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Förord 
Min	första	kontakt	med	Göran	var	 i	en	kurs	 i	grundutbildningen	som	handlade	
om	 samhällsvetenskapliga	 forskningsmetoder.	 Göran	 var	 läraren	 och	 jag	 var	
studenten.	Jag	minns	att	jag	skulle	läsa	ett	paper	som	hette	”ISAC	omvärderad”,	
skrivet	 av	 Göran.	Jag	 var	 kritisk	 till	 det	 Göran	 hade	 skrivit.	 Kanske	 Göran	
uppskattade	kritiken	eftersom	han	sex	månader	senare	 frågade	mig	om	jag	vill	
bli	hans	doktorand.	Nu	har	Göran	och	jag	arbetat	tillsammans	i	mer	än	20	år	och	
vi	har	upplevt	och	uppnått	 en	hel	del	 tillsammans.	 I	denna	 text	har	 jag	valt	 att	
fokusera	på	tre	forskningsområden	inom	vilka	vi	har	samarbetat.	Det	är	följande	
tre	områden:	CASE-verktyg,	actability	och	forskningsansatser. 
	 
1. Nittiotalet:	CASE-verktyg	och	meta-modeller 
På	nittiotalet	var	 jag	nybliven	 forskarstuderande	och	arbetade	med	mitt	 första	
forskningsuppdrag.	 Bland	 det	 första	 jag	 lärde	 mig	 var	 att	 för	 kunna	 forska	
behövde	 man	 forskningsmedel.	 Göran	 var	 framgångsrik	 i	 att	 få	 fram	 medel	
avseende	 CASE-verktyg	 och	 meta-CASE-verktyg.	 Sammanlagt	 hade	 vi	
forskningspengar	för	tre	projekt: 
 

• Principer	för	metodanpassning	och	CASE-verktyg	(PRIMCASE),	1991-
1993. 

• CASE-verktyg	och	metodstöd	–	situationsanalys	och	utveckling	
(CATMANDO),	1993-1995. 

• Utveckling	av	datorstöd	för	design	av	informationssystem,	1994-
1998,	finansierat	av	Riksbankens	Jubileumsfond. 

Tillsammans	 omfattade	 dessa	 tre	 projekt	mer	än	 sex	miljoner	 svenska	 kronor,	
vilket	var	mycket	pengar	för	en	ny	forskningsgrupp.	Övriga	medarbetare	i	dessa	
projekt	var	Dan	Fristedt	och	Fredrik	Öberg.	Vi	arbetade	med	modeller	av	både	
första	 och	 andra	 ordningen	 och	 vi	 byggde	 IT-verktyg	 såsom	 Trampolin	 och	
prototyper	av	meta-CASE-verktyg.	Begrepp	som	meta,	metadata,	processer	och	
meta-modeller	 var	 alltid	 aktuella.	 Vi	 modifierade	 och	 tillämpade	
förändringsanalys	 på	 en	meta-nivå.	 Utifrån	 denna	 forskning	 skrev	 vi	 ett	 flertal	
papers	såsom: 
	 
Goldkuhl	 G.,	 Cronholm	 S.	 &	 Krysander	 C.	 (1992).	 Adaptation	 of	 CASE	 tools	 to	
different	systems	development	methods.	In	proceedings	of	the	15th	Information	
Systems	Research	In	Scandinavia	(IRIS	15),	Bjerkner	G,	Bratteteig	T,	Kautz	K	(eds).	
Oslo,	Norge.	
 



Goldkuhl	 G.	 &	 Cronholm	 S.	 (1993).	 Customizable	 CASE	 environments:	 A	
framework	 for	 design	 and	 evaluation.	 Presented	 at	 COPE’	 IT,	 NordDATA.	
Köpenhamn,	Danmark.	
 
Cronholm	 S.	 &	 Goldkuhl	 G.	 (1994).	 Meanings	 and	 motives	 of	 method	
customization	in	CASE	environments	-	observations	and	categorizations	from	an	
empirical	 study.	 In	 proceedings	 of	 the	 5th	 European	 Workshop	 on	 Next	
Generation	of	CASE	Tools.	Utrecht,	Nederländerna. 
	
Den	första	konferensen	 jag	deltog	 i	var	 IRIS-konferensen	 i	Oslo	1992.	Vi	beslöt	
att	 åka	 dit	 i	 bil.	 Göran	 körde	 och	 jag	 var	 kartläsare.		 Efter	 200	 km	 såg	 jag	 en	
genväg	på	 kartan	 som	 jag	 rekommenderade	Göran	att	 ta.	Naturligtvis	körde	vi	
vilse	 i	 skogen	 och	 det	 tog	oss	 ett	 tag	 att	 hitta	 tillbaka	 till	 huvudvägen.	 Jag	 var	
tacksam	 att	 Göran	 aldrig	 kommenterade	mitt	misstag	 och	 trodde	 att	 han	hade	
glömt	det	hela.	Men	på	mitt	licentiatseminarium	gav	Göran	mig	en	älg	som	gåva	
med	ett	brett	leende.	
 
Emellertid,	 det	 viktigaste	 som	 hände	 under	 nittiotalet	 var	 Görans	 utnämning	
som	 professor.	 Det	 blev	 stor	 kalabalik	 före	 utnämningen	 när	 vår	 institution	
tillkännagav	 vem	 som	 skulle	 bli	 den	 nya	 professorn	 i	 informationssystem.	Alla	
medlemmarna	i	VITS-gruppen	tog	för	givet	att	posten	var	vikt	för	Göran.	Så	det	
blev	en	rejäl	chock	för	oss	när	vi	hörde	att	en	kollega	på	samma	institution	blivit	
utnämnd.	I	stället	blev	Göran	professor	vid	Jönköpings	Universitet.	
 
En	annan	viktig	milstolpe	som	uppnåddes	i	mitten	av	nittiotalet	var	etableringen	
av	 ämnet	 Informationssystem.		 Tidigare	 hade	 forskarstuderande	 tillhört	 ämnet	
ekonomiska	informationssystem.	Under	detta	decennium	disputerade	de	första	i	
VITS-gruppen:	Karin	Axelsson,	Stefan	Cronholm	and	Anders	Avdic.	
 
En	 tredje	 viktig	 händelse	 var	 att	 forskarutbildningen	 utvecklades	 till	 att	 bli	 en	
affärsidé.	 VITS-gruppen	 blev	 populär	 bland	 nästan	 hälften	 av	 de	 filosofie	
doktorstuderande	 på	 universiteten	 i	 Sverige.	 Man	 anpassade	 då	 utbildningen	
med	hänsyn	till	avstånd	och	resor.	En	framgångsfaktor	var	det	samtida	tillflödet	
av	 pengar,	 det	 s	 k	 KK-lyftet,	 som	 gjorde	 det	 möjligt	 för	 lärare	 på	 mindre	
universitet	att	avlägga	en	filosofie	doktor-examen. 
	 
2. Åren	efter	millenniumskiftet:	actability	  
Runt	 millenniumskiftet	 beslöt	 vi	 att	 fördjupa	 vår	 forskning	 med	 avseende	 på	
’handling’	 och	 ’information’	 vilket	 var	 en	 orsak	 till	 att	 begreppet	 actability	
skapades.	Göran	var	 framgångsrik	när	det	gällde	att	 få	 finansiering	 för	ett	nytt	
forskningsprojekt	 kallat	 ’Information	 Systems’	 Actability	 -	 through	 evaluation	
and	redesign’.	Vi	bildade	en	ny	projektgrupp	som	förutom	Göran	och	mig	bestod	
av:	 Pär	Ågerfalk,	 Emma	Eliasson	 samt	 Jonas	 Sjöström.	 Projektet	 syftade	 till	 att	
utveckla	 kunskap	 om	 design	 och	 utvärdering	 baserat	 på	 bland	 annat	 ett	
’language	 action	 perspective’.		 Actability	 blev	 ett	 därfter	 nyckelbegrepp	 i	 flera	
kommande	projekt:		
	 
• “Knowledge	supported	IT-systems	in	the	elder	care”	



• “Workplace	supported	IT-systems	in	medical	treatment	and	care”	

• “Process	driven	e-services	for	business	development	in	municipalities”	
Med	avseende	på	publiceringar	blev	utfallet	 från	dessa	enorm.	Nedan	 beskrivs	
ett	urval	av	de	publikationer	där	jag	var	medverkade: 

Cronholm,	 S.	 &	 Goldkuhl,	 G.	 (2003).	 Strategies	 for	 Information	 Systems	
Evaluation	 -	 Six	 Generic	 Types.	 Electronic	 Journal	 of	 Information	 Systems	
Evaluation,	6(2).	
 
Goldkuhl	G.,	Cronholm	S.	&	Sjöström	J.	(2004).	User	Interfaces	as	Organisational	
Action	 Media.	 Presented	 at	 the	 7th	 International	 Workshop	 on	 Organisational	
Semiotics	(OS	2004).	Jul	19-20,	Setúbal,	Portugal.	
 
Cronholm	 S.,	 Goldkuhl	 G.,	 Hedström	 K.	 &	 Pilemalm	 M-L.	 (2003).	 På	 svenska:	
Handlingsbart	 IT-system	 för	 kvalitetssäkring	 och	 individualisering	 av	
äldreomsorg.	Presenterat	på	KvalitetsMässan	2003.	Göteborg,	Sverige.	
 
Hedström	 K.,	 Goldkuhl	 G.,	 Cronholm	 S.	 &	 Pilemalm	 M-L.	 (2003).	 På	 svenska:	
Utveckling	av	äldreomsorg	genom	IT	och	verksamhetskunnande.	Presenterat	på	
KvalitetsMässan	2003.	Göteborg,	Sverige.	
 
Cronholm	S.	&	Goldkuhl	G.	(2002).	Document-Driven	Systems	Development	-	an	
Approach	Involving	Novice	Users.	In	proceedings	of	the	7th	Annual	Conference	of	
United	Kingdom	Academy	for	Information	Systems	(UKAIS),	 (Howell	B,	Orange	G,	
eds).	Apr	10-12,	Leeds	Metropolitan	University,	UK.	
 
Ågerfalk	P.	 J.,	 Sjöström	 J.,	Eliason	E.,	Cronholm	S.	&	Goldkuhl	G.	 (2002).	 Setting	
the	 Scene	 for	 Actability	 Evaluation	 –	 Understanding	 Information	 Systems	 in	
Context.	 In	 proceedings	 of	 the	 9th	 European	 Conference	 on	 Information	
Technology	Evaluation	(ECITE	2002).	Jul	15-16,	Paris,	Frankrike.	
 
Cronholm	S.,	 Ågerfalk	 P.	&	Goldkuhl	G.	 (1999).	 From	Usability	 to	Actability.	 In	
proceedings	of	the	8th	International	Conference	on	Human-Computer	Interaction	
(HCI	International’99).	Aug	22–27,	Muenchen,	Tyskland..	
 
Ågerfalk	 P.,	 Goldkuhl	 G.	&	 Cronholm	 S.	 (1999).	 Information	 Systems	Actability	
Engineering:	 Integrating	 Analysis	 of	 Business	 Processes	 and	 Usability	
Requirements.	In	proceedings	of	the	4th	International	Workshop	on	the	Language	
Action	Perspective	on	Communication	Modelling	(LAP’99),	pp.73–86.	Sept	12–13,	
Köpenhamn,	Danmark.	
 
Cronholm	 S,	 Goldkuhl	 G	 (2010).	 På	 svenska:	Handlingsbara	 IT-system	 -	 design	
och	 utvärdering.	 Institutionen	 för	 ekonomisk	 och	 industriell	 utveckling.	
Linköpings	universitet. 
	 
Under	 denna	 hektiska	 period	 nåddes	 också	 en	 höjdpunkt	 i	 antalet	
forskarstuderande	 inom	 VITS-gruppen.	 Göran	 handledde	 ibland	 över	 20	
forskarstuderande	samtidigt.	För	att	avlasta	Göran	arbetade	de	nya	doktorerna	i	
VITS-gruppen	som	bihandledare,	vilket	också	var	utmärkt	 för	 fortsättningen	av	



deras	karriärer. 
 
Till	följd	av	det	stora	antalet	forskarstuderande	blev	vi	tvungna	att	skapa	ett	nytt	
forskarutbildningsråd	 för	 informationssystemutveckling	 (FURISU).	 Det	 ökande	
antalet	 forskarstuderande,	 det	 växande	 antalet	 avhandlingar	 samt	 de	 många	
forskningsprojekten	tilldrog	sig	dekanens	uppmärksamhet	och	helt	plötsligt	var	
vi	 den	 mest	 produktiva	 forskningsgruppen	 med	 avseende	 på	 disputationer,	
licentiatavhandlingar	 och	 andra	 publikationer.	 En	 talande	 handling	 som	 jag	
särskilt	minns	var	när	dekanen	hade	kallat	oss	 till	möte	 för	att	 stämma	av	hur	
verksamheten	 fungerade	 inom	miljön	 informationssystemutveckling.	Till	mötet	
hade	 Göran	 tagit	 med	 sig	 en	 kasse	 som	 var	 välpackad	 och	 såg	 tung	 ut.	
Naturligtvis	undrade	jag	vad	den	kunde	innehålla.	På	dekanens	fråga	om	hur	det	
gick	med	forskarutbildningen	så	tömde	Göran	helt	sonika	ut	innehållet	i	kassen	
på	 bordet	 och	 ut	 ur	 kassen	 föll	 säkert	 ett	 30–tal	 doktorsavhandlingar	 och	
licentiatuppsatser.	En	mer	talande	handling	har	jag	aldrig	upplevt.		
 
Under	de	ca	10	år	som	nu	forskarutbildningsämnet	funnits,	hade	det	utvecklats	
från	att	vara	en	blygsam	forskningsgrupp	till	en	framgångsrik	verksamhet. 
  

3.	Från	millenniumskiftet	och	framåt:	kvalitativa	forskningsansatser	

Göran	och	 jag	delar	ett	 intresse	 för	kvalitativa	forskningsansatser	och	metoder.	
Detta	 är	 grundat	 på	 ett	 intresse	 för	 struktur,	 process	 och	 teoretisering	 av	
empiriska	 data.	 Redan	 på	 nittiotalet	 rådde	 Göran	 mig	 att	 uppmärksamma	
kvalitativa	 forskningsansatser	 såsom	 actionforskning	 och	 ’Grounded	 Theory’.	
Dessa	råd	visade	sig	vara	mycket	värdefulla	eftersom	kvalitativ	forskning	sedan	
dess	 varit	 min	 dominerande	 forskningsansats.	 Göran	 och	 jag	 har	 tillsammans	
skrivit	ett	flertal	publikationer	rörande	kvalitativ	forskningsansats.		
	
En	 publikation	 härrör	 från	 forskningsprojektet	 om	 äldreomsorg	 i	 Linghem.	 I	
detta	 paper	 belyser	 vi	 action	 research	 från	 relaterade	 arenor:	 praktikernas	
arena,	forskarnas	arena	och	den	gemensamma	arenan.	Publikationer	om	’Multi-
Gounded	 Theory’	 blivit	 de	 som	 uppmärksammats	 och	 citerats	 mest.	 ’Multi-
Grounded	 Theory”	 både	 bygger	 vidare	 på	 och	 samtidigt	 kritiserar	 ’Grounded	
Theory’.	 	 Jag	minns	 särskilt	 en	 kommentar	 från	 australisk	 forskare	 som	 ägnat	
större	delen	av	sin	forskarkarriär	till	att	studera	’Grounded-Theory’.	Vi	träffade	
honom	 i	 Reading	 på	 en	 konferens	 om	 kvalitativa	 forskningsmetoder.	 He	 said:	
”Multi-Grounded	 Theory”	 is	 how	 we	 do	 research	 and	 how	 it	 should	 be.	 You	
bastards	 coined	 the	 concept	 before	 me”.	 Det	 gemensamma	 intresset	 för	
kvalitativa	 forskningsansatser	 är	 fortfarande	 aktuellt.	 I	 våras	 skrev	 vi	en	
gemensam	artikel	om	’Multi-Grounded	Action	Research’	som	nu	är	på	review	i	en	
journal.	De	 viktigaste	 publikationerna	 inom	 detta	 område	 som	 vi	 skrivit	
tillsammans	är:	
	
Goldkuhl	G.	&	Cronholm	S.	(2003).	Multi-Grounded	Theory	–	adding	theoretical	
grounding	to	grounded	theory.	 In	proceedings	of	 the	2nd	European	Conference	
on	Research	Methodology	 for	Business	and	Management	Studies	(ECRM	2003).	
Mar	20-21.	Reading	University,	Reading,	UK.	



 
Cronholm	 S.	 &	 Goldkuhl	 G.	 (2003).	 Understanding	 the	 Practices	 of	 Action	
Research.	 In	 proceedings	 of	 the	 2nd	 European	 Conference	 on	 Research	
Methodology	 for	 Business	 and	Management	 Studies	 (ECRM	 2003).	Mar	 20-21,	
Reading	University,	Reading,	UK.	
 
Goldkuhl,	G.	&	Cronholm,	S.	(2010).	Adding	Theoretical	Grounding	to	Grounded	
Theory	 -	 Towards	Multi-Grounded	Theory.	 International	 Journal	 of	 Qualitative	
Methods,	9(2),	187-205.	
 
Efterord 

Nu,	 26	 år	 senare,	 kan	 jag	 konstatera	 att	 Göran	 har	 haft	 ett	 enormt	 inflytande	
inom	området	 informationssystem,	 både	 i	 Sverige	 och	utomlands.	 Till	 exempel	
har	 flera	 av	 Görans	 forskarstuderande	 ledande	 positioner	 inom	 svenska	
lärosäten.	 Ett	 annat	 exempel	 är	 att	 Görans	 arbeten	 har	 citerats	 ungefär	 5000	
gånger	enligt	Google.	Ett	tredje	exempel	som	stödjer	erkännandet	av	Görans	verk	
är	hans	h-index	som	är	39.	 

Göran,	 jag	minns	 fortfarande	den	dagen	du	kom	 in	på	mitt	kontorsrum	på	 IDA	
och	 frågade	 om	 jag	 ville	 bli	 forskarstuderande.	 Jag	 är	mycket	 glad	 för	 att	mitt	
svar	 blev	 ja.	 Sedan	 dess	 har	 vi	 haft	 flera	gemensamma	intressanta	
forskningsområden.	Exempel	på	gemensamma	intressen	som	vi	haft	under	vårt	
samarbete	är	1)	designmodeller,	2)	teoretisering	baserat	på	empirisk	data,	samt	
3)	betydelsen	av	att	kunna	växla	mellan	abstraktionsnivåer. 

Under	dessa	26	år	har	 lärt	 jag	mig	mycket	av	dig.	Tack	 för	att	du	har	varit	min	
handledare,	kollega	och	vän.	 

 

  

  

	


