns en viktig målvärderande
kommentar i mållistan som relaterar till flera mål: ”Relativt stor andel kundval (13) avvisas av
företaget, vilket motverkar kundnöjdhet (4)”.
En annan viktig fråga är hur väl känt målet är i verksamheten. Vilka aktörer har god kännedom
om målet? Är målet allmänt accepterat i verksamheten? I mållistan sägs att målet
”Konkurrenskraftiga priser på hus” (5) ”är väl känt bland potentiella kunder”. För målet
”Kundvalda inredningskomponenter” (13) har det noterats: ”Stora delar av verksamheten
(försäljning, arkitekter, planering, lager, byggledning, bygg) har ännu inte anpassat sig
tillräckligt till kundval.” Detta ligger nära frågan om målet är verksamt eller inte. Med detta
avses om man i verksamheten aktivt strävar efter att realisera målet eller inte. Ovanstående
(13) är ett exempel på där man i verksamheten inte strävar i tillräcklig grad för att uppfylla
målet. Ett exempel på ett verksamt mål ges genom denna kommentar: ”Arkitekter och säljare
är aktiva för att realisera kundanpassade hus” (7).
Vissa mål gäller hela verksamheten. Formulerade huvudmål har ofta ett stort omfång; t.ex (1,
3, 4). Alla mål gäller dock inte för hela verksamheten utan vissa är avgränsade till någon del av
den, dvs de har ett smalare målomfång. Det kan vara viktigt att reda ut för vilka delar av
verksamheten som målet är giltigt. Detta kan ibland uttryckas genom de aktörer i
verksamheten som målet särskilt relaterar till. Målet ”Låg lagerhållning av byggvaror och
komponenter” (17) utsägs vara ett ”de facto-mål bland planerare, lager och byggledning”.
Mål införs och stadfästs för att driva förändringar av verksamheten. Nya mål ska ge nya
inriktningar av verksamheten. Ibland kan det dock vara det omvända. Verksamheter utvecklas
genom anpassningar till omvärlden och olika gradvisa och försöksmässiga förändringar (se
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avsnitt 3.1). Det kan vara först när vissa verksamhetsförändringar har etablerats, som det följer
en process av att explicitgöra och stadfästa vissa verksamhetsmål. Det kan vara värt att reda ut
om det finns verksamhetsförändringar som har påverkat målet och dess formulering? Målet
”Standardiserade hustyper” (8) har länge varit ett etablerat mål för Byggvakten. Dock pågår
förändringar i annan riktning som framgår av kommentaren: ”Marknadens utveckling går
dock mot motsatt håll med ökade krav på kundanpassning”. Dessa marknadsförändringar har
i sin tur lett till formulering av nya mål; t.ex ”Ändringsbar inredning i hus” (11). För detta mål
finns följande kommentar: ”Denna möjlighet för kunder att välja inredning (istället för
standardsortiment) har fått ökad prioritet under senare år”. Det finns förstås utvecklingar av
mål som driver verksamhetsförändring: ”Kundvalda inredningskomponenter” (13) är ”Ett
mål som drivits fram av marknadschefen som menar att specialsortimentet är otillräckligt som
kundanpassning.”
Mål och verksamheter förändras kontinuerligt. Ibland går förändring av mål och verksamhet
nära hand i hand, men ibland sker, som sagt, förändringar i verksamheten som gör att målet
inte har samma giltighet som tidigare. Det är en fråga i målvärdering att reda ut om officiella
mål är fortsatta giltiga eller om de har förlorat i aktualitet och blivit föråldrade. Målet om
”Standardiserade hustyper” (8) har, som sagts ovan, förlorat i aktualitet vilket framgår av
denna kommentar: ”Inte lika dominerande längre som Attraktiva hustyper (9) och Anpassningsbara hustyper (10)”.
För att avgöra om ett mål är uppfyllt eller inte så behöver man studera den verksamhet som
målet gäller. Beroende på målets karaktär kan det finnas kvantitativa mått eller kvalitativa
indikatorer för bedömning av till vilken grad som målet är uppfyllt. Det kan vara värdefullt att
ange om ett mål är mätbart samt på vilket sätt som det mäts eller följs upp på. För målet
”Kunder nöjda med byggprocess och hus” (4) så anges följande: ”mäts genom uppföljningsenkäter efter husleverans (kvantitativa mått och kvalitativa synpunkter)”. För målet ”Hög
andel godkända husbesiktningar” (15) noteras att ”Statistik förs över besiktningar (godkännande/anmärkningar)”.
Målbidrag (mål-medelrelationer) dokumenteras i målgrafer (se avsnitt 12.2, 12.4 och 12.5.3).
Det kan finnas fog att i en målvärdering lyfta fram vissa viktiga målbidrag. Man kan ange om
vissa mål är särskilt harmoniska. För målet ”Kostnadseffektiva byggprocesser” (6) framhävs
att det ”bidrar till konkurrenskraftiga priser (5)”. För målet ”Standardiserat sortiment av
inredningskomponenter” (21) noteras att ”Detta harmonierar väl med mål om standardiserade
hustyper (8)”.
Målkonflikter beskrivs likaledes i målgrafer. Även här kan det finnas fog att ange viktig
motverkan mellan mål i en målvärdering. Man kan ange om det föreligger konkurrens mellan
olika mål eller om några mål är disharmoniska i något annat avseende. En annan fråga är hur
prioritering sker av olika mål som inte är kongruenta. I mållistan anges att ”Ökad kundanpassning” (7) ”motverkar ett hårt standardiserat byggande” vilket anses vara en förutsättning
för ”Kostnadseffektiva byggprocesser” (6). Det finns på några ställen angett hur prioritering av
konkurrerande mål sker. För målet ”Hög kvalitet på nybyggda hus” (2) utsägs att ”Planerare,
byggledare och byggare är väl medvetna om detta måls betydelse och detta kan ibland
dominera över kostnadseffektiv byggprocess (6)”. En annan kommentar är att ”Denna
möjlighet för kunder att välja inredning (11) istället för standardsortiment (21) har fått ökad
prioritet under senare år”.
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När man arbetar med karaktärisering och värdering av mål så finns följande viktiga frågor att
ställa:
 Är det ett mål som är officiellt i verksamheten? I vilket dokument finns det uttryckt?
 Är det ett mål de facto-mål i verksamheten, dvs något som man eftersträvar utan att det
finns officiellt sanktionerat i dokument?
 Är målet uppfyllt? Om målet inte är uppfyllt i tillräcklig grad vad är det som hindrar?
 Är det ett känt mål i verksamheten? Vilka aktörer har god kännedom om målet? Är målet
accepterat av verksamhetens aktörer?
 Är målet verksamt, dvs något som man aktivt strävar efter att uppnå i verksamheten?
 För vilka delar av verksamheten är målet giltigt? För vilka aktörer i verksamheten är
målet giltigt?
 Finns verksamhetsförändringar som har påverkat målet? Finns förändringar avseende
målet som har påverkat verksamheten?
 Är målet giltigt för närvarande? Eller är målet föråldrat?
 Är målet operationaliserat i mätbara termer? Om inte, är målet uppföljningsbart på något
sätt? Hur går man tillväga för att mäta/följa upp målet?
 Finns några viktiga målbidrag som behöver framhävas? Finns vissa mål som är särskilt
harmoniska?
 Finns några viktiga målkonflikter som behöver framhävas? Finns vissa mål som är
särskilt disharmoniska? Finns konkurrens mellan olika mål? Hur sker prioritering av
olika mål som inte är kongruenta?
 Finns det annat som är värt att kommentera vad gäller målet?
Dessa frågor och ingående kategorier är att se som en checklista att använda vid målvärdering.
Alla aspekter behöver inte belysas för varje mål. Av den redovisade mållistan för Byggvakten
(figur 12.3) framgår att för varje mål anges ett begränsat antal aspekter. Man väljer ut det
viktigaste som man anser bör kommenteras. Resultat från målvärderingen dokumenteras i
mållista; kolumnen ”Karaktärisering & värdering”.
12.5.5 Förnya och fastställa mål
En kritisk genomgång av mål, i form av ovan beskriven målvärdering, kan skapa incitament
att modifiera mål på något sätt. Man kan uppfatta att det saknas mål och att man därför bör
formulera ett nytt mål. Något mål har kanske en olämplig formulering och man önskar därför
att modifiera detta mål. Det kan t.ex handla om att skärpa önskade egenskaper eller att vidga
målomfånget (dvs ändra målobjektet). En annan tänkbar förändring av mål är att gå från ett
de facto-mål till ett officiellt sanktionerat mål. Målvärderingen kan visa att flera de facto-mål
är viktiga för verksamheten, men att de inte är tillräckligt kända eller accepterade i
verksamheten. En slutsats kan då vara att ge ökad tyngd till sådana mål genom att framställa
ett nytt målinriktat dokument där sådana mål beskrivs och motiveras och därmed ges ökad
status. Detta kan vara ett sätt öka kännedom om och acceptans av sådana mål.
Målvärderingen kan identifiera mål som uppfattas som föråldrade eller orealistiska eller på
annat sätt olämpliga för styrning av verksamheten. Ett ställningstagande kan då vara att
eliminera ett sådant mål. Man kan i en målvärdering identifiera brister i uppföljning av mål.
Detta kan handla om att det saknas procedurer och instrument för mätning/uppföljning av
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mål. Förslag kan då ges att skärpa mätbarhet och öka insatser för utvärdering av måluppfyllelse.
En utmaning i styrning av verksamheter är hantering av målkonflikter. En målanalys bör
skapa en klar bild över olika slags målkonflikter. Fortsatt arbete med att klarlägga styrning av
verksamheter genom mål kan inbegripa utredningar kring hur balansering och eventuell
prioritering av motstridiga eller konkurrerande mål kan ske. Ett sätt kan vara att formulera
nya mål som harmonierar spänningar mellan mål.
Ändringar i målformulering och förekomst av mål (som tillkomst av nya mål eller eliminering
av gamla mål) kan skapa behov av att omstrukturera tidigare gjorda målgrafer. Utformning av
en ny målbild är en viktig del i fastställande av mål.
Förnyelse av mål kan ske vid olika lägen i en förändringsanalys. Det kan ske som ställningstaganden inför en sammanfattande värdering för att bidra till en god verksamhetsdiagnos.
Förnyelse av mål kan också ske i samband med formulering, beskrivning och värdering av
tänkbara förändringsåtgärder, dvs som del i en åtgärdsstudie. Arbete med målutveckling kan
också vara en möjlig förändringsåtgärd, dvs utgöra ett resultat från förändringsanalysen; se
avsnitt 3.2.
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13 Sammanfattande nulägesvärdering
13.1 Varför sammanfattande nulägesvärdering och förändringsbehov
Sammanfattande nulägesvärdering är det avslutande området i en verksamhetsdiagnos. Den
baseras på utförda studier inom kartläggning och analys av nuläge, vilket kan utgöras av t.ex
process- och handlingsanalys, problemanalys, styrkeanalys och målanalys. Den sammanfattande nulägesvärderingen innebär att man går igenom utfört kartläggnings- och analysarbete och sammanfattar och kondenserar detta samt drar slutsatser från det. Verksamhetsdiagnos syftar till att göra ställningstaganden om den studerade verksamheten; vad som är
bra, vad som är dåligt, vad som bör förbättras. En verksamhetsdiagnos syftar inte till att föreslå
åtgärder för verksamhetsförändring; detta görs i efterföljande åtgärdsstudie (se figur 5.1).
Verksamhetsdiagnosen syftar till att identifiera områden och aspekter i verksamheten som är
i behov av förbättring. Resultatet från verksamhetsdiagnos är förändringsbehov.
Förändringsbehov innebär ställningstagande kring
 Vilka problem som bör åtgärdas
 Vilka styrkor som bör bevaras och utnyttjas
 Vilka möjligheter som kan utnyttjas
 Vilka mål som bör betonas och uppfyllas bättre
 Områden och aspekter i verksamheten (t.ex delprocesser, handlingsobjekt) som bör
förbättras
Genom att formulera förändringsbehov så anger man en riktning på önskad förändring, utan
att specificera exakt vad denna riktning ska innebära i form av åtgärder. Genom att ange sådan
förändringsriktning så stödjer man en kreativ idéutveckling (inom en efterföljande
åtgärdsstudie). Förändringsbehov ger riktning och ramar utan att vara för detaljerade eller
begränsande.
13.2 Vad är en diagnossammanfattning – exemplet Byggvakten
Den sammanfattande värderingen dokumenteras i första hand i en diagnossammanfattning,
som är ett strukturerat textdokument (se figur 13.2 – 13.6). En diagnossammanfattning
uttrycker förändringsbehov inom något verksamhetsområde eller avseende någon verksamhetsaspekt. Formulerat förändringsbehov får sin motivering genom att man anger bakomliggande problem, styrkor och mål. I diagnossammanfattning kan man också ange berörda
verksamhetsaspekter som delprocesser, aktörer och handlingsobjekt. En diagnostisk slutsats
finns formulerad som uttrycker en förklarande och motiverande bakgrund till förändringsbehovet och knyter samman detta med problem, styrkor och mål. För exemplet Byggvakten
finns fem förändringsbehov formulerade; se behovslista i figur 13.1.
1. Förbättrad hantering av kunders ändringsbeställningar
2. Ökad andel accept av kundvalskomponenter
3. Ökad kunskap hos kunder om ändringsbilaga till kontrakt
4. Förbättrad lagerhantering av inredningskomponenter
5. Eftersträva korrekt installation av inredningskomponenter i hus
Figur 13.1. Behovslista
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Dessa fem förändringsbehov täcker olika delar av Byggvaktens verksamhet, men de hänger
samman givet det utredningsfokus på hantering av inredningskomponenter som formulerats
för verksamhetsdiagnosen (se förutsättningsdokument i figur 6.3). Förändringsbehoven
täcker beställning, planering, lagerhantering och installation. Varje förändringsbehov har sin
egen diagnossammanfattning (figur 13.2 – 13.6).
Behov

1. Förbättrad hantering av kunders ändringsbeställningar

Problem

27. Beställningsblankett från kund kan fastna hos försäljaren
25. Byggvakten beaktar inte alltid alla kundens val av special/kundval
36. Planerare missar ibland att beakta kundbeställningar
(beställningsblankett/inköpsunderlag) vid beställning av special och kundval
45. Oklara/osäkra rutiner för kunders komponentbeställningar

Styrkor

3. Kunder kan välja att anpassa hustyper och välja inredningskomponenter

Huvudmål

2. Hög kvalitet på nybyggda hus
3. Hög efterfrågan på hus
4. Kunder nöjda med byggprocess och hus

Delmål

11. Ändringsbar inredning i hus
25. Effektiv och säker beställnings- & planeringsprocess av byggvaror och
komponenter

Delprocesser

Kundbeställning av komponenter, hantering/planering/beställning av
komponenter

Aktörer

Kunder, säljare, planerare, leverantörer

Handlingsobjekt

Ifylld ändringsblankett, beställning av specialkomponent, beställning av
kundvalskomponent

Diagnostisk Kunder kan nuförtiden beställa tre typer av inredningskomponenter (ur
slutsats
standardsortiment, ur specialsortiment, kundvalda komponenter). Dessa tre
typer av produkter ger upphov till tre varianter av beställningsprocesser, dvs
hur beställning läggs av kund samt hur Byggvakten hanterar dessa
beställningstyper. Beställning av standardkomponenter bygger på utformat
och överenskommet baskontrakt för husbygget. Kunden behöver inte göra
något mer än det som är gjort i baskontraktet. Beställning enligt
standardsortiment innebär en enkel och väletablerad hantering hos
Byggvakten. De nyare variantprocesserna (special och kundval) har inte
etablerats som kvalitetssäkrade verksamhetsprocesser ännu. Felaktigheter
kan uppstå på olika ställen i hantering av ändringsbeställningar vilket ger
negativa följdeffekter. Då man nu erbjuder andra inredningskomponenter än
standard (delmål 11) så bör man se till att hantering av sådana
ändringsbeställningar genomförs på ett kvalitetssäkert sätt (delmål 25).
Figur 13.2. Diagnossammanfattning - ändringsbeställning
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En diagnossammanfattning knyter samman tidigare utredningsdokumentation med nya
ställningstaganden. Man har selekterat ut och kondenserat relevanta kunskaper och insikter
från tidigare analyser och dokumenterat detta i diagnossammanfattningen. Detta gäller
problem, styrkor, mål (huvudmål, delmål), delprocesser, aktörer och handlingsobjekt. På basis
av dessa kunskaper har sedan en diagnostisk slutsats formulerats som utgör direkt grund för
uttryckt förändringsbehov. Eftersom en diagnostisk slutsats ofta täcker ett verksamhetsområde innefattande flera problem, styrkor och mål, så uttrycks denna slutsats i en
argumentativ text som är tillräckligt uttömmande.
Behov

2. Ökad andel accept av kundvalskomponenter

Problem

17. Byggvakten måste avvisa vissa kundvalsbeställningar
6. Kunder kan missa att Byggvakten har avvisat en kundvalsbeställning
8. Missnöjda kunder

Styrkor

3. Kunder kan välja att anpassa hustyper och välja inredningskomponenter

Huvudmål

4. Kunder nöjda med byggprocess och hus

Delmål

13. Kundvalda inredningskomponenter

Delprocesser

Kundbeställning av kundvalskomponenter, hantering/beställning av
kundvalskomponenter

Aktörer

Kunder, säljare, planerare, leverantörer

Handlingsobjekt

Ifylld ändringsblankett, beställningsbekräftelse till kund, avvisad
kundvalsbeställning, ändringsbilaga

Diagnostisk Kunder har nuförtiden möjlighet att föreslå inredningskomponenter till sitt
slutsats
hus som ska byggas istället för komponenter ur standard- och
specialsortiment. Det händer dock att kundens val inte accepteras av
Byggvakten pga leveranstider, priser och installationshinder. Kunden kan bli
missnöjd pga detta. Byggvakten bör höja ambitionsnivån vad gäller kundens
egna val av inredning (delmål 13).
Figur 13.3. Diagnossammanfattning - accept av kundvalskomponenter
Den diagnostiska slutsatsen innebär ett utvärderande ställningstagande avseende det
fokuserade verksamhetsområdet som avgränsats (främst genom angivna delprocesser). Flera
av förändringsbehoven för Byggvakten avser identifierade skillnader mellan hantering av å ena
sidan inredningskomponenter i standardsortimentet och å andra sidan hantering av special
och kundval. Historiskt har man utvecklat kunskaper och rutiner för en effektiv hantering av
standardkomponenter. Samma institutionalisering av arbetssätt finns inte för special och
kundval. Därför finns här behov av förändring.
De flesta förändringsbehov är formulerade utifrån identifierade problem, dvs att man behöver
hitta sätt att reducera dessa problem. Detta gäller även förändringsbehov 2 om ”Ökad andel
accept av kundvalskomponenter” (figur 13.3), men här spelar målvärderingen en större roll.
Delmål 13 (”Kundvalda inredningskomponenter”) har inte fått tillräcklig uppmärksamhet och
prioritet i verksamheten. För detta förändringsbehov har ett ställningstagande gjorts att
försöka öka prioriteten av detta mål, vilket finns uttryckt i den diagnostiska slutsatsen
(”Byggvakten bör höja ambitionsnivån vad gäller kundens egna val av inredning”).
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Behov

3. Ökad kunskap hos kunder om ändringsbilaga till kontrakt

Problem

10. Kunder kontrollerar inte alltid ändringsbilaga och baskontrakt tillräckligt
snabbt och noga
35. Inredningskomponenter i färdigt hus kan avvika från det som kunder
anser sig ha beställt
2. Konflikter vid slutbesiktning
8. Missnöjda kunder

Styrkor

---

Huvudmål

2. Hög kvalitet på nybyggda hus
4. Kunder nöjda med byggprocess och hus

Delmål

14. Få klagomål från kunder
24. Tydliga överenskommelser med kund

Delprocesser

Hantering av kundvalskomponenter, besiktning

Aktörer

Kunder, planerare, besiktningsperson

Handlingsobjekt

Ändringsbilaga, baskontrakt, besiktningsprotokoll

Diagnostisk Baskontrakt skrivs under av marknadschef och kund. Ändringsbilagan
slutsats
distribueras av Byggvakten (planerare) till kund som en samlad information
om vilka ändringsbeställningar som man accepterat. Det finns
ändringsbeställningar som inte går igenom hos Byggvakten. Kunden
kontrollerar inte alltid ändringsbilagan; Byggvakten kräver inte någon
kontroll eller accept från kunden. Kunden kan således ha bristande kunskap
om innehållet i ändringsbilagan och samtidigt ha (felaktiga) förväntningar
om att vissa komponenter finns i huset. Detta kan leda till missnöje och
konflikter i samband med husbesiktning.
Figur 13.4. Diagnossammanfattning - ändringsbilaga
Det kan finnas förändringsbehov för vilka man inte har identifierat några direkta styrkor inom
genomförd styrkeanalys. För förändringsbehovet ”Ökad kunskap hos kunder om
ändringsbilaga till kontrakt” (3), så finns inga motsvarande styrkor identifierade; se figur 13.4.
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Behov

4. Förbättrad lagerhantering av inredningskomponenter

Problem

20. Byggare kan missa att en viss inredningskomponent (special/kundval)
finns på lagret
31. Det finns inga ordnade lagerplatser för special- och
kundvalskomponenter
13. Inredningskomponent inte beställd (special eller kundval)
23. Inredningskomponent saknas på lagret
59. Bygg-IT inte anpassat till special- och kundvalskomponenter

Styrkor

30. Enkel hantering av standardkomponenter på lagret
31. Gott om plats för inredningskomponenter på lagret
29. Bygg-IT ger säker hantering av beställningar och lagerstatus

Huvudmål

1. Hög lönsamhet på husbyggnad
2. Hög kvalitet på nybyggda hus
4. Kunder nöjda med byggprocess och hus

Delmål

17. Låg lagerhållning av byggvaror & komponenter
23. Komponenter tillgängliga vid installation

Delprocesser

Planering/beställning av komponenter, leverans/lagerhållning/lageruttag av
komponenter

Aktörer

Planerare, lagerarbetare, byggare

Handlingsobjekt

Beställning av specialkomponent, beställning av kundvalskomponent,
inleveransplan (standardkomponenter), komponentlager

Diagnostisk Beställning och lagerhållning av standardkomponenter utförs genom
slutsats
etablerade och effektiva processer. Bygg-IT används för beställning och
lagerredovisning. Det finns fasta lagerplatser för dessa komponenter.
Motsvarande hantering av special och kundval görs utan sådant stöd. Brister
i hantering av dessa komponenter kan få följdeffekter i form felaktiga
installationer. Det är önskvärt att all hantering av inredningskomponenter
sker på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt.
Figur 13.5. Diagnossammanfattning - lagerhantering av inredningskomponenter
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Behov

5. Eftersträva korrekt installation av inredningskomponenter i hus

Problem

11. Byggare hämtar ut fel komponent från lagret (standard istället för special
eller kundval)
3. Fel komponent installerad
13. Inredningskomponent inte beställd (special eller kundval)
4. Inredningskomponent ej installerad (saknas) i hus

Styrkor

22. Egna anställda byggare
23. Kvalitetsmedvetenhet hos byggledare och byggare

Huvudmål

2. Hög kvalitet på nybyggda hus
4. Kunder nöjda med byggprocess och hus

Delmål

15. Hög andel godkända husbesiktningar
22. Rätt komponenter installerade i hus vid leverans
23. Komponenter tillgängliga vid installation
24. Tydliga överenskommelser med kund

Delprocesser

Lagerhållning/lageruttag/installation av komponenter

Aktörer

Planerare, lagerarbetare, byggare

Handlingsobjekt

Installationsplan, komponentlager, uthämtade komponenter, nybyggt hus
med installerade komponenter

Diagnostisk Rätt inredningskomponenter är inte alltid installerade i färdigbyggda hus.
slutsats
Felaktigheter i komponentlager, installationsplan, och bristfällig användning
av denna kan leda till sådana installationsbrister. Detta leder till missnöje
hos kund och onödiga efterarbeten.
Figur 13.6. Diagnossammanfattning - installation av inredningskomponenter
13.3 Begrepp och notation
En diagnossammanfattning görs med ett visst diagnosfokus, dvs för ett avgränsat
verksamhetsområde eller någon uttalad verksamhetsaspekt. Den innehåller en kondenserad
beskrivning med utdrag från tidigare utredningsdokumentation. Följande begrepp anges:
 Problem, se problemanalys särskilt avsnitt 10.3.
 Styrkor, se styrkeanalys särskilt avsnitt 11.3.
 Mål uppdelat på huvudmål och delmål, se målanalys särskilt avsnitt 12.4.
 Delprocesser. Olika delprocesser finns omnämnda i t.ex processanalys (särskilt avsnitt
9.3) och kan framgå av handlingsgrafer (avsnitt 8.2 – 8.3).
 Aktörer. Olika aktörer finns omnämnda i verksamhetsdefinition (avsnitt 6.2 – 6.3), samt i
samverkansgrafer (avsnitt 7.2 – 7.3), processgrafer (avsnitt 9.2 – 9.3) och
handlingsgrafer (avsnitt 8.2 – 8.3).
 Handlingsobjekt. Relevanta handlingsobjekt framgår t.ex av samverkansgrafer (avsnitt
7.2 – 7.3) och handlingsgrafer (avsnitt 8.2 – 8.3).
Baserat på ovanstående så innehåller diagnossammanfattningen också följande delar:
 Diagnostisk slutsats
 Förändringsbehov
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Diagnostisk slutsats är ett utvärderande ställningstagande som baseras på kunskaper från
utförd kartläggning och nulägesanalys. Den diagnostiska slutsatsen utgör en argumentativ
grund för formulering av förändringsbehov.
Förändringsbehov anger en önskad riktning på en tänkt kommande förändring. Förändringsbehov kan uttryckas med verb i komparativ form (t.ex med ord som förbättrad, ökad, minskad)
eller som imperativ (med ord som t.ex eftersträva, möjliggöra, utnyttja, skapa, klargöra). För
förändringsbehov så bör man undvika formuleringar som pekar på konkreta förändringsåtgärder.
En diagnossammanfattning görs genom strukturering av text i tabellform (figur 13.2 – 13.6).
Normalt görs en tabell med två kolumner: en kolumn med typbegreppen och en kolumn med
innehållsbeskrivning.
13.4 Hur göra sammanfattande nulägesvärdering
13.4.1 Hur framställa en diagnossammanfattning
Sammanfattande nulägesvärdering knyter samman utförd analys och kartläggning av befintlig
verksamhet. Man går igenom framställd dokumentation och gör en avslutande utvärdering
på basis av denna. Man selekterar ut viktiga problem, styrkor och mål från den totala
utredningsdokumentationen som underlag för formulering av förändringsbehov. Den
sammanfattande nulägesvärderingen dokumenteras i ett strukturerat textdokument som
kallas diagnossammanfattning. Figur 13.7 beskriver hur man stegvist kan göra en sammanfattande nulägesvärdering.
Utförd problemanalys spelar en viktig roll för den sammanfattande värderingen.
Problemkartläggningen i problemgrafer utgör en väsentlig kunskapsgrund och drivkraft för
formulering av förändringsbehov. Problembeskrivningarna visar vad man i verksamheten
uppfattar som inte tillfredsställande tillstånd samt att man därigenom önskar ta sig ur detta
tillstånd. Problem visar de delar av verksamheten som fungerar otillfredsställande. Det finns
andra delar i verksamheten som fungerar bra och som man därmed inte bör förändra;
åtminstone inte till det sämre. Dessa delar utgör verksamhetens styrkor och de bör vara
kartlagda genom en styrkeanalys. Genom att göra både problem- och styrkeanalys av en
verksamhet så får man en balanserad syn på verksamhetens funktionssätt: vad som fungerar
dåligt och vad som fungerar bra.
Problem- och styrkeanalys utgör viktiga delar av en nulägeskartläggning. Det handlar
huvudsakligen om befintliga problem och styrkor, men till viss del kan framtida problem
(risker, hot) och framtida styrkor (möjligheter) beröras i dessa analyser. Målanalys handlar
också om det befintliga; vilka mål som föreligger och därmed har eller borde ha en inverkan
på verksamheten. Mål har dock en temporal giltighet som går utanför nuet. Mål ska gälla idag
och imorgon och därefter. En reflektion kring målens framtida betydelse är nödvändig i
samband med en diagnossammanfattning. Det kan handla om att å ena sidan tona ner vissa
mål och å andra sidan betona andra mål. Hur man prioriterar mål har betydelse för
formulering av förändringsbehov.
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Detta innebär att man selekterar problem, styrkor och mål från utredningsdokumentationen
och för in dessa i diagnossammanfattning (se figur 13.7). Detta görs för något visst
verksamhetsfokus (diagnosfokus). I exemplet Byggvakten ovan (avsnitt 13.2) så finns fem
förändringsbehov formulerade; var och ett representerande någon viss verksamhetsfokusering. Benämning av sådant diagnosfokus framgår från figurbenämningarna för figur
13.3 - 13.6. Dessa benämningar är ”ändringsbeställning”, ”accept av kundvalskomponenter”, ”ändringsbilaga”, ”lagerhantering av inredningskomponenter” och ”installation av
inredningskomponenter”. Som framgår så utgör en sådan fokusbenämning en del av formuleringen av förändringsbehov. Benämningen av diagnosfokus är en ”neutral” formulering,
medan förändringsbehov anger en förändringsriktning. Ett exempel: Förändringsbehov 4
anger en tydlig förändringsriktning genom formuleringen ”Förbättrad lagerhantering av
inredningskomponenter”. Motsvarande diagnosfokus anges genom den neutrala formuleringen ”lagerhantering av inredningskomponenter”.

Figur 13.7. Hur göra sammanfattande nulägesvärdering
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Diagnosfokus innebär något avgränsat verksamhetsområde eller någon uttalad verksamhetsaspekt. Denna avgränsning görs inom ramen för avgränsat utredningsfokus. Man behöver
alltså skilja mellan 1) den avgränsning som gjorts för den pågående utredningen (verksamhetsdiagnosen) och 2) de olika delfokuseringar som görs utifrån den diagnostiska analysen som
genomförs inom den sammanfattande nulägesvärderingen. I figur 13.8 finns detta illustrerat.
Där finns också angivit att utredningsfokus normalt är en del av den aktuella verksamheten.
Denna verksamhet kan vara klargjord genom en dokumenterad verksamhetsdefinition (figur
6.1 – 6.2).

Figur 13.8. Olika gränser avseende verksamhet under en verksamhetsdiagnos
Som komplement till selekterade problem, styrkor och mål anges berörda delprocesser,
aktörer och handlingsobjekt i verksamheten. Detta innebär ett tydliggörande av verksamhet
inom ramen för avgränsat diagnosfokus. Delprocesser, aktörer och handlingsobjekt framgår
av annan utredningsdokumentation, som verksamhetsdefinition, samverkansgrafer, processgrafer och handlingsgrafer. En genomgång av denna dokumentation bör även understödja
selektering av problem, styrkor och mål. T.ex så bör handlingsgrafer bidra till att klargöra
problem i verksamheten. Det handlar om att samstämma dessa olika delar av diagnossammanfattningen så att ett tydligt diagnosfokus kan växa fram (figur 13.7).
Förändringsbehov ska ”svara upp” mot selekterade problem samt mål med behov av betoning.
För att formulera förändringsbehov på ett träffsäkert sätt så bör man först uttrycka en
diagnostisk slutsats för det avgränsade verksamhetsområdet, dvs för angivet diagnosfokus.
Den diagnostiska slutsatsen uttrycker en samlad bedömning av avgränsad verksamhet. Den
uttrycker på ett tillräckligt utförligt sätt, men samtidigt på ett kondenserat sätt, vad som inte
är tillfredsställande i verksamheten och vad detta beror på. Den diagnostiska slutsatsen ger
argument för formulering av förändringsbehov.
Figur 13.7 anger en logisk ordning mellan de olika delarna i en diagnossammanfattning. Det
bör dock betonas att arbete med en nulägesvärdering ofta sker på ett iterativt och
växelverkande sätt. De olika delarna i en diagnossammanfattning växer fram genom att växla
fokus mellan dessa olika delar och att man successivt dokumenterar dessa. Det är viktigt att en
diagnossammanfattning utgör en kongruent helhet. Det som står i den ska handla om samma
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sak, dvs ha ett avgränsat och tydligt diagnosfokus. Innehållet i dokumentet ska argumentativt
följa en röd tråd. Formulerade förändringsbehov ska bygga på diagnostisk slutsats som i sin
tur ska bygga på övriga delar. Dessa ska i sin tur vara i överensstämmelse med övrig
utredningsdokumentation.
Som framgått ovan så innebär sammanfattande nulägesvärdering ett växelverkande och
iterativt frågande. Olika typer av frågor behöver ställas och svar dokumenteras i diagnossammanfattningar. Att hitta lämpliga diagnosfokuseringar görs främst genom att klarlägga
vilka problem som är viktiga att åtgärda, men även mål och styrkor kan vara betydelsefulla för
att hitta lämpligt diagnosfokus. Vi anger nedan ett antal frågor att ställa för att göra en
nulägesvärdering som resulterar i en diagnossammanfattning. Den första frågan som finns i
listan nedan handlar om att välja diagnosfokus. Det är dock kanske inte så att man kan svara
på detta på ett tillfredsställande sätt, utan att först ha adresserat några av de övriga frågorna.
Som sagt, ett iterativt arbetssätt gäller här. Frågorna lyder som följer:










Vilken del av verksamheten (verksamhetsområde, verksamhetsaspekt) behöver
förbättras, dvs vilket diagnosfokus kan anläggas och styra nulägesvärderingen?
Vilka problem i verksamheten behöver åtgärdas (reduceras, elimineras)?
Vilka mål behöver betonas? Vilka mål behöver uppfyllas bättre?
Vilka styrkor behöver bevaras och utnyttjas bättre?
Vilka delprocesser är berörda?
Vilka aktörer är berörda?
Vilka handlingsobjekt är berörda?
Varför fungerar inte verksamheten tillfredsställande, dvs hur kan en diagnostisk slutsats
formuleras?
Vilken inriktning bör en önskad förändring ha, dvs hur bör förändringsbehov vara
formulerat?

13.4.2 Kompletterande utvärderingsstrategier
Den primära utvärderingsstrategi som tillämpas i en verksamhetsdiagnos kan kallas
situationsdriven strategi. Den är situationsdriven genom sin utgångspunkt i problem, styrkor,
mål och annan verksamhetskunskap. Den baseras på befintlig verksamhetssituation (hur man
faktiskt gör nu)1, men baseras även på hur man bör göra (genom studie av mål och hur de är
verksamma och/eller uppfyllda)2. Innehåll i redovisade diagnossammanfattningar (figur 13.2
- 13.6) speglar väl en sådan situationsdriven utvärderingsstrategi.
Detta är dock inte det enda tänkbara tillvägagångssättet i en verksamhetsdiagnos, även om vi
föreslår att det bör vara det primära och dominerande tillvägagångssättet. Man kan kombinera
en situationsdriven utvärdering med 1) en komparativ och omvärldsdriven utvärdering
och/eller 2) en idealdriven utvärdering.

Detta innebär tillämpning av sk målfri/öppen utvärdering; se t.ex Scriven (1991) och Cronholm &
Goldkuhl (2003).
2 Detta innebär tillämpning av sk målbaserad utvärdering; se t.ex Vedung (1991) och Cronholm &
Goldkuhl (2003).
1
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En omvärldsdriven utvärdering innebär att man studerar hur andra verksamheter agerar i
olika avseenden med relevans för fokuserad aktuell verksamhet. Det kan vara liknande
verksamheter som man jämför sig med. Det kan också vara helt andra typer av verksamheter
men där man studerar någon motsvarande och relevant verksamhetsaspekt som kan ge
lärdomar för den egna verksamheten1. I en sådan utvärderingsstrategi handlar det om att
inspireras av andras framgångsrika verksamheter. Man jämför den egna verksamheten med
andra för att därigenom skärpa krav och identifiera nya möjligheter för verksamhetsutveckling. Ett omvärldsorienterat angreppssätt kan tillämpas vid olika tillfällen under ett
förändringsarbete; t.ex under en verksamhetsdiagnos, men också senare vid en åtgärdsstudie
för att inhämta idéer och inspiration för formulering av förändringsåtgärder.
En idealdriven utvärdering innebär att man utgår ifrån och baserar sig på generella
kvalitetsideal2. FA/SIMMetoden, som den presenterats i denna skrift, bygger på ett
praktikteoretiskt perspektiv (se kapitel 2). I vår beskrivning ovan, av hur man ska arbeta med
olika metodkomponenter i denna metod, så betonas användning av ett praktikteoretiskt
tänkesätt, som t.ex utbytestänk och transformationstänk. Detta innebär även att det avslutande arbetet i verksamhetsdiagnosen (dvs sammanfattande nulägesvärdering) kommer att
vara mer eller mindre påverkat av praktikteoretiska begrepp, givetvis beroende av hur
metodanvändare tillämpar ett sådant tänkande. Detta innebär att den situationsdrivna
utvärderingen, som vi har beskrivet den i tidigare avsnitt i detta kapitel, kan ses som delvis
influerat av begrepp och synsätt från praktikteori. Det är en situationsdriven utvärdering med
teoretisk påverkan.
En utvärdering av studerad verksamhet kan dock göras ännu tydligare baserad på
praktikteoretiska begrepp och kriterier. I avsnitt 2.7 ovan har vi, under rubriken verksamhetskvalitet, artikulerat ett antal generella kvalitetsnormer med direkt grund i praktikteori. Dessa
kvalitetsideal kan appliceras på ett explicit sätt vid en idealdriven utvärdering. Man använder
sig då av dessa kvalitetsideal för verksamheter som utvärderingskriterier för att göra en
bedömning av studerad verksamhet. I figur 13.9 finns en kondenserad redovisning av en
idealdriven utvärdering applicerad på Byggvakten. För de fem avgränsade diagnosfokuseringarna3 har en värdering gjorts baserat på praktikteoretiska kvalitetskriterier. Värderingen
är gjord så att olika brister, för respektive diagnosfokusering, uppmärksammas och beskrivs;
detta görs i en kolumn för verksamhetskvalitet i redovisad tabell (figur 13.9). De tillämpade
kriterierna är implicita i framställningen men framgår genom kursivering av använda
kriteriebegrepp.
Denna utvärdering har klara likheter med den situationsdrivna utvärderingen gjord i tidigare
redovisade diagnossammanfattningar (figur 13.2 - 13.6). Diagnostiska slutsatser, uttryckta i
dessa diagnossammanfattningar, har viss överensstämmelse med den idealdrivna utvärderingen i figur 13.9. Detta är naturligt eftersom dessa diagnostiska slutsatser bygger på en
situationell analys av verksamheten influerad av praktikteoretiskt tänkande. Man skulle kunna
säga att de diagnostiska slutsatserna, och de motsvarande förändringsbehoven, har blivit
1 Se t.ex Karlöf m fl (2000) och Johannesson & Perjons (2017)

om behov och arbetssätt för en komparativ
och omvärldsdriven utvärdering.
2 Denna typ av utvärderingsstrategi beskrivs i Cronholm & Goldkuhl (2003) som kriteriebaserad
utvärdering.
3 Detta är alltså de fem diagnosfokuseringarna som gjorts för tidigare redovisade diagnossammanfattningar (avsnitt 13.2 och 13.4.1)
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preciserade och fått en explicit grundning i generella kvalitetskriterier genom den idealdrivna
analysen. Att göra en idealdriven utvärdering, som komplement till en situationsdriven
nulägesvärdering, innebär ett säkerställande av dessa situationella ställningstaganden. Man
kan bli mer säker på att lämpliga förändringsbehov har formulerats.
Diagnosfokus

Verksamhetskvalitet

1. Ändringsbeställning

Brister i vidareföring av produktuppdrag. Varierande
verksamhetsprocesser för olika typer av produktuppdrag (bristande
processkongruens). Otillräckligt utvecklad och institutionaliserad
verksamhetsförmåga.

2. Accept av
kundvalskomponenter

Avvisande av produktuppdrag; vilket innebär att Byggvakten inte kan
motsvara förväntningar på produktleverans helt avseende en typ av
erbjudna produkter (kundval).

3. Ändringsbilaga

Bristande medvetenhet och ömsesidighet i del av kontrakt mellan kund
och Byggvakten.

4. Lagerhantering av
inredningskomponenter

Brister i transformationskvalitet för två typer av produkter (special och
kundval). Varierande verksamhetsprocesser för olika typer av
produktuppdrag (bristande processkongruens). Otillräckligt utvecklad
och institutionaliserad verksamhetsförmåga. Utrustning (IT-system
och lagerlokaler) otillräckligt anpassade och utnyttjade.

5. Installation av
inredningskomponenter

Brister i transformationskvalitet för två typer av produkter (special och
kundval). Varierande verksamhetsprocesser för olika typer av
produktuppdrag (bristande processkongruens). Brister i vidarefört
uppdrag (installationsplan) och medvetenhet och ömsesidighet
avseende denna.

Figur 13.9. Idealdriven utvärdering med grund i kriterier för verksamhetskvalitet
Vi menar inte att man alltid i verksamhetsdiagnoser behöver komplettera en situationsdriven
nulägesvärdering med en idealdriven utvärdering baserad på generella kvalitetskriterier. Detta
är en kompletterande utvärderingsstrategi som kan tillämpas om man upplever ett sådant
behov av ytterligare grundning av resultat.
Dessa framförda kvalitetsideal1 (för verksamhetskvalitet) kan alltså användas på föreslaget sätt
under en förändringsanalys som kriterier vid utvärdering av en verksamhet (dvs under
verksamhetsdiagnos). De kan också nyttjas som inspiration i samband med generering av
åtgärdsförslag och vid värdering av sådana åtgärdsförslag (dvs under åtgärdsvärdering).

Dessa kvalitetsideal är givetvis inte de enda tänkbara att använda i en idealdriven utvärdering av
verksamhet. De finns många andra kandidater; se t.ex Alter & Wright (2010) för en annan, men delvis
likartad, uppsättning av kvalitetskriterier.
1
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14 Metodsammanfattning
I kapitel 5 finns en översiktlig metodbeskrivning av verksamhetsutveckling med betoning av
förändringsanalys; dess metodstruktur bestående av ett antal fokalområden. Vi har i kapitel 6
– 13 beskrivit ett antal fokalområden i metoden. I detta kapitel sammanfattar vi metoden och
dess olika fokalområden. Varje enskilt fokalområde beskrivs översiktligt; dess syfte och
innehåll samt i förekommande fall även dess ingående dokument. Se figur 14.1 – 14.16.
Fokalområde

Klargöra förutsättningar

Syfte

Definiera, överenskomma och styra utredningen. Instrument för att
starta upp och fullfölja en utredning; kan modifieras under processen
baserat på nya insikter.

Innehåll

Utredningskaraktär och syfte, aktörer, avgränsning, resultat, resurser.
Vilka aspekter av utredningen som man väljer att fastställa anpassas till
behovet i den aktuella utredningen.

Dokument:
Förutsättningsdokument

Utredningstrigger, utredningstyp, utredningssyfte, förväntat resultat
och dokumentation, utredningsobjekt, avgränsat verksamhetsområde,
fokuserade verksamhetsaspekter (utredningsteman), berörda aktörer i
och utanför verksamheten, beställare av utredning,
genomförare/arbetsgrupp, utredningsmetod, tid och andra resurser
(exempel: figur 6.3).

Figur 14.1. Klargöra förutsättningar - metodbeskrivning
Fokalområde

Kartläggning & analys av nuläge

Syfte

Etablera en tillräckligt djup förståelse av verksamheten utifrån olika
fokuseringar som led i en nyanserad diagnos av nuläget. Ge underlag för
att fastställa diagnos och förändringsbehov.

Innehåll

Utförs genom detaljerade fokalområden (figurer 14.3 – 14.10).
Figur 14.2. Kartläggning & analys av nuläge - metodbeskrivning

Fokalområde

Verksamhetsdefiniering

Syfte

Identifiera viktiga kategorier för verksamheten avseende
verksamhetens förutsättningar och resultat. Klarlägga grundläggande
verksamhetslogik. Skapa en referensram till övriga områden inom
förändringsanalysen.

Innehåll

Kategorier enligt den generiska verksamhetsmodellen. En
verksamhetsdefinition kan utgå ifrån produkt, verksamhetsområde
eller organisatorisk enhet och kan beröra del av organisation, hel
organisation eller flera organisationer.

Dokument:
Verksamhetsdefinition

Klargörande av verksamhetens produkter, klienter, producenter,
viktiga handlingar samt transaktionella och infrastrukturella
förutsättningar (exempel: figur 6.1 – 6.2).
Figur 14.3. Verksamhetsdefiniering - metodbeskrivning
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Fokalområde

Samverkansanalys

Syfte

Identifiera samverkan mellan aktörer vid genomförande av uppdrag
som riktas mot någon klient. Ge kunskap om överenskommelse,
vidareföring samt genomförande av uppdrag. Aktör/klient kan utgöras
av grupp av organisationer, hel organisation, del av organisation eller
enskild aktör.

Innehåll

Fokus på aktör/utförare. Aktörer inom det studerade
verksamhetsområdet samt viktiga relaterade aktörer som t.ex
kunder/klienter och leverantörer/försörjare samt eventuellt andra
aktörer. Artefakter som utförare (t.ex IT-system) kan också beskrivas
som samverkanspart.

Dokument:
Visar samspel mellan viktiga aktörer/utförare inom fokuserad
Samverkansgraf organisation och dess relation till viktiga omgivande aktörer samt
samspel mellan omgivande aktörer (exempel: figur 7.1 – 7.3).
Dokument:
Beskriver, på en mer detaljerad nivå än samverkansgraf, två eller
Interaktionsgraf möjligen flera fokuserade aktörer och dess samverkan. Interaktiv
handlingslogik (sekvenser, alternativ, villkor, återkopplingar). I första
hand fokuseras interaktionen producent/leverantör – klient/kund.
Figur 14.4. Samverkansanalys - metodbeskrivning
Fokalområde

Handlingsanalys

Syfte

Identifiera vilka aktiviteter/handlingar som utförs i verksamheten,
vem som utför dem och vilka resultat dessa leder till samt vilka
förutsättningar som behövs.

Innehåll

Fokus på aktiviteter/handlingar. Förutsättningar för att utföra
handlingar och resultat av utförda handlingar samt utförare av
aktiviteter. Handlingslogik.

Dokument:
Handlingsgraf

Beskriver verksamhetens förlopp, hur något görs, vem som gör
(utförare), villkor för att något görs, samband och ordningsföljd
mellan handlingar, förutsättningar och resultat, materiella och
kommunikativa flöden. Möjlighet finns att skapa en detaljerad
beskrivning av verksamhetens handlingslogik (exempel: figur 8.1 –
8.4).
Figur 14.5. Handlingsanalys - metodbeskrivning
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Fokalområde

Processanalys

Syfte

Identifiera vilka processer som utförs i verksamheten och hur dessa är
strukturerade och grupperade i delprocesser.

Innehåll

Fokus på processer och delprocesser. Förutsättningar för respektive
resultat från processer samt utförare av delprocesser.

Dokument:
Processgraf

Beskriver hur verksamhetsprocesser (variantprocesser) är avgränsade
och strukturerade/ordnade i delprocesser samt koppling till aktörer
(initierare, utförare, mottagare); (exempel: figur 9.1).
Figur 14.6. Processanalys - metodbeskrivning

Fokalområde

Problemanalys

Syfte

Identifiera viktiga problemeffekter och problemorsaker i
verksamheten samt hur dessa är relaterade. Kunskaper om
problemsituationen och risker för oacceptabla effekter ger underlag för
att gå vidare och skapa problemreducerande åtgärder.

Innehåll

Fokus på det problematiska i verksamheten, det som inte är
tillfredsställande/önskvärt, samband mellan problemgivande faktorer
(orsaks-/effektsamband). Onda cirklar. Problemfaktorer som även kan
ha en styrkedimension, en positiv effekt.

Dokument:
Problemgraf

Relaterade problem, problemsamband. Problemgrafer kan framställas
med olika fokus, gemensamma resp partsspecifika problem, på
detaljerad resp aggregerad nivå (exempel: figur 10.1 - 10.5).

Dokument:
Problemlista

Identifierade problem (exempel: figur 10.6).

Figur 14.7. Problemanalys - metodbeskrivning
Fokalområde

Styrkeanalys

Syfte

Identifiera viktiga styrkeeffekter och styrkeorsaker i verksamheten
samt hur dessa är relaterade. Kunskaper om styrkesituationen och
potentiella positiva effekter ger underlag för att gå vidare och skapa
åtgärder som tillvaratar och nyttjar styrkan i verksamheten.

Innehåll

Fokus på det positiva i verksamheten, det som fungerar tillfredsställande, samband mellan styrkegivande faktorer (orsaks-/effektsamband). Goda cirklar. Styrkefaktorer som även kan ha en problemdimension, en negativ effekt.

Dokument:
Styrkegraf

Relaterade styrkor, styrkesamband. Styrkegrafer kan framställas med
olika fokus, gemensamma respektive partsspecifika styrkor, på
detaljerad respektive aggregerad nivå (exempel: figur 11.1-11.3).

Dokument:
Styrkelista

Identifierade styrkor (exempel: figur 11.4).

Figur 14.8. Styrkeanalys - metodbeskrivning
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Fokalområde

Målanalys

Syfte

Klargöra viktiga mål för verksamheten. Genom målanalysen kan man
värdera och vidareutveckla mål för diagnos av verksamheten och
styrning av åtgärder.

Innehåll

Verksamhetsmål, målsamband, huvudmål, delmål, målbidrag och
målkonflikter. Verksamma och icke verksamma mål, värderade mål,
fastställda mål.

Dokument:
Mållista

Identifierade mål, karaktäriserade och värderade mål,
målförändringar (exempel: figur 12.3).

Dokument:
Målgraf

Relaterade mål, målsamband (positiva, negativa). Målgrafer kan
framställas med olika fokus (exempel: figur 12.1 – 12.2).
Figur 14.9. Målanalys - metodbeskrivning

Fokalområde

Begreppsanalys

Syfte

Ge kunskap om grundläggande kategorier i verksamheten samt
relationer mellan kategorier, klargöra och precisera använt
verksamhetsspråk. Genom begreppsanalysen kan man definiera
begrepp som identifieras genom och används inom andra områden av
förändringsanalysen.

Innehåll

Terminologi/språkbruk/verksamhetsspråk. Begrepp,
begreppsrelationer och termer.

Dokument:
Begreppslista

Definitioner och klargörande av begrepp, termanvändning.

Dokument:
Begreppsgraf

Relationer mellan begrepp; attribut kan anges till fokuserade begrepp.

Figur 14.10. Begreppsanalys - metodbeskrivning
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Fokalområde

Dimensionsanalys

Syfte

Fastställa värde för mätbara egenskaper som är viktiga för
verksamheten. Dimensionsanalysen kan ge svar på frågeställningar
som framkommit i andra områden inom förändringsanalysen, tidigare
uppfattningar kan verifieras/falsifieras och nya frågeställningar kan
genereras. Genom dimensionsanalysen kan man få underlag för att
avgöra relevans och dignitet avseende t.ex identifierade problem.

Innehåll

Undersöka egenskaper/karaktäriseringar (fastställa frågeställning och
mätskala, insamla, tolka, sammanställa, konkludera). Vanligt för
dimensionsanalysen är att använda kvantitativa mätskalor men även
kvalitativa mätskalor kan förekomma. Hur många, hur mycket, hur
länge, hur ofta är exempel på frågeställningar som kan besvaras
genom mätvärdesanalysen. Genom dimensionsanalysen kan man
belysa olika aspekter som t.ex ekonomi, tidsåtgång, genomloppstid,
materialtillgång, produktionsvolym. Fastställda värden kan t.ex
jämföras och tidsrelateras så att förändringar över olika tidsperioder
kan framgå.

Dokument:
Dimensionsdokument

Olika tabeller och sammanställningar som anpassas till aktuella
frågeställningar.

Figur 14.11. Dimensionsanalys – metodbeskrivning
Fokalområde

Sammanfattande nulägesvärdering

Syfte

Konkludera verksamhetsdiagnosen och ge underlag för fortsatt
arbete med åtgärder.

Innehåll

Sammanställning av viktiga kunskaper som framkommit under
nulägesanalysen. Ange förändringsbehov med grund i viktiga mål,
styrkor och problem som också redovisas. En sammanfattande
värdering görs lämpligtvis uppdelat i olika diagnosfokus, som kan
innebära ett avgränsat verksamhetsområde eller någon utpekad
verksamhetsaspekt.

Dokument:
Sammanfattning av mål, styrkor och problem samt fokuserade
Diagnosdelprocesser, berörda aktörer och relevanta handlingsobjekt.
sammanfattning Formulering av diagnostisk slutsats och förändringsbehov
(exempel: figur 13.2 – 13.6).
Figur14.12. Sammanfattande nulägesvärdering - metodbeskrivning
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Fokalområde

Generering & inventering av åtgärdsförslag

Syfte

Få fram goda åtgärdsförslag på basis av gjord verksamhetsdiagnos.

Innehåll

Generering av idéer till åtgärdsförslag. Inventering av möjliga befintliga
lösningar från andra verksamheter och produkter.

Dokument:
Idélista,
Åtgärdsdokument

Idélista (lista med åtgärdsförslag) samt översiktligt åtgärdsdokument.

Figur 14.13. Generering & inventering av åtgärdsförslag - metodbeskrivning
Fokalområde

Idédesign av framtida verksamhet

Syfte

Förtydliga och konkretisera åtgärdsförslag i tänkt framtida verksamhet.

Innehåll

Fördjupad åtgärdsbeskrivning samt framtidsbeskrivningar genom
utförande av relevanta fokalområden (figurer 14.3 – 14.10).

Dokument:
Åtgärdsdokument

Åtgärdsdokument, samt dokument från relevanta fokalområden.

Figur 14.14. Idédesign av framtida verksamhet - metodbeskrivning
Fokalområde

Åtgärdsvärdering

Syfte & innehåll

Identifiera positiva och negativa effekter av föreslagna åtgärder.
Värdera och jämföra olika åtgärder samt dess möjligheter att
genomföras och betydelse för verksamheten.

Dokument:
Åtgärdsdokument

Sammanställning av åtgärders positiva respektive negativa effekter för
verksamheten. Beskrivning av krav, möjligheter och restriktioner
avseende genomförande.
Figur 14.15. Åtgärdsvärdering – metodbeskrivning

Fokalområde

Beslut om åtgärder

Syfte & innehåll

Fatta beslut om eventuellt fortsatt förändringsarbete genom att ta
ställning till värderade åtgärdsförslag i relation till utförd
verksamhetsdiagnos.

Dokument

Dokumenteras på projektanpassat sätt.
Figur 14.16. Beslut om åtgärder - metodbeskrivning
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15 Forskning och praktik hand i hand: en historisk exposé över metodutveckling
och metodtillämpning
Utvecklingen av SIMMetoden för verksamhetsutveckling sträcker sig över 35 år. Vi avslutar
denna skrift med att ge en kort historisk översikt1. FA/SIMM började utvecklas 1982 inom
Humaninfologiska forskningsgruppen (HUMOR-gruppen), som då fanns vid Göteborgs
universitet och Stockholms universitet2. Arbetet med FA/SIMM i forskningsgruppen HUMOR3
startade för att skapa en heltäckande metod för det inledande skedet av
verksamhetsutveckling. På den tiden kallades metoden SIM och var en del av HUMORgruppens metodarsenal. Ursprungligen uttyddes SIM ”Språkaktsbaserad InformationssystemModellering”. Uttydning och stavning (SIMM) ändrades i början av 90-talet.
Förkortningen SIMM fick då följande uttydning:
 S = Samverkan och Situationsanpassning
 I = Ifrågasättande och Idéutveckling
 M = Meningsskapande och Målstyrning
 M = Metodisk och Modellering
Arbetet med utveckling av FA/SIMM skedde till viss del som reaktion mot en tidigare liknande
metod, förändringsanalys enligt ISAC. Göran Goldkuhl hade under sin tid i forskningsgruppen
ISAC (vid Stockholms universitet) under 1970-talet deltagit i utvecklingen av FA/ISAC
tillsammans med främst Mats Lundeberg och Anders G Nilsson (Lundeberg m fl, 1978). I
arbetet med FA/SIMM var vi inspirerade av FA/ISAC-metoden, men vi var också kritiska på
flera punkter, då vi ansåg att den metoden var lite snäv i vissa avseenden; se kritik i bl.a
Goldkuhl (1984). Vi ville därför skapa en bredare metod än FA/ISAC. Inledningsvis skapades
flera metodfragment för att täcka många olika fokalområden. Det visade sig emellertid att vi
då skapat en för omfattande och svårbrukbar metod. I samband med flera tillämpningsprojekt
på företag skedde en förenkling av metoden. Vi skalade bort flera udda moment och
koncentrerade metoden kring en kärna med fokus på organisatorisk problemlösning. Det
innebar fokus på grundbegrepp med tillhörande fokalområden som problem4, mål,
verksamhet, förändringsbehov och förändringsåtgärd. Detta är begrepp som fortfarande
intar en central plats i dagens metod. I samband med denna förenkling av metoden
artikulerades metodsynen med situationsanpassning som centralt förhållningssätt vid
metodanvändning.

En historisk översikt finns också i Goldkuhl & Röstlinger (2005b). Vissa delar av den historiska
utvecklingen är mer utförligt tecknade där.
2 Utveckling av denna metod för verksamhetsutveckling har skett vid många svenska lärosäten med
många forskare involverade. Forskare från följande akademiska lärosäten finns representerade (angivna
i ungefärlig tidsordning): Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet,
Högskolan i Borås, Högskolan i Dalarna, Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Örebro universitet,
Internationella handelshögskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet.
3 Arbetet med FA/SIM i HUMOR-gruppen leddes av Göran Goldkuhl och Annie Röstlinger. I arbetet
deltog också våra forskningskollegor Kjell Engberg, Hans-Uno Hansson, Claes-Olof Kall och Jan
Selldén.
4 En viktig kritik mot ISAC-metoden var dess brister vad gäller problemanalys och detta var samtidigt
en viktig bevekelsegrund för utvecklingen av FA/SIM. Problembegreppet och problemanalys med
problemgrafer spelade en viktig roll för FA/SIM redan från början (Röstlinger, 1982). Se även Goldkuhl
& Röstlinger (1993).
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Under mitten av 80-talet skedde också en artikulering av metodens kunskapssyn. Vi beskrev
FA som en transparent beslutsprocess med förändringsåtgärder som välgrundade beslut
(Goldkuhl, 1985; Goldkuhl & Röstlinger 1984; 1988); se avsnitt 3.3 och 4.6 ovan. FA som en
social kunskapsutvecklingsprocess1 betonades med dess inslag av genuin kommunikation2,
kritiskt ifrågasättande3 och kreativitet (Röstlinger, 1986; 1987; 1990; Goldkuhl & Röstlinger
1988).
Under senare delen av 80-talet skedde en satsning på att föra ut metoden för användning i
praktikfältet genom konsulting och utbildning. Under denna tid skrevs också boken
”Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda förändringsbeslut”
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Denna bok har sedan dess haft en stor spridning i praktikfältet
och i akademisk utbildning som kurslitteratur vid flera universitet och högskolor.
I slutet av 80-talet skedde också en viktig metodutveckling av verksamhetsanalys. Fram till
1986 hade FA/SIMM utnyttjat verksamhetsanalys (V-grafer) från ISAC-metoden (Lundeberg
m fl, 1978). 1987 påbörjades utvecklingen av ett nytt sätt att bedriva verksamhetsanalys inom
SIMMetoden baserat på ett kontextuellt och handlingsorienterat tänkande istället för ett
hierarkiskt-kompositionellt systemtänkande (från ISAC). Vi började då utveckla och tillämpa
handlingsgrafer (se kapitel 8 ovan) som sedan dess spelat en mycket viktig roll för FA/SIMM 4
(Goldkuhl, 1987; 1990b; 1992a; 1995a; 1996; Goldkuhl & Röstlinger 1991a; Röstlinger, 1995).
1991 startades forskningsgruppen VITS5, vid Linköpings universitet, av Göran Goldkuhl och
Annie Röstlinger. FA/SIMM var ett viktigt kunskapsarv för oss att utnyttja, förvalta och föra
vidare. Ett av de tidiga projekten i VITS handlade om utvärdering och förändring av
datorstödda kommunala verksamheter. I detta projekt utnyttjades flera metoddelar ur
FA/SIMM för utvärdering av informationssystem och verksamheter. Behov av ytterligare
metoddelar identifierades. Styrkeanalys utvecklades för att studera det positiva i
verksamheter (Röstlinger, 1993a; 1994). I samband med detta insåg vi också behov av en
mindre fastlåst metodstruktur för FA/SIMM. Metodsynen vidareutvecklades. Vi klargjorde
metodkomponentbegreppet vilket möjliggjorde en mer modulär och flexibel metodstruktur;
se Röstlinger & Goldkuhl (1994) och Goldkuhl & Röstlinger (2017) samt även Goldkuhl m.fl
(1998), Ågerfalk & Åhlgren (1999), Cronholm & Ågerfalk (1999) och Wistrand & Karlsson
(2004). Denna flexibla och utbyggbara metodstruktur möjliggjorde utveckling av nya
fokalområden och metodkomponenter vilket har skett genom många av VITS
forskningsprojekt. Vi omnämner nedan kortfattat nya metodkomponenter och annan
vidareutveckling av FA/SIMM som har utförts genom forskning inom VITS-nätverket.

Detta innebar också en artikulering av ett kvalitetsbegrepp för kunskapsutveckling under FA och
systemutveckling (Röstlinger, 1984; 1985). Kapitel 4 ovan beskriver olika aspekter av verksamhetsutveckling som en social kunskapsutvecklingsprocess.
2 Detta beskrevs i Goldkuhl & Röstlinger (1988). Se också avsnitt 4.5 ovan.
3 Detta beskrevs i Goldkuhl & Röstlinger (1988). Se också avsnitt 4.4 ovan.
4 Handlingsgrafer har också spelat en mycket stor roll för utveckling av metoden verksamhets- &
informationsbehovsanalys (VIBA) enligt SIMM (Goldkuhl, 1993a; Ågerfalk, 2003; Cronholm &
Goldkuhl, 2010).
5 Se Goldkuhl & Röstlinger (1991b) och Goldkuhl (1992b) för utgångspunkter för denna forskningsgrupp
samt Goldkuhl (2006) för en historisk beskrivning av delar av verksamheten.
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1994 påbörjades en forskning kring förändringsanalys och affärsprocesser. Genom flera
tillämpningar i olika företag skedde utveckling av affärsprocesstänkande under FA (Lind,
1996). Detta inrymde metodutveckling kring bl.a processgrafer som notation (ibid, Lind &
Goldkuhl, 1997; Goldkuhl, 1995a). Parallellt med detta skedde en successiv artikulering och
precisering av affärsprocessbegreppet1 (t.ex Goldkuhl, 1995b; Lind, 1996; 2001; Goldkuhl &
Röstlinger 2003; Lind & Goldkuhl, 2006). Kopplat till detta påbörjades arbete med den sk
affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1996; 1998; Axelsson m.fl, 2000; Goldkuhl & Lind;
2004; Goldkuhl & Röstlinger 2007). Modellen styr genom ett antal generiska faser och
handlingstyper analys av samverkan mellan leverantörer och kunder i affärsprocesser. Denna
modell har sedan vidareutvecklats och presenteras i denna skrift som den generiska
utbytesmodellen (avsnitt 2.1 ovan).
Affärsprocesstänkande ledde till att man under en FA fokuserade samspel med kunder. Från
detta var inte steget långt att börja arbeta med förändringsanalys av interorganisatoriska
processer (Christiansson, 1998a). Detta ledde till utveckling av nya notationer såsom
interaktionsgrafer (Christiansson, 1998ab; Goldkuhl 1995a). Det interorganisatoriska perspektivet vidgades ytterligare till att genom FA studera företag och organisationer i nätverk
(Hultgren, 2000; Melin, 2002). Intresse för samspel mellan och inom organisationer ledde
fram till utveckling av samverkansgrafer som en viktig notation (Röstlinger m fl, 1997).
Av stor betydelse för FA/SIMM har utvecklingen av den socio-instrumentell praktikteori och
den praktikgeneriska modellen varit; se Goldkuhl & Röstlinger (2005a; 2006). Härigenom har
verksamhetsbegreppet klargjorts. Ett nytt fokalområde tillfördes metoden baserat på denna
modell: verksamhetsdefiniering. Här görs en verksamhetsdefinition i enligt med de generiska
verksamhetskategorierna i den generiska verksamhetsmodellen. Detta görs för att tidigt under
en FA etablera en grundläggande förståelse för aktuell verksamhetslogik. Detta fungerar som
en generativ kunskapsbas för fortsatt FA. Den praktikgeneriska modellen har vidareutvecklats
i samband med denna skrift och kallas nu för den generiska verksamhetsmodellen (avsnitt 2.3
ovan).
Användning av den generiska verksamhetsmodellen och den generiska utbytesmodellen
innebär ett delvis nytt tänkande för förändringsanalys. Dessa teoretiska modeller bildar ett
komplement till olika metodkomponenter i FA/SIMM. Genom att använda dem blir
utredningsarbetet både teori- och metoddrivet (Goldkuhl, 1999).
En viktig del i den senare utvecklingen av förändringsanalys har varit precisering av begreppet
verksamhetsdiagnos (Röstlinger, 1993b; Goldkuhl & Röstlinger, 2003ab). Detta har lett till en
tydlig uppdelning mellan kartläggning och analys av nuläge och sammanfattande
nulägesvärdering; se kapitel 5 och 13 ovan. Som bakgrund till utveckling av detta finns också
forskning om olika utvärderingsstrategier (Cronholm & Goldkuhl, 2003; Lagsten, 2009;
Lagsten & Goldkuhl, 2008; Goldkuhl & Lagsten, 2012); se avsnitt 13.4.2 ovan om olika
utvärderingsstrategier vid förändringsanalys.

Detta pågick från mitten av 90-talet då diskussionen kring olika processansatser var väldigt het.
Aktuella processansatser var bl.a Business Process Reengineering (t.ex Hammer & Champy, 1993;
Davenport, 1993), Business Process Improvement (t.ex Harrington, 1991) och Total Quality
Management (t.ex Rao m fl, 1996).
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SIMMetoden och dess kontinuerliga vidareutveckling har spelat stor roll för forskning inom
VITS-nätverket. Många forskare har använt sig av olika delar av SIMMetoden i samband med
empiriskt och teoretiskt arbete. Metoden har använts i samband med avhandlingsprojekt och
andra forskningsprojekt. Detta har inneburit en omfattande prövning av metoden och mycket
erfarenhetsvinning. Dessa projekt har inspirerat och gett grund till metodutveckling. Vi
omnämner här ett antal sådana tillämpningar:
 organisering av vårdcentral (Goldkuhl, 1990a),
 diariehantering på miljö- och hälsoskyddskontor (Röstlinger & Brolin, 1993),
 styrning av systemförvaltning (Bergvall, 1995; Nordström, 2005),
 affärsprocesser i stålindustri (Lind, 1996; 2001; Lind & Goldkuhl, 1997a),
 kvalitetsutveckling på pappersbruk (Hedberg, 1996; Melin, 1998),
 utvärdering av systemutvecklingsmodeller (Karlsson m fl, 1996; Karlsson, 1997),
 styrning och informationshantering i äldreomsorg (Röstlinger m.fl, 1997; Goldkuhl &
Braf, 2001; Hedström m.fl, 2003; Goldkuhl & Röstlinger 2003b; Goldkuhl, 2004a),
 ERP-införande på teknikföretag (Melin, 1998; 2002; Axelsson & Avdic, 2001),
 interorganisatorisk verksamhetsutveckling i elektronikindustri (Christiansson, 1998a),
 analys av systemarkitekturer (Axelsson, 1998),
 utvärdering av metodverktygs användbarhet (Cronholm, 1998),
 affärsprocesser i träindustri (Seigerroth, 1998; Axelsson m fl, 1999; Lind, 2001; Melin,
2002),
 tjänsteutveckling i IT-företag (Lind & Goldkuhl, 1997b),
 utveckling av systemutvecklingsverksamheter (Hedberg & Lind, 1999; Seigerroth, 2003;
Hjalmarsson, 2004),
 FoU-samverkan mellan universitet och kommun (Hedström, 2000),
 turistbyråverksamhet (Hultgren, 2000),
 affärsprocesser vid bilförsäljning (Eriksson, 2000),
 psykiatrisk klinik (Lind & Seigerroth, 2000),
 kunskapsmanagement på IT-företag (Braf, 2000),
 kunskapsförmedling mellan verkstadsföretag (Lind & Persborn, 2000),
 webbaserade affärsprocesser (Lindberg, 2000; Segerkvist, 2001),
 kvalitet i polisens verksamhet och IT-system (Holgersson, 2001; 2005),
 utvärdering av arbetsförmedling (Lagsten, 2005),
 standardisering av trafikinformation (Forsman, 2005),
 koordination vid distanshandel/postorder (Olausson, 2005),
 tredjepartslogistik (Haraldsson & Lind, 2005; Haraldsson, 2008),
 hantering av mjukvarukomponenter (Halilovic, 2006),
 kommunal näringslivsutveckling (Persson & Goldkuhl, 2007; Melin, 2007),
 gjuteriindustri (Broberg, 2009),
 utvärdering av IT-system inom kommunal omsorg (Lagsten, 2009),
 ersättning vid personlig assistans (Sjöström & Goldkuhl, 2009; Sjöström, 2010;
Goldkuhl, 2011a),
 inlämning av skattedeklaration (Goldkuhl, 2009),
 webbaserad företagsetablering (Goldkuhl m.fl, 2010; 2012; Röstlinger, 2011),
 användning av lärplattform i gymnasieskolan (Röstlinger m.fl, 2013).
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Som framgår ovan har samtliga dessa tillämpningar resulterat i någon form av vetenskaplig
avrapportering. En viktig del av utvecklingen av SIMMetoden har således varit
forskningsredovisande metodtillämpningar. Arbetet med att successivt förfina metoden har
byggt på ett forskningskoncept kallat välgrundad metodutveckling (Goldkuhl, 1993b; 2004b;
Goldkuhl & Cronholm, 2010; Goldkuhl & Lind, 2010). Grundning innebär att metoden både
genereras och valideras genom någon kunskap. Tre olika grundningsprocesser och därmed tre
typer av kunskapskällor ingår i välgrundad metodutveckling:
 Empirigrundning; grundning i empirisk kunskap (användning)
 Teorigrundning; grundning i teoretiska källor
 Interngrundning; grundning i metoden själv
Empirigrundning innebär att metoden grundas i praktisk kunskap; i första hand erfarenheter
från användning av metoden. Detta kan också inkludera kunskaper om praktiska
behovssituationer, dvs empirisk kunskap om arbete med verksamhetsutveckling och vilka
behov av metodstöd som kan föreligga. Teorigrundning innebär att metoden inspireras och
styrks av olika teoretiska källor. Det kan vara teorier om t.ex problemlösning,
kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling som utgör grund för hur en metodisk
verksamhetsutveckling kan bedrivas. Olika teoretiska begrepp kan selekteras från teorier och
omformas till begrepp som används inom metoden. Interngrundning innebär att man skapar
en kongruent och begreppsligt sammanhållen metod. Man ser till att metoden utgör en
harmonisk helhet av olika delar. Att interngrunda en metod innebär att man kontrollerar att
metodens olika delar hänger samman och inga konceptuella motstridigheter föreligger. Man
använder metoden själv som kunskaps- och valideringskälla i arbetet med att förfina den.
Välgrundad metodutveckling bedrivs ofta genom en växelvis fokusering på sådana olika
kunskapskällor (praktiska tillämpningserfarenheter, teorier, metodens inre uppbyggnad). På
sådant sätt sker en successiv utveckling och förfining av metoden och dess olika delar. Vi
listade ovan ett stort antal forskningsredovisade metodtillämpningar. Dessa olika studier har
baserats på olika forskningsmässiga syften. Det har ibland inneburit forskning med primär
uppgift att utveckla någon del av metoden och/eller dess bakomliggande synsätt. Det har ofta
inneburit en prövning av någon specifik del av metoden, men där en bredare metodanvändning
har krävts för att kunna åstadkomma en sådan fokuserad prövning. Ibland har delar av
metoden (t.ex målanalys, problemanalys) använts som del i en forskningsmässig analys. Alla
dessa olika metodtillämpningar har tillsammans bidragit till en kontinuerlig validering av
metoden och dess tillämpbarhet och nytta.
Den huvudsakliga delen av denna metodforskning har således skett genom praktiskt inriktat
arbete där man eftersträvar både direkt praktisk nytta och forskningsmässiga resultat. Denna
praktikinriktade forskning har då inneburit tillämpning av pragmatiska forskningskoncept
som aktionsforskning (Susman & Evered, 1978; Davison m.fl, 2004; Cronholm & Goldkuhl,
2004; Goldkuhl, 2011b; Melin & Axelsson, 2016), designforskning (Hevner m.fl, 2004; Sein
m.fl, 2011; Goldkuhl, 2004b; Goldkuhl & Lind, 2010; Goldkuhl & Sjöström, 2018),
utvärderingsforskning (Vedung, 1991; Cronholm & Goldkuhl, 2003; Lagsten, 2009; Lagsten
& Goldkuhl, 2008; Goldkuhl & Lagsten, 2012) eller praktikforskning (Cronen, 2001;
Mathiassen, 2002; Uggerhøj, 2011; Goldkuhl,2011b; 2012).
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