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Kapitel 1 - Inledning
1.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. I denna avhandling kommer du som läsare möta modelleringsarbete på detaljerad empirisk
nivå. Empirin har använts för att utveckla kunskap om situationsanpassad facilitering vid
samarbetsinriktad modellering. Föreliggande kapitel presenterar de utgångspunkter som studien
baserats på. Kapitlet innehåller:
•
•
•

En introduktion som leder fram till studiens problemområde;
En redogörelse av studiens utgångspunkter och avgränsningar;
En presentation av avhandlingens målgrupp och avhandlingens disposition.

Disposition. Kapitlet inleds med en introduktion till studiens problemområde (avs. 1.2).
Problemområdet fokuserar samarbetsinriktad modellering vilket numera är en ofta förekommande
aktivitet vid systemutveckling. I introduktionen knyter jag samman begreppen verksamhet och
informationssystem och baserat på denna sammankoppling belyser fyra drivkrafter för
samarbetsinriktad modellering. Introduktionen mynnar ut i en problematisering (avs. 1.3) som jag
använder för att avgränsa och förankra studiens syfte, forskningsfrågor och det förväntade resultatet
(avs. 1.4). I anslutning till detta motiverar jag behovet av det kunskapsbidrag som denna studie ska
resulterar i, samt gör jag en forskningsetisk kommentar i förhållande till studien. Jag avslutar kapitlet
med att presentera avhandlingens målgrupp samt redogör jag för disposition och ger övergripande
läshänvisningar (avs. 1.5 och 1.6).

1.2 Introduktion
”Over the years we have learned that ”user organizations” and “user work” cannot be understood as rational or
technical systems, yet we continue to think of software development as a fundamentally technical and rational
process. But software development organisations are organisations too, and software work is work too, and it is
time to study software organizations and development work in the way we have studied other organisations and
other work” (Nørbjerg & Kraft 2002:220)

Citatet ovan ser jag som en uppmaning att arbete kan riktas mot att studera systemutveckling och
modellering som samarbete. Denna uppmaning ger även Gottesdiener (2002), Tabaka (2006), samt
Forsgren (1988) där den senare uppmärksammar samarbete i termer av samskapande. För att
exemplifiera samarbete i avhandlingens kontext följer nu ett utdrag från ett arbetsmöte (en workshop)
där samarbetsinriktad verksamhetsmodellering genomförs. Vi följer här en modellerare när denne
stödjer en grupp verksamhetsrepresentanter som modellerar sin verksamhet. Fokus i denna del av
modelleringen är självständig design av morgondagens försäljningsprocess.
152
153
154

Annica
(modelleraren)
Annica
(modelleraren)
Annica
(modelleraren)

…telefon (.) webb (.) fax (.) brev (.) butik (.) och (.) besök ((Annica läser verksamheten genom modellen)) [mm
(Marknad)] (.) och som det såg ut nu så (.) ((Annica vänder sig om mot OH‐duken där den övergripande
processmodellen finns))
=det var ju egentligen bara den här vanliga (.) telefondelen ((Annica visar en avgränsning med händerna))
som ni (.) ehh (.) först skulle fokusera på—(1.0)
=eller vill ni bryta ner hela försäljningsprocessen?
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155
156

Systemansvarig
Marknad

157

Annica
(modelleraren)

158

Marknad

159

Annica
(modelleraren)

160
161

Annica
(modelleraren)
Systemansvarig

162

Annica
(modelleraren)

163

Marknad

164

Annica
(modelleraren)

165

Systemansvarig

166

Marknad

167

Annica
(modelleraren)

168
169
170

Marknad
Annica
(modelleraren)
Annica
(modelleraren)

=nä—
=alltså det är samma (.) oavsett om vi får ett mejl eller om vi får ett fax.
=men idag (1.0) är det även samma (.) om ordern kommer över webben [ja ContDKDotter] ((Annica tittar på
Marknad och Systemansvarig)) =sen kanske man kan tänka sig i framtiden att orders via webben kommer ske
på ett annorlunda sätt (.) eller (.)
Ja (.) de ska i framtiden kunna lägga upp sig själva (.) lägga in en egen order (.) [mm (Annica)] och sen ska
detta gå vidare in till kreditkontrollen ((Marknad pekar på flödet i modellen))
((Annica har samtidigt gått fram till modellen och pekar på Webb)) =så det du säger är att flödet i stort sett är
det samma i webben (.) men med vissa skillnader (.) och att ni nu egentligen kan ta bort den här aktiviteten
((Annica visar i modellen)) och modellera den senare (.) [mm (Marknad)] (1.0) =jag satt nämligen precis nu
med Eskil och FörsChef där vi talade om att Sigma hade fått i särskilt uppdrag att titta närmare på en speciell
lösning för webben (.) och då kan vi ju ta bort den från den här uppgiften i nuläget (.) så blir det inte en massa
dubbeljobb [mm (Systemansvarig)]
=men i övrigt här så sker alltså dessa ((Annica pekar på ordertyperna som anges i modellen)) i stort sätt på
samma sätt (.) ((Annica backar sedan från modellen in i arbetsgruppen))
=ja (1.0) och då kommer nästa fråga hur går vi vidare nu (.) ska vi beskriva hur vi gör en ny kund eller‐‐?
Mm ((Annica tittar på modellen. Funderar en kort stund)) (2.0) ((Hon tar två steg fram och pekar på de
aktiviteter i modellen som sker efter orders genom olika kanaler har mottagits av verksamheten och säger))
=just det (.) det kan ni ju göra (.) och det ni gjort funkar här (.) vad ni dessutom kan tänka på (.) rent
rittekniskt (.) är att (.) om det är en befintlig kund (.) så kan ni hoppa över registrering av ny kund genom en
skruv över den här aktiviteten ((Annica visar i modellen samtidigt som hon talar))
mm
((Annica backar bort från modellen. Har blicken fortfarande fäst vid den)) =det ni gör sedan (.) eh (.) att ni
registrerar order ((Läser högt ur modellen)) (1.0) det kommer ni också att göra i framtiden— ((vänder sig mot
Marknad)) =och det ni också gör här är att ni även plockar fram kunder ur registret (.) inte sant [ja (Marknad)]
((Systemansvarig tar ett steg fram och pekar på aktiviteten registrera ny kund)) ja antingen så registrerar vi
kunden eller så plockar vi fram den befintliga [mm ja just det (Annica)]
=ja (.) vi har ju ofta (.) eh eftersom ((lutar sig mot pelaren i rummet)) vi har ett så stort kundregister så är det
ju ett himla letande ibland efter kunderna (.) i registret [sökning (Systemansvarig)] [ja (Annica)]
=och det hade vi väl en delprocess på i den övergripande modellen ((Annica lämnar gruppen och går bort till
OH‐projektorn och hämtar en av delprocesserna)) (15.0) =hantera kundregister (.) här ((Annica visar på OH‐
bladet))
Det är ju något som jag skulle vilja titta närmare på‐
=ja det skulle vi behöva titta på (.) och det här med adresser (.) hur ni håller i ordning på adresser [ja
(Marknad) det måste vi – det är så viktigt att vi har ordning på faktureringsadresserna] (6.0)
((Annica går fram till modellen och visar på den medan hon talar)) =sen har ni ju registrering av order här och
kreditkontroll här (.)är det något som sker samtidigt (.) eller?

Modellerare som trygg i
situationen handleder
samarbetet

Det samarbete som ovan visats utgör ett typexempel på det jag benämner samarbetsinriktad
modellering. Detta arbete syftar till att skapa goda förutsättningar för att IT-system kan utvecklas som
stödjer en verksamhet i fokus. I exemplet arbetar en utredningsspecialist, modelleraren Annica,
ansikte-mot-ansikte med en grupp verksamhetsrepresentanter från Inredningsleverantören när de
modellerar morgondagens försäljningsprocess. Här sker ett samarbete där detta har som ambition att
de tillsammans ska skapa förutsättningar för att ett sakresultat, en kravspecifikation för ett framtida
affärssystem, utformas. Vi kan genom exemplet se att modellering-i-handling i hög grad utgörs av en
dialog genom vilken de inblandade aktörerna samproducerar insikter om verksamheten. Detta är
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centralt för modellering-i-handling. Insikterna sammanställs successivt till modeller, och modellerna
blir sedan delar i ett underlag, som transformeras till ett sakresultat i form av t.ex. en
kravspecifikation.
Min poäng är att exemplet ovan visar att modelleringen, modellering-i-handling, inte enbart
innefattar frågor och svar om verksamheten. Utan att samarbete vid modellering även är relaterat till
andra saker. Exempelvis vad arbetet ska omfatta och hur arbetet ska utföras. Således illustrerar
dialogen att val och ställningstaganden behöver göras under samarbetet för att sakresultatet i sin tur
ska genereras effektivt och med kvalitet. Under dessa val och ställningstaganden innehar modelleraren
en central och viktig roll. Det gäller för honom eller henne att komma med åtgärdsförslag som
underlättar och möjliggör samarbetet. Jag menar följaktligen att det är en central och viktig uppgift
inom ämnet informationssystemsutveckling att utveckla teorier för hur facilitering-i-handling1 sker
vid modellering-i-handling. Detta för att samarbetsinriktad modellering bättre ska kunna förstås och
genomföras i utvecklandet av verksamhetsstödjande IT-system.
Vad utmärker då facilitering? Facilitera som handling som innebär att någon ”makes the process easy”
(Webne-Behrman 1998:1). Begreppet har blivit mer och mer populärare som konsekvens av att
organisationer anammat delaktighet som primär strategi för att stimulera förändringsprocesser
(Pierce et. al. 2000:24). Begreppet har emellertid en mångsidig grund och populariserades under 1970talet genom bland annat förgrundsgestalter såsom socialpsykologen Carl Rogers (Rogers 1970) och
Michael Doyle och David Straus, vilka publicerade en interaktionsorienterad metod för att få möten
att fungera (Doyle & Straus 1976).
Facilitering beskrivs numera flitligt som ett stöd vid modellering och systemutveckling, i synnerhet
när arbete av detta slag skildras som samarbetsinriktat (t.ex. Gottesdiener 2002; Tabaka 2006).
Begreppet bildar då ett ramverk för hur samarbetet stöds vid modellering-i-handling. Ofta relateras
det till råd för hur modelleringen ska planeras och anger olika typer av ingripanden som kan utföras,
samt grundregler för hur samarbetet ska utföras.
Begreppet har emellertid utvecklats till olika koncept och fått olika innebörder som följd av detta (se
t.ex. Hogan 2002; Webne-Behrman 1998). Bland dessa återfinns ett processorienterat angreppssätt,
vilket delar upp arbetet att facilitera i ett antal faser för att förbereda, genomföra och följa upp
arbetsseminarier (Kiser 1998), samt ett aktörsorienterat angreppssätt, som lyfter fram olika
kompetensområden som en facilitator bör kunna för att stimulera kreativitet och forma
högpresterande team (Baungaard Rasmussen 2003). I föreliggande studie, där ett handlingsorienterat
angreppssätt anlagts, har perspektiv som dessa betraktats som intressanta. Den inventering som jag
gjort pekar emellertid på att faciliteringsteorier av detta slag sällan beskriver vad som verkligen sker
1

Facilitering-i-handling är en precisering jag gör av begreppet facilitering. Preciseringen syftar till att framhäva facilitering
när detta utförs i handling. Jag understryker då facilitering i ett utförande. På liknande sätt kan man t.ex. tala om
facilitering-som-koncept och därmed avse begreppet när det konceptualiserats i t.ex. en metod eller i en modell.
Sammantaget är facilitering ett övergripande begrepp som har flera olika innebörder och kan ha flera olika preciseringar.
Facilitering-i-handling är en sådan precisering vilken är särskilt viktig i denna avhandling då jag studerar vad som
verkligen händer under samarbetsinriktad modellering. På samma vis används modellering-i-handling som en precisering
av begreppet modellering.

9

under modelleringsarbetet när detta faciliteras. I högre grad riktas istället fokus mot att redovisa hur
möten planeras samt hur arbetsseminarier övergripande bör genomföras och sedermera följas upp. I
mindre grad behandlas vad som verkligen sker under arbetsseminarier och hur situationella
utmaningar verkligen hanteras. Jag ser här en kunskapslucka som behöver fyllas rörande facilitering-ihandling.
I följande två avsnitt kommer jag presentera en kunskapsinventering i två faser. Den första fasen
inventerar teorier som menar att IT-system ska stödja verksamhet. Den andra fasen inventerar
drivkrafter vilka påverkar samarbetsinriktad verksamhetsmodellering. Inventeringarna leder fram till
en fördjupad problematisering av studiens område.

1.2.1 IT-system som stöd för verksamhet
Castells (2000:163-216) skildrar fenomenet ”the network enterprise” som en organisationstyp vilken
strävar efter att skapa horisontell samverkan för att uppnå konkurrens- och drivkraft i verksamheter.
Denna egenskap beskrivs som viktig för affärsdrivande verksamheter om de ska fungera väl i en miljö
präglad av kontinuerlig förändring, globalisering och strategisk alliansskapande (Castells 2000:185). I
linje med detta pekar Webster på att central drivkraft i denna förändring är ökad användning av
information (Webster 1995:161-162). Han skriver: ”Information now plays a more integral part in
work practices, at once because computerization has persuasive effects and also because there has been a
noticeable increase in the information intensity of many occupations.” (Webster 1995:162)
Ahrne (1999:17) pekar på att aktörer i organisationer utför sina handlingar på organisationens vägnar.
Om jag sammanför det Webster (1995) skriver och det Ahrne (1999) påpekar, blir min tolkning att
den ökade användningen av information är ett tecken på att aktörer i organisationer idag ställs inför
fler och mer komplexare situationer än tidigare när man agerar på organisationens vägnar. Detta kan
bland annat vara en konsekvens av att sättet att organisera verksamheten genom större betoning på
horisontell samverkan fått genomslag. Jag hittar belägg för detta i Newell et. al. (2002:12-14) när de
säger att förändringen i organisationens sätt att organisera sig ändrar kraven på aktören i
verksamheten. Större fokus på relationer skapar krav att kunna möta skärningen mellan
improvisation och rutin i det dagliga arbetet samt att kunna förstå sammanhanget i verksamheten och
inte bara en del av densamma. Ciborra (1996:375) menar att IT-system behöver kunna möta denna
komplexitet och stödja aktörerna i verksamheten i dessa avseenden. Walsham (2001:52) pekar på att
verksamhetens karaktäristika behöver utgöra grund när IT-system utvecklas. Jag tolkar det som att de
båda menar att IT-systemen och verksamheten behöver vara samstämmiga. Det senare hittar jag även
belägg för hos Nilsson et. al. (1999) när de skriver: ”information systems and information support have
become a more integrated part of business operations and, in many cases, a vital part of the business
mission itself. The information systems can also create new business opportunities for the companies to
reinforce their competitive edge in the market place.” (Nilsson et. al. 1999:2). Jag sammanfattar
ovanstående lärdomar genom figur 1.1.
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Figur 1.1: IT-system som underlättande och möjliggörande instrument för verksamhet

För att få dessa egenskaper behöver IT-system utvecklas med särskilda värden i fokus. Vilka dessa är
eller ska vara är något som jag inte studerar i denna avhandling. Det har emellertid Goldkuhl &
Ågerfalk (2005) gjort när de beskriver IT-system som handlingsbara instrument samt presenterar
egenskaper för dessa system (se även Goldkuhl & Ågerfalk 2002; Cronholm & Goldkuhl 2002).
Det jag studerar i denna avhandling är istället hur arbetet att förstå verksamhetens behov i förhållande
till IT-system sker genom samarbetsinriktad modellering. I exemplet från modelleringsaktiviteten
ovan arbetade representanterna från Inredningsleverantören med att modellera framtidens
försäljningsprocess. Med artikulerade modeller som grund avsåg organisationen att efter
modelleringsaktiviteten välja ut, anpassa och implementera ett nytt affärssystem i verksamheten.
Behovet av förändring hade sin grund i att verksamheten expanderat kraftigt och att nya krav nu
gällde. Visionen var att morgondagens IT-system på ett bättre sätt än nuvarande skulle underlätta och
möjliggöra för Inredningsleverantören. Därmed behövde man förstå hur verksamheten skulle fungera.
De värden som morgondagens affärssystem skulle innefatta var således de insikter som deltagarna
talade om i de dialoger som utgjorde den samarbetsinriktade modelleringen.
Om verksamhetsstödjande IT-system är slutmålet för systemutveckling och modellering är en del av
denna process, vilka är då krafterna som driver samarbetsinriktad modellering? Detta är den fråga
som nästa del i kunskapsinventeringen har syftat till att studera.

1.2.2 Drivkrafter vid samarbetsinriktad modellering
Målet är nu att bygga vidare på figur 1.1. Jag gör detta genom att konstatera att avsnitt 1.2.1 handlade
om vad som sker på det som kan beskrivas i termer av ”verksamhetens arena”. Denna
verksamhetsarena illustrerades ovan genom Inredningsleverantören. De aktörer som verkar på denna
är därmed klienter till det som sker på vad som kan beskrivas som ”modelleringens arena”. I detta
avsnitt står denna arena i centrum genom att jag går vidare i inventeringen och tittar närmare på fyra
av de drivkrafter som påverkar samarbetsinriktad modellering.
Arbetet på modelleringsarenan har som syfte att skapa förutsättningar för att det som sker på
verksamhetens arena utvecklas och förbättras. Modellering ses som del av systemutvecklingsarbetet
vilket är den process genom vilket IT-systemet utvecklas och verksamheten förändras. Modellering
sker inför denna utvecklingsprocess som medel för att avgöra huruvida systemutveckling ska utföras
eller inte. Utöver detta fokuserar jag i denna studie den typ av modellering som kan benämnas för
samarbetsinriktad modellering. Samarbetsinriktad modellering tar utgångspunkt i att aktörer emellan
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genom arbete tillsammans skapar förståelse för vad som sker i den verksamhet som IT-systemet ska
stödja samt komma överens om hur den ska förändras. Detta modelleringsarbete kan ske utifrån olika
aspekter. Ofta nämns process, data och objekt som aspekter som fokuseras vid modellering av detta
slag (Avison & Fitzgerald 2006).
I Skandinavien har samarbetsinriktad verksamhetsmodellering en lång historisk tradition. Synsättet
att fokusera verksamheten vid modellering har sina rötter i 1960-talet och det pionjärarbete som
genomfördes under ledning av Börje Langefors (Iivari & Lyytinen 1998:140). Metoden de arbetade
med ”Information systems work and analysis of change” (ISAC) var problemorienterad och utgick
från att systemanvändarnas problem skulle förstås när ett system ska utvecklas för användarna. Under
de årtionden som följde kom ISACs utgångspunkt och teoretiska förankring transformeras till andra
arbetssätt och inriktningar (Iivari & Lyytinen 1998).
Arbetet i en sådan inriktning resulterade i ”FörändringsAnalys enligt SIMM – FA/SIMM” respektive
”Verksamhets- och InformationsBehovsAnalys – VIBA/SIMM” (Goldkuhl & Röstlinger 1988;
Goldkuhl 1993). FA är ett strukturerat arbetssätt för att genomföra förändringsarbete medan VIBA är
en metod för att genomföra systemutveckling. Modellering är en central aktivitet i både FA och VIBA.
I fallet FA utgör resultatet av modelleringen en grund för att besluta huruvida systemutveckling ska
genomföras eller inte. Förutom att arbetssättet genererar förutsättningar för ett IT-beslut så resulterar
analysen även i ett underlag som kan användas vid ett efterföljande utvecklingsarbete. Som
strukturerat arbetssätt är även FA samarbetsinriktat i och med att det bygger på en
användarorienterad ansats (Goldkuhl & Röstlinger 1988:173). Primär kraft i beskrivningen av
arbetssättet riktas emellertid mot att redovisa hur frågor ställs och hur svar dokumenteras, inte hur
samarbetet organiseras, underlättas eller möjliggörs. Detta är naturligt då den grundläggande
drivkraften för att utforma resultat vid samarbetsinriktad modellering är att fånga och dokumentera
verksamhetsinsikter (jmfr. Persson 2001:191). Frågandet och svarandet utgör motorn i detta arbete
(Lind 1997).
Med verksamhetsinsikt menar jag kunskap om den verksamhet (t.ex. Inredningsleverantören) som
står i fokus för modelleringen. Denna kunskap kan gälla är-läget vilket innebär hur verksamheten idag
fungerar och/eller hur verksamheten bör fungera i framtiden. Det senare benämner jag bör-läge.
Kunskapen innefattar således insikter om verksamhetens logik, dess problem, styrkor och mål.
Insikterna dokumenteras och uttrycks i grafiska och textuella beskrivningar vilka utgör grund för
beslut huruvida IT-system ska utvecklas och verksamheten ska förändras eller inte (Goldkuhl &
Röstlinger 1988). I figur 1.2 har jag utvecklat figur 1.1 genom att jag delar upp figuren i två arenor
samt tillför andra insikter från inventeringen.
De grafiska och textuella beskrivningarna samproduceras genom den dialog som utgör motorn i det
samarbete som modellering innebär. Grunden och den centrala drivkraften för denna dialog är de
verksamhetsinsikter som aktörerna bär inom sig. Verksamhetsinsikterna artikuleras genom dialogen.
Exempel på detta ger Molander när han beskriver produktionen av kunskap och reflektion mellan
människor i termer av konversation (Molander 1996:145).
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Figur 1.2: Verksamhetsinsikter som grund för utveckling av system och förändring av verksamhet

Artikulering sker då på olika plan: genom dialog, genom växling mellan del och helhet, samt i
växlingen mellan inlevelse och distans. Arbetet att modellera verksamheter beskriver Lind (2001:342343) i liknande termer: som ett växelvis frågande och svarande, där insikter om den fokuserade
verksamheten identifieras, beskrivs och gemensamgörs bland de aktörer som deltar i arbetet.
Artikuleringen av verksamhetsinsikterna är således både ett framvaskande och ett lärande: de
samproduceras genom modellering-i-handling.
När frågor ställs och svar dokumenteras använder modelleraren olika arbetsprinciper som stöd. Detta
för att exempelvis rikta hur verksamheten ska modelleras och hur den ska delas in i olika helheter
(Lind 2001). Arbetsprinciperna är därmed en del av den metod som tillämpas vid modellering-ihandling. Metoden har då som syfte att driva arbetet framåt och stödja aktörerna i att generera och
dokumentera sakresultatet från modelleringen. Tidigare nämnda VIBA/SIMM (Goldkuhl 1993),
FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 1988) och ISAC (se t.ex. Iivari & Lyytinen 1998) är exempel på
metoder där dessa innehar olika arbetsprinciper vilka är baserade på olika bakomliggande perspektiv.
Oavsett metod är dock grunden i samarbetsinriktad modellering frågandet och svarandet med målet
att denna drivkraft ska generera insikter om verksamheten.
I figur 1.3 är metoden den andra drivkraften för frågandet och svarandet under modelleringen.
Metoden riktar in modelleraren mot vilka frågor som ska ställas och därmed i relation till
verksamhetsinsikterna styrande för de teman dialogen ska ha. Metoden innefattar stöd för hur svaren
ska dokumenteras genom någon form av notation till stöd för dokumentationen av svaren (Röstlinger
& Goldkuhl 1994). Det är genom notationen som grafiska och textuella beskrivningar (t.ex. modeller)
kan genereras på ett systematiskt sätt. Förutom metoden främjar dessa framväxande beskrivningar att
nya frågor kan ställas och att nya svar kan ges om verksamheten.
I och med att samarbetsinriktad modellering baseras på ett växelvis frågande och svarande om
verksamheten blir deltagandet av aktörer med insikter om verksamheten en grundläggande
förutsättning för samarbetsinriktad modellering (Persson 2001:191).
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Figur 1.3: Verksamhets- och metoddrivet modelleringsarbete

Det är genom denna medverkan som modelleringsresultat med kvalitet kan nås (Goldkuhl &
Röstlinger 1988:175). Utan deltagandet av insiktsfulla aktörer blir det ingen insiktsfull modellering.
Risken föreligger då att resultatet inte blir de goda förutsättningar som krävs för att ett
verksamhetsstödjande IT-system ska kunna utvecklas. Att delta innebär inte att representanterna
passivt närvar, att delta innebär att medverka genom samarbete och samproduktion. Ett samskapande
mellan deltagarna måste därmed etableras enligt Forsgren (1988) och metodens delar blir här en
drivkraft till att etablera och vidmakthålla modellering.
En annan drivkraft att nå aktivt deltagande är arbetsformen för samarbetet. I Lind & Seigerroth (2003)
beskrivs en typ av arbetsform för att bedriva modellering. Genom en teamorganiserad arbetsform
drivs enligt författarna modelleringen mot ömsesidiga överenskommelser om hur verksamheten ska
betraktas baserat på de modeller som modelleringen genererar. Olika typer av modeller används för
att nå överenskommelserna och modellerna vidareutvecklas kontinuerligt under modelleringsarbetet.
Överenskommelserna nås genom konkreta beslut eller genom att deltagarna accepterar det som
uttrycks i modellerna. Författarna menar att tillämpandet av denna arbetsform bör ses som ett
komplement till ett metoddrivet arbetssätt som t.ex. FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 1988). Lind &
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Seigerroth (2003) menar att metod och arbetsform faciliterar modelleringsarbetet. Arbetsformen som
de föreslår består av ett antal centrala aktiviteter för modelleringsarbete (interaktiv insamling,
modellering, interaktiv validering), en redovisning över centrala resultat som ska uppnås och
förankras under modelleringen, samt ett antal insikter om hur modellering faciliteras i praktiken
(Lind & Seigerroth 2003:128).

Figur 1.4: Fyra drivkrafter som påverkar samarbetsinriktad modellering

Ytterligare en drivkraft för samarbetsinriktad modellering finner jag i Persson (2001) då hon
presenterar en arbetsfördelning. De deltagande aktörerna delas då upp i två klasser (Persson
2001:259). Domänexpert är den aktörsklass som bär kunnandet om verksamheten. I det
samarbetsinriktade modelleringsarbetet är det hans eller hennes uppgift att förmedla denna kunskap.
Men för att modelleringen ska kunna ske ändamålsenligt och resultera i ett sakresultat behövs även
aktörsklassen metodförmedlare. En aktör från denna aktörsklass förväntas besitta den nödvändiga
metodkunskap som krävs för att verksamhetsinriktad modellering ska kunna genomföras. Skillnaden
mellan klasserna anges i termer av att the main responsibility of the method provider is that the chosen
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enterprise modeling method is suitable for modeling the problem at hand… …The main responsibility of
the domain experts is towards solving the actual problem at hand using their domain knowledge.”
(Persson 2001:259-260).
I figur 1.4 presenterar jag nu de fyra drivkrafter för samarbetsinriktad modellering som jag genom
olika teorier har identifierat. Jag argumenterar inte för att detta är alla drivkrafter som inverkar på
samarbetsinriktad modellering. Motivet till inventeringen har istället varit att härigenom forma en
ram runt problemområdet och därigenom kunna beskriva det i ord och i bild för att kunna fokusera.
I nästa avsnitt kommer jag problematisera resultatet av ovanstående inventering. Jag gör det genom
att först visa på hur dessa drivkrafter kan påverka modellering-i-handling. Detta gör jag genom att
relatera dem till det typexempel på modelleringsarbete som hämtades från projektet med
Inredningsleverantören. Jag kommer därefter peka på att drivkrafterna behöver utökas med
ytterligare kunskap för att vi kontextuellt ska förstå och kunna förbättra hur samarbetsinriktad
modellering underlättas och möjliggörs, med andra ord utöva facilitering-i-handling.

1.3 Problematisering och problemavgränsning
I avsnittet ovan pekade jag genom teorier på fyra drivkrafter som påverkar samarbetsinriktad
modellering. Den grundläggande drivkraften för modelleringsarbete beskrev jag som
verksamhetsinsikter. I typexemplet som i avsnitt 1.2 användes för att visa samarbetsinriktad
modellering framträder insikter om Inredningsleverantören när de formuleras av de aktörer som
medverkar i arbetet. Dessa insikter ligger till grund för att modellen över försäljningsprocessen kan
samproduceras. Metod som drivkraft framträder också på flera ställen i dialogen. Bland annat ser vi
modellen i fotografierna och vi ser även hur aktörerna i dialogen interagerar genom modellerna och
därigenom notationen för att orientera sig. Metod framträder även när modelleraren i yttrande 162
berättar och visar hur gruppen rent rittekniskt kan gå vidare för att utveckla och förbättra modellen.
Metod som drivkraft visualiseras även i yttrande 164 följt av yttrande 167 då modelleraren genom
metoden frågar representanterna om framtidens försäljningsprocess med motivet att hitta en position
från vilket gruppen kan fortsätta arbetet.
Arbetsform och arbetsfördelning framträder också i exemplet. Arbetsfördelning genom att arbetet i
detta läge organiserats i självständiga arbetsgrupper där representanterna nu i form av domänexperter
modellerar verksamheten själva. Modelleraren handleder arbetsgrupperna genom punktvisa insatser.
Arbetsformen kommer till uttryck genom att interaktiv insamling (frågandet) efterföljs av justeringar
av modellen (modellering) som sitter på väggen. Ungefär en timme från nu kommer de självständiga
arbetsgrupperna återsamlas till en storgrupp och då kommer arbetsformen ändras från interaktiv och
självständig modellering till interaktiv samvalidering av gruppernas resultat. Formen på arbetet och
sättet på hur arbetet fördelas kommer således ändras för att möta de aktiviteter som ska ske i den fas
som arbetet då går in i.
De fyra drivkrafterna som kunskapsinventeringen identifierade framträder således genom exemplet,
men poängen är att drivkrafterna förändras under genomförandet beroende på vad som inträffar
under de situationer som inträffar under samarbetet (jmfr. Fitzgerald et. al. 2002:178). Exemplet visar
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t.ex. att arbetet också präglas av situationsbundna utmaningar som gruppen och modelleraren
behöver hantera. I yttrande 152 till 154 går till exempel modelleraren först igenom vad gruppen har
gjort och relaterar detta till den övergripande modell som finns som riktmärke för arbetsgruppernas
självständiga arbete (152), därefter till det uppdrag som arbetsgruppen fick (153). Modelleraren
konstaterar då att gruppen i inledningen på arbetet fick uppgiften att bryta ned enbart delprocessen
telefonförsäljning vilket gruppen inte har gjort. För att hantera denna utmaning väljer modelleraren
att ställa en fråga (154) som har att göra med vad arbetsgruppen istället vill göra under det fortsatta
självständiga arbetet: =eller vill ni bryta ner hela försäljningsprocessen?
Detta vill inte arbetsgruppen, och mellan yttrande 155 och 160 sker det som kan karaktäriseras som en
sonderande diskussion om vad gruppen har gjort och varför. Detta mynnar ut yttrande 161 där
Systemansvarig uttrycker det bakomliggande behov till varför modelleraren har hämtats av gruppen i
första läget: =ja (1.0) och då kommer nästa fråga hur går vi vidare nu (.) ska vi beskriva hur vi gör en ny kund
eller— Frågan ställs av honom mot gruppen och modelleraren. Det är denna typ av situationsbundna
utmaningar vid samarbetsinriktade modellering - som går bortom modellering-i-handling - som jag
vill fånga och studera. Jag vill hävda att dessa handlingar inryms i det jag benämner facilitering-ihandling. När jag i avsnitt 1.2 pekade på att modelleraren behöver kunna göra mer än att behärska
kärnförmågor i modellering så menade jag att modelleraren även behöver kunna förstå, värdera och
återkommande anpassa åtgärder för att underlätta och möjliggöra de val som arbetsgruppen behöver
göra under modelleringen för att samarbetet ska fungera. I detta specifika fall gäller detta det som
modelleraren gör från yttrande 161 och framåt; m.a.o. stödja dem att justera agendan för det fortsatta
självständiga arbetet.
Modellerare behöver således i förhållande till situationen kunna genomföra facilitering-i-handling när
modellering-i-handling utförs. Detta innebär att de identifierade drivkrafterna rörande modellering
behöver kompletteras med åtgärder som innebär att samarbete kan underlättas och möjliggöras av
modelleraren. Motivet bakom dessa åtgärder är att de därmed ska kunna bidra till att modellerare
med trygghet kan hantera de olika utmaningar som alltid kommer att uppstå i de situationer som
inträffar under modelleringar. Arbetet bör naturligtvis planeras och förberedas i förväg, men
planeringen kommer inte kunna täcka alla de omständigheter som kan inträffa under samarbetet.
Planer och förberedelser är endast resurser när situationella utmaningar uppstår och behöver hanteras
(Suchman 2007:72). De fyra drivkrafter som identifierats i inventeringen kan användas både för att
planera och hantera situationella utmaningar under modelleringen. Den kompletterande teori som jag
eftersöker behöver därför kunna samspela med drivkrafter som dessa, men emellertid riktas in mot att
på på detaljninvå facilitering av samarbetsinriktad modellering. Med andra ord täcka även andra
aspekter än vad dessa fyra drivkrafter täcker in.
Denna avhandling fokuserar således problemställningen att samarbetsinriktad modellering alltid
kommer omfatta situationella utmaningar som går bortom det konkreta frågande och svarande som
utgör motorn i modellering-i-handling. Jag ser det som viktigt att modellering förstås som händelser i
vilka modelleraren behöver ha kapacitet (åtgärder och förmåga) att hantera olika situationella
utmaningar som uppstår när människor samarbetar ansikte-mot-ansikte. Det behövs forskning som
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på nära och detaljerad nivå observerar och analyserar vilka dessa utmaningar är och därmed klargör
vad som utmärker facilitering-i-handling vid modellering i samarbete.
I figur 1.5 har jag kompletterat bilden över problemområdet för att visa på problemavgränsningen och
studiens fokus. Ambitionen som jag har är att så nära som möjligt detaljerat analysera hur
modellerare faciliterar samarbetsinriktad modellering och med dessa insikter som grund genomföra
teoriutveckling om facilitering vid modellering. Det är därför som jag i figuren nedan för in
modelleraren som aktör. Fokus i forskningen har inneburit att jag medvetet tagit utgångspunkt i
denne då han, hon eller de faciliterar modelleringsarbete i samarbete. En annan position som också
syns i figuren är att facilitering-i-handling alltid är underställt modellering-i-handling. Om det inte
sker modellering är det inte relevant att facilitera.

Figur 1.5: Problemavgränsning: facilitering-i-handling vid modellering i samarbete
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1.4 Utgångspunkter för studien
1.4.1 Syfte och forskningsfrågor
Som avsnitten ovan visat innefattar samarbetsinriktad modellering fler aspekter än de drivkrafter som
den teoretiska inventeringen uppvisat. Mot bakgrund av detta riktar jag in mina studier mot att på
nära håll studera samarbetsinriktad modellering för att analysera hur modellerare faciliterar olika
situationer som uppstår i arbete av detta slag, för att på basis av dessa insikter, utveckla kunskap som
främjar facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Det övergripande kunskapsmålet i forskningen
är därmed att utveckla en praktisk teori om och för facilitering av samarbetsinriktad modellering. Jag
har valt att i denna studie bryta ned detta kunskapsmål i två delsyften. Det första delsyftet lyder:
•

Utveckla kunskap om vad som utmärker facilitering-i-handling vid samarbetsinriktad modellering

Forskningsfrågan till detta delsyfte lyder vad utmärker facilitering vid samarbetsinriktad modellering?
Denna fråga innebär att den första fasen i studien riktas in mot att studera vad som är typiskt vid
facilitering av samarbetsinriktad modellering. Det förväntade resultatet utgör kunskap om vad som
utmärker facilitering-i-handling vid modellering. Kunskapen avser därför utgöra kontextuell
förståelse om samarbetsinriktad modellering samt ett antal faciliteringskategorier (åtgärder) som
underlättar och möjliggör samarbetsinriktad modellering, givet olika behov som kan uppstå tillföljd av
olika omständigheter i samarbetet.
Detta delsyfte är således inriktat mot att generera grundstrukturen för den praktiska teori som utgör
det övergripande kunskapsmålet. Men som jag konstaterade i avsnitt 1.3 är modellering
situationsbundna händelser (Fitzgerald et. al. 2002:178) och praktiska teorier bör som alla andra
förutsättningar ses som resurser (Suchman 2007:72) vilka behöver situationsanpassas av aktören när
de tillämpas (Röstlinger & Goldkuhl 1994:12). Att teoretisera om situationsanpassning i relation till
facilitering-i-handling blir därmed ett viktigt delmål i arbetet att nå det övergripande kunskapsmål
som forskningen har. Som drivkraft för studiens andra fas har jag därmed formulerat följande
delsyfte:
•

Utveckla kunskap om vad som utmärker situationsanpassad facilitering-i-handling vid
samarbetsinriktad modellering

Forskningsfrågan till detta andra delsyfte lyder vad utmärker situationsanpassad facilitering vid
samarbetsinriktad modellering? Denna forskningsfråga förväntas resultera i att jag identifierar och
utreder hur åtgärderna i grundstrukturen anpassas vid olika situationer under modelleringsarbete.
Den andra fasen i studien är således både en grundning av det första resultatet såväl som en breddning
och vidareutveckling av studiens hela kunskapsbidrag. Breddningen innebär att jag förutom att
vidareutveckla åtgärderna även studerar förmågor som krävs av modellerarna för att
situationsanpassat kunna facilitera samarbetet.
Tillsammans innebär de två delsyftena att ett större forskningsarbete initierats som inneburit
teoriutveckling om hur samarbete kan underlättas och möjliggöras. Teoriutvecklingen har riktats in
mot begreppen facilitering och situationsanpassning och fokuserar modellerarens synvinkel.
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Resultaten i denna avhandling bildar en plattform för att nå det övergripande kunskapsmålet, vilket är
en praktisk teori för facilitering av samarbetsinriktad modellering.

1.4.2 Behovet av en praktisk teori om facilitering av samarbetsinriktad modellering
Som uttrycks i det sista stycket i avsnittet ovan är målet med forskningen att utveckla en praktisk teori
om facilitering-i-handling vid samarbetsinriktad modellering. Teoriutvecklingen baseras på
modellerares faktiska agerande vid modellering-i-handling. Jag har i avsnitt 1.2 och 1.3 pekat på
behovet av ett sådant kunskapsbidrag i relation till andra kompletterande drivkrafter för modellering.
I detta avsnitt kommer jag bygga vidare på dessa motiv och förankra kunskapsbidraget genom ett
urval av andra källor inom informationssystemsutveckling.
Rittgen (2007a) arbetar med att förstå förutsättningar för samarbetsinriktad modellering och
framhäver att detta område är i behov av att utforskas ytterligare. Han eftersöker särskilt forskning
som karaktäriserar modellering baserat på erfarenheter från verkliga modelleringssituationer. Studier
av detta slag kan vidareutveckla vår förståelse om vad som kännetecknar detta arbete och bidra till
metod- och verktygsutveckling. Detta ligger i linje med värdet i det kunskapsbidrag som denna
avhandling presenterar. Begreppet praktisk teori behandlas mer ingående i kapitel 2 men
övergripande kan denna typ av teori beskrivas som artikulerad kunskap som syftar till att göra
människans liv bättre i ett särskilt avseende (Cronen 1995:231). Detta avseende kan benämnas teorins
täckningsgrad. Människan i denna avhandling är främst modelleraren och täckningsområdet är då
denne agerar i sin profession, med andra ord, när denne leder verksamhetsmodellering i samarbete.
Det mest slagkraftiga sätt som jag kan illustrera motivet bakom denna praktiska teori är genom ett
fotografi.
Modellerare som trygg i situationen
ledsagar samarbetet

I likhet med avsnitt 1.2 och det typexempel som jag använde där så illustrerar fotografiet ovan en
modellerare i handling. I detta fall är det modelleraren Mikael som ledsagar arbetet i en workshop.
Den första timmen har genomförts och framför sig har gruppen tre ytterligare timmar och därefter
ska ytterligare sex workshopar genomföras innan modelleringsprojektet avslutas. Modelleraren
uppvisar i videomaterialet en trygghet i situationen när han ledsagar arbetet. Gruppen uppvisar också
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en trygget i situationen när de samarbetar. Varför uttrycker modelleraren och gruppen trygghet i
situationen?
Poängen ovan i problemdiskussionen i ljuset av trygghet är att trygghet inte enbart är en konsekvens
av att modelleraren har ställt frågor om verksamheten och gruppen har svarat på dessa frågor genom
de insikter som de bär inom sig om verksamheten. Tryggheten i situationen kan inte enbart förstås
genom de fyra drivkrafter som lyftes fram i inventeringen utan grundtesen i min forskning är att
samarbete inte uppstår av sig själv och inte vidmakthålls utan underhåll. Tryggheten i ledsagandet
vilar på att modelleraren förutom att ställa frågor och dokumentera svar även har lyckas hantera de
unika utmaningar som präglar modelleringsarbetet. Därmed besitter modelleraren inte enbart
förmåga att ställa frågor och dokumentera svar utan också förmåga att situationsanpassat och på olika
sätt facilitera samarbetet. Modelleraren har därmed lyckats etablera ett tryggt och funktionellt
samarbetsklimat och vidmakthåller detta löpande genom åtgärder och förmågor. Situationsanpassad
facilitering är därmed ett uttryck på hur samarbete etableras och vidmakthålls trots utmaningar i
situationen. Målet är en praktisk teori som i samspel med drivkrafter knutet till modellering-ihandling kan utgöra goda förutsättningar för samarbetsinriktad modellering.
Motivet till att denna teori behövs är att modelleringsarbete har karaktäriserats som en situation som
inte i sig är trygg utan präglas av osäkerhet (Lyytinen 1987:7). I dessa situationer kan gruppen känna
osäkerhet över att arbetssättet inte är lämpligt, att verktyget som tillämpas inte är det rätta, att
arbetsformerna inte passar eller att modelleringsteamet inte har kapacitet att lösa uppgiften. Utöver
detta identifierar Lyytinen en osäkerhet som är kopplad till effekterna av det resultat
utvecklingsarbetet ska producera. En tredje osäkerhet kopplar Lyytinen till problemet som ska lösas.
Osäkerhet kan då vara förknippat med oklarheter om vilket problemet är eller konflikter om vilket
problem som ska prioriteras under arbetet. Poängen menar jag är att effekterna av osäkerhet, när de
blir negativa, kan utgöra hinder och risk för samarbete.
En trygg modellerare, menar jag, kan genom sitt trygga agerande motverka att effekterna av osäkerhet
hämmar samarbetet. Att modellerares agerande har betydelse för samarbetets framgång och att det
sker genom ett tryggt samarbetsklimat ”a safe enviorment” poängterar Vennix (1996:143), som
skriver: ”…as is frequently overlooked, the interaction process affects the quality of the outcome and
thus process may be considered equally critical as the content or method […] Most of us have been in
situations where we have observed this. The way in which you say or do things is often more critical than
what it is you say or do […] stated differently, the way the facilitator behaves will to a large extent
determine the unfolding reality of the group interaction process.” Att som modellerare kunna hantera
osäkerheter under modelleringsarbetet genom att aktivt underhålla och vidmakthålla samarbete
genom ett tryggt agerande har därmed påverkan på modelleringens effektivitet och kvalitet.
Hirschheim et. al. (1995:76) pekar på att kunskapsutveckling på detta tema är relevant inom
informatik. De pekar då på att denna forskning bör ”provide specific tools which the facilitator at his
discretion may use to support the project group interaction”. Den praktiska teori som utgör det
övergripande kunskapsmålet i min forskning anser jag ligger i linje med denna målbeskrivning och
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kan bidra till att modelleraren på ett tryggt sätt kan hantera och motverka osäkerheter under
modelleringsarbetet.
Hägerfors (1995:23) uttrycker sig i liknande ordalag men understryker behovet av en verktygslåda,
som både behöver innefatta verktyg som täcker in såväl instrumentella som socio-emotionella
aspekter vid modellering och systemdesign. Verktygslådan behöver enligt henne ständigt
vidareutvecklas genom att nya komponenter utvecklas och tillförs. Förutom att jag ser den praktiska
teori som en potentiell komponent så innebär hennes position att jag får belägg för mitt argument att
resultatet i denna studie inte ska ses som självständigt, utan bör ses som en del i en helhet av
stödjande drivkrafter som i samverkan kan främja samarbetsinriktad modellering ur olika avseenden.

1.4.3 Forskningsetiska överväganden i studien
Flick (2006:52) skriver att en studie med karaktären att nära studera aktiviteter i sitt naturliga skede
medför ett behov från forskarens sida att aktivt och löpande göra etiska överväganden om
genomförandet under studien. Men när studier som denna genomförs enligt en kvalitativ
forskningsansats så medför detta att metodens flexibilitet för med sig att det kan vara svårare för
forskaren att exakt ge information om förloppet för studien och resultatet av densamma. Alver &
Øyen (1998:105) pekar på att studier med denna ansats ofta innebär utmaningar kring hur
anonymitet ska hanteras samt hur det nära förhållandet mellan forskaren och aktörerna i situationen
inte ska hämma skärpan och kvaliteten i kunskapsbidraget.
I föreliggande studie har jag medvetet och kontinuerligt arbetat med ett forskningsetiskt
förhållningssätt för att hantera de utmaningar som nu nämnts. Detta förhållningssätt innebär att jag
valt att fokusera två etiska frågeställningar under de år som arbetet pågått: dels, hur säkrar jag
modellerarnas integritet samtidigt som jag eftersträvar att så nära och transparent som möjligt visa hur
modellerare faciliterar samarbetsinriktad verksamhetsmodellering? Dels, vilka konsekvenser medför det
faktum att jag i förhållande till ett av teamen 1) tillhör samma organisation och 2) att en av
modellerarna i detta team är en av mina handledare i detta avhandlingsarbete?

1.4.3.1 Etiska överväganden beträffande modellerarnas integritet
Det övergripande kunskapsmålet i min forskning är att utveckla en praktisk teori om och för
situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Som jag redovisar utgörs studien
av en ansats som innebär att jag så nära som möjligt studerar facilitering-i-handling utan att jag själv
genomföra det genom aktionsforskning. Detta innebär att jag på empirisk grund utvecklat
kunskapsbidraget utifrån observationer som jag gjort av hur modellerarna faciliterar olika reella
situationer vid modellering.
Jag har under hela arbetet haft en orubblig strävan att visa spårbarhet mellan kunskapsbidragets delar
och den empiri som ligger till grund för dessa resultat. Detta för att säkra äkthet, legitimitet och
trovärdighet för resultatet. Konsekvensen av detta har emellertid blivit att det är mycket svårt att dölja
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identiteten på de personer som utgör modellerarna i de två team jag studerat2. Tillsammans med
modellerarna har jag istället valt att göra tvärtom och baserat på informerat medgivande från
modelleringsteamens sida inte anonymiserat deras identiteter.
Enligt Silverman (2000:201) är det informerade medgivandet det primära medel som den kvalitative
forskaren har till sitt förfogande för att kontinuerligt säkra god etik i forskningsarbetet. Han pekar på
att det informerade medgivandet innebär att information öppet och tydligt ges till aktörerna så att de
själva kan fatta genomtänkta beslut huruvida de vill eller inte vill delta i forskningen. Utmaningen
forskaren har är att den kvalitativa studien genom sin explorativa och dynamiska karaktär tenderar
ändra riktning under genomförandet vilket medför att medgivandet återkommande måste förnyas
(Alver & Øyen 1998:105; Flick 2006:52; Silverman 2000:200-201).
Studien förankrades därför genom ett inledande medgivanden som innefattade att jag multifokuserat
tilläts samla in och detaljerat analysera det som skedde under modelleringssituationerna. Samtycket
gavs av modelleringsteamen och klientorganisationerna3 vid datainsamlingarna. Datamaterialet som
samlats in fick enligt detta medgivande användas för detaljerad analys av hur modelleringsarbete
bedrivs samt för att studera hur innehållet i kravspecifikationen vidareförs in i det system som
utvecklas eller upphandlas. Den sista delen i denna överenskommelse har inte använts under
avhandlingsprocessen. Under genomförandet har detta senare mål avgränsats från studien så att jag
kunnat fokusera in hur modelleringsarbete faciliteras.
Genom åren har medgivandena vidmakthållits genom att jag under arbetet har träffat modellerarna
och samtalat med dem om mitt arbete och progressionen i detsamma. Jag har således under de sex år
studien pågått förlängt dessa medgivanden mot bakgrund av den riktning som studien tagit. Jag har
deltagit i seminarier som teamen inom ramen för deras olika organisationer har arrangerat. Därmed
har jag i ett bredare sammanhang exponerat vad jag har gjort i avhandlingen och hur jag bedrivit
forskningsarbetet.
Studien innefattar även återkopplingsintervjuer med modelleringsteamen för att säkra att de
tolkningar som jag gjort av de handlingar de utfört är rimliga utifrån deras uppfattningar. Jag har
således åter engagerat modellerarna i forskningsarbetet, men nu som respondenter för att säkra att
kunskapsbidraget jag utvecklat vilar på relevanta uppfattningar från min sida om deras sätt att agera.
Med andra ord har jag velat säkra att jag fångar facilitering utifrån modellerarens synvinkel. Under
våra möten har jag även beskrivit hur arbetet utvecklats.
Modelleringsteamen har även fått läsa igenom delar i avhandlingen där deras agerande särskilt är
framträdande och därmed då fått komma med synpunkter. Smärre förändringar har genomförts mot

2

Modelleringsprojekten och modelleringsteamen kommer att presenteras senare. Som snabbintroduktion utgörs de av
modellerare från Högskolan i Borås respektive IRM AB (IRM står för Information Resource Management). Modellerarna i
teamet från Högskolan i Borås är Mikael Lind och Jan Olausson. Modellerarna från IRM AB är Eskil Swende och Annica
Kjellqvist.
3
Med klientorganisationer avses de företag som modelleringsprojekten omfattade. Dessa benämns i avhandlingen
Distansvaruhuset, Elektronikleverantören och Inredningsleverantören. Organisationerna introduceras närmare i senare
kapitel.
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bakgrund av detta vilket inte enligt min mening påverkar kunskapsbidraget i studien. Jag kan
emellertid konstatera att detta aktiva arbete att säkra modellerarnas integritet har varit viktigt för att
säkra relationen mellan mig och modellerarna och säkra trovärdigheten i studiens kunskapsbidrag.
Klientorganisationerna har tillskillnad från modellerarna anonymiserats. Detta har inte varit ett krav
från organisationernas sida. Jag har emellertid valt att anonymisera dem då avhandlingen är en studie
av hur modellerare faciliterar samarbetsinriktad verksamhetsmodellering. Det är inte en avhandling
om klientorganisationernas verksamheter. Inom ramen för denna avhandling är klientorganisationerna snarare rekvisita i arbetet att nå studiens syfte. Att namnge dem innebär risken att ta
ljuset från det avhandlingen handlar om: facilitering av samarbetsinriktad modellering.
Styrkor och problem som verksamheterna har rörande system och processer skymtar fram i
avhandlingen. Dessa egenskaper är emellertid fragment av verksamheterna som slutsatser inte bör,
ska eller har baserats på. I de fall fotografier har använts där verksamhetsspecialister tydligt kan
urskiljas har varje organisation fått möjlighet att ge sitt samtycke till att fotografier används i
avhandlingen. Även textmaterial har gjorts tillgängligt till klientorganisationerna för granskning.
Verksamhetsmodeller används genom utdrag från helheter där sammanhängande förståelse inte kan
nås över hur verksamheten struktureras och fungerar.

1.4.3.2 Etiska överväganden i förhållande till min relation med modellerarna
Den andra frågan rör vilka konsekvenser det faktum har att jag i förhållande till ett av
modelleringsteamen 1) tillhör samma organisation och 2) att en av modellerarna i detta team är en av
mina handledare. Den modellerare som det handlar om är Mikael Lind. Förutom Mikael består min
handledargrupp av Göran Goldkuhl (huvudhandledare) och Stefan Cronholm (primärhandledare).
Mikael utgör således bihandledare och denna nivåindelning beskriver även arbetsfördelningen mellan
de olika handledarna.
Det är i denna roll som Mikael bistått mig att få access till de tre modelleringsprojekt som utgör
studien. Den upparbetade relationen mellan Högskolan i Borås och IRM baseras i huvudsak på det
arbete som Mikael har gjort tillsammans med IRM i tidigare samarbeten. Det var i samtal mellan
honom och Eskil Swende som arbetet som jag bedrev blev känt och intressant för IRM. Mikael har
således i båda rollerna (som handledare och modellerare) varit viktig för studien och dess höga grad
av närhet och tillträde till reella modelleringssituationer, vilket ansatsen krävt.
Baserat på ovanstående vill jag här övergripande introducera de två teamen. Om jag inleder med det
första teamet så är Mikael den seniore modelleraren i detta team och den som primärt ledsagade och
drev arbetet under modelleringen. Jan var dokumentatör och understödde i huvudsak arbetet genom
att passivt dokumentera det som skedde under seminariet och som senare renritade resultatet från
seminariet. Jan var vid tidpunkten min doktorandkollega och vi hade följts åt under
forskarutbildningen vid Linköpings universitet och Mikael var vid tidpunkten min handledare för det
då pågående licentiatprojektet. I det andra teamet är Eskil den seniore modelleraren. Annica är den av
de två som likt mästar-lärlingsrelation traderades in i professionen som senior modellerare (jmfr. Rolf
1995:149). Detta förhållningssätt mellan de båda är något som uttrycks i återkopplingsintervjuerna.
24

Arbetsfördelningen i detta team var därmed inte ett lika strikt uppdelat samspel som i
arbetsfördelningen mellan Mikael och Jan vilket är ett av de karaktärsdrag på modelleringsformer som
kommer fångas upp och presenteras i senare delar i avhandlingen.
Modelleringsteamen arbetade således med olika metoder och arbetsformer samt härstammade från
olika organisationer. Aktörerna har också olika bakgrunder samt olika lång erfarenhet vad gäller
modelleringsarbete. Dessa skillnader gör dem intressanta att studera och jämföra då de ger
kompletterande och kontrasterande insikter om hur facilitering vid modellering-i-handling sker. De
är kontraster av samma företeelse och berikar därigenom varandra när teori om facilitering ska
utvecklas. En intressant likhet mellan teamen är emellertid att Mikael är central metodutvecklare för
den modelleringsmetod som han och Jan använder (t.ex. Lind 2001) medan Eskil är central
metodutvecklare för det arbetssätt som han och Annica använder i det projekt som de leder (t.ex.
Swende 1986; 1988; 1991).
En skillnad mellan teamen är att Eskil och Annica bedriver modelleringsarbete inom ramen för ett
kommersiellt uppdrag som företaget IRM hade fått. Mikael och Jan är aktionsforskare och bredrev
modelleringsarbetena med utgångspunkt i sina anställningar vid Högskolan i Borås. De två projekten
som de senare faciliterade är således delprojekt i ett aktionsforskningsprojekt, medan Eskil och
Annica bedriver ett kommersiellt modelleringsprojekt. Dock är de projekt som Mikael och Jan utförde
inga utbildningssituationer. De är reella modelleringsprojekt vilka syftar till att ta fram modeller över
den verksamhet som fokuseras i modelleringsarbetet.
Gemensamt mellan de båda modelleringsteamen är att de arbetar med att facilitera modelleringsprojekt som utförs tillsammans med distanshandelsföretag: Distansvaruhuset, Elektronikleverantören
och Inredningsleverantören. De verksamheter som modelleras är således inom samma bransch och
drivs alla av ambitionen att ha ett så väl fungerande affärssystem som möjligt. En annan central likhet
mellan två av projekten var att arbetet tillsammans med Elektronikleverantören (Mikael och Jan) och
projektet tillsammans med Inredningsleverantören (Eskil och Annica) har som målsättning att leda
fram till kravspecifikationer för nya affärssystem. I fallet med Distansvaruhuset är syftet enbart att
genom modellerna kartlägga nuvarande verksamhet för att få överblick och insikt om hur
verksamheten bedrivs.
Genom de goda förbindelserna som jag utvecklat med de fyra modellerarna fick jag härmed tillgång
till tre kontrasterande fall att explorativt och systematiskt utforska. Ambitionen har inte varit att
värdera sätten på hur de två teamen hanterar de utmaningar som de ställs inför under
modelleringsprojekten. Ambition har istället varit att urskilja vad som utmärker facilitering av
samarbetsinriktad modellering genom de två teamens olika sätt att arbeta. Den rikedom som
projekten och teamens agerande fört med sig - framförallt genom möjligheten att kontrastera sätten
på vilket facilitering-i-handling skett - har inneburit att jag kunnat urskilja intressanta dimensioner,
egenskaper och kategorier som annars inte skulle framträtt. Jag ser detta som en stor styrka då
kunskapsbidraget härmed är baserat på reell facilitering-i-handling när olika professionella
modellerare bedriver denna företeelse.
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1.4.4 Avgränsningar i studien
Studien har avgränsats baserat på:
•
•
•
•
•
•

Tillämpningsområde
Täckningsgrad i relation till modellering som process
Täckningsgrad i relation till situationer som kan uppstå ansikte-mot-ansikte
Täckningsgrad i relation till distans och tid
Kunskapsintressenter
Grad av teoretisk kondensering; från praktisk teori som ambition till teoretisk plattform som
utgångspunkt

Facilitering är ett koncept som är knutet till många olika tillämpningsområden och har sin grund i
flera olika källor (Hogan 2002). När forskningen således har till syfte att identifiera sätt på hur
facilitering sker, studera hur dessa sätt situationsanpassas samt utforma en praktisk teori om detta, så
är detta inom ramen för tillämpningsområdet samarbetsinriktad modellering. Orsaken till denna
avgränsning är dels att det är modellering och systemutveckling som jag vill säga något om och bidra
till, dels att det empiriska materialet utgör modelleringssituationer och att jag därmed inte kan säga
något om huruvida teorin är tillämpningsbar på andra områden bortom samarbetsinriktad
modellering. Ett vidareförande av kunskapsbidraget till andra områden behöver ackompanjeras med
kompletterande studier som utforskar möjligheten att tillämpa resultatet inom andra sammanhang
där människor samverkar.
När nu gränsen för kunskapsbidraget är dragen så aktualiseras ytterligare en avgränsning. Täcker
kunskapsbidraget i dess form samtliga faser som samarbetsinriktad modellering innefattar? Svaret på
denna fråga är nej. Det kunskapsbidrag som denna avhandling har genererat är avgränsat till att täcka
faciliteringsåtgärder som är till stöd för modelleraren när han, hon eller de ansikte-mot-ansikte
faciliterar modelleringsarbete i ett genomförande. Exempelvis Kiser (1998), Tabaka (2006),
Gottesdiener (2002) samt Hedberg & Lind (1999) beskriver olika förlopp för hur projektorganiserat
arbete kan systematiseras. Gemensamt är att de beskriver att arbete av detta slag sker i faser, såsom
förarbete, fullföljande och efterarbete. Det kunskapsbidrag som har utvecklats i denna studie är
inriktad mot fasen fullföljande och de situationer som uppstår under modelleringens fullföljande.
Kunskapsbidraget är inte baserat på eller relaterat till de aktiviteter som sker inför arbetsseminariet
eller det efterarbete som sker när arbetsseminariet avslutats. Kunskapsbidraget är baserat på vad som
observerats under arbetsseminarier och hur situationer då hanteras. Täckningsgraden i förhållande till
samarbetsinriktad modellering som process är således i denna studie avgränsad till genomförandet av
modellering, inte förberedelser eller efterarbete. Fortsatt forskning behöver genomföras för att studera
hur teorin kan bistå under andra faser.
Studien och kunskapsbidraget är även avgränsat i förhållande till täckningsgrad, och då mot
situationer som sker ansikte-mot-ansikte. En form av ingripande som lyfts fram i teori om facilitering
är hanterandet av öppna konflikter (t.ex. Rees 2005:191ff). I det empiriska materialet som ligger till
grund för denna studie återfinns inga öppna konflikter. De faciliteringsåtgärder som identifierats och
det sätt som modellerarna anpassar åtgärderna har således inte kunnat studeras i relation till denna
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typ av extrema ansikte-mot-ansikte situationer. Detta får exemplifiera att även inom den ram som
definierats för forskningen är studien avgränsad. Alla tänkbara situationer har inte studerats och
kunskapsbidraget är således i detta avseende även avgränsat. För att möjliggöra fortsatt forskning i
detta hänseende och skapa grund för jämförelse och teoriutveckling omfattar studien en
konceptualisering av modelleringsformer, aktivitetstyper samt rolltyper vid samarbetsinriktat
modelleringsarbete. Denna typologi används vid analysen av hur modellerarna situationsanpassar sitt
sätt att facilitera. Typologin skapar även grund för att vid fortsatt forskning vidareutveckla
kunskapsbidraget gentemot andra typer av situationer. Jag har således genom detta bidrag utvecklat
förutsättningar för att kumulativt fortsätta teoriutvecklingen.
Den tredje avgränsningen i relation till kunskapsbidragets täckningsgrad gäller distans och tid. I
föreliggande studie har kunskapsbidraget endast baserats på material hämtat från modelleringssituationer där deltagarna delar samma tid och rum. Distanserat och virtuellt modelleringsarbete har
inte studerats. Därmed täcker kunskapsbidraget inte den typ av modelleringsarbete som detta
innebär; t.ex. då olika deltagare befinner sig på olika geografiska platser under samarbetet. De ansiktemot-ansikte situationer som studerats är så att säga genuina i den meningen att händelseförloppen
utspelar sig i samma tid och på samma plats. För att vidga teorins täckningsgrad till distanserat och
teknikmedierat samarbete behöver denna typ av modelleringsarbete studeras i ljuset av det
kunskapsbidrag som genererats i denna avhandling.
Som figur 1.5 visar har denna studie fokuserats mot modellerare som primär kunskapsintressent. Detta
är också en avgränsning. Orsaken till detta är relevans, tid och tillträde. Jag har endast haft tillträde till
modellerarna och då tiden för studien har varit begränsad har jag valt att rikta in studien mot att fånga
modellerarnas perspektiv på facilitering. Detta är relevant i förhållande till studiens syfte då målet
med forskningen är att utveckla en praktisk teori om hur samarbetsinriktad modellering faciliteras. I
ett led att vidareutveckla teorin ser jag dock ett behov av att även kartlägga hur andra intressenter
uppfattar hur modellerare faciliterar samarbete. Detta med avsikt att förstå hur olika aktörer uppfattar
faciliteringsåtgärderna, i ett led att förädla kunskapsbidraget samt för att bredda förståelsen för hur
väl fungerande samarbete skapas och vidmakthålls under modelleringsprojekt.
En praktisk teori kan betraktas som proceduriell kunskap (Goldkuhl & Röstlinger 2005). Proceduriell
kunskap kan kondenseras till artikulerade metoder och till teorietiska beskrivningar i olika former.
Inom ramen för denna avrapportering har jag endast inlett teoriutvecklingen. Jag har således
medvetet avgränsat avrapporteringen vad gäller grad av teoretisk kondensering. Avgränsningen har
inneburit att en teoretisk grund har utvecklats genom att jag identifierat sex faciliteringsåtgärder med
tillhörande subkategorier, egenskaper, dimensioner och normativa kriterier. Jag har förutom detta
utvecklat kunskap om hur faciliteringsåtgärder situationsanpassas under modelleringsarbetet. Jag har
matchat kunskapsbidraget empiriskt mot data insamlat genom återkopplingsintervjuer samt
gentemot extern teorin.
Jag har därutöver utformat en typologi bestående av modelleringsform, rolltyper och aktivitetstyper
för att förstå samarbetsinriktad modellering. Typologin har jag använt för att utveckla att sy samman
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de två delresultaten om facilitering. Därtill innebär typologin att jag i framtiden kan jämföra
kunskapsbidraget från denna studie med resultat med nya resultat som genererats genom fortsatt
forskning.
Avrapporteringen som denna avhandling utgör omfattar emellertid ingen fördjupad analys av
relationer mellan de olika faciliteringsåtgärderna och inga explicitgjorda föreskrifter om hur den
praktiska teorin ska tillämpas. Detta är något som jag avser presentera på annat sätt och då som
konsekvens av ytterligare teori- och metodutveckling. Konsekvensen blir att ambitionen att utveckla
en praktisk teori i denna avrapportering har reducerats till utformningen av en teoretisk plattform med andra ord en kunskapsmässig grundplatta - på vilken framtida teoriutveckling kan utgå från och
vara förankrad i.

1.5 Avhandlingens målgrupp
Avhandlingen har flera målgrupper. Målgrupperna återfinns både i akademin och på det praktiska
fältet. En central målgrupp på det praktiska fältet är de personer som bedriver det jag benämner som
samarbetsinriktad verksamhetsmodellering vid systemutveckling. Som jag klargjort har jag utvecklat
kunskapsbidraget utifrån deras synvinkel och primärt är bidragets olika delar riktade mot dessa
aktörer i deras arbete att facilitera modellering: faciliteringsåtgärder och förmågan att
situationsanpassa facilitering. I introduktionen beskrev jag behovet av verksamhetsstödjande ITsystem och drivkrafter som påverkar utvecklingen av dem. Således är de aktörer som leder, deltar eller
fattar beslut om verksamhetsinriktad systemutveckling och modellering också målgrupp för
avhandlingen.
Inom akademin finns avhandlingens målgrupper hos de forskare som intresserar sig för
verksamhetsinriktad systemutveckling, modellering och kravanalys och -framställning,
situationsanpassning samt de forskare som är generellt är intresserade av interaktions- och
konversationsstudier med videomaterial som central empirisk källa. En annan viktig målgrupp inom
akademin är studenter inom ämnesområdet informatik. Avhandlingens kunskapsbidrag är viktigt för
dessa aktörer i kurser och moment där de tränas att verksamhetsinriktat utvecklar informationssystem.
En tredje grupp intressenter är de aktörer som på olika sätt utbildar och tränar modellerare. Detta kan
vara inom akademin och då personer som är inblandade i informatikrelaterade kurser och
utbildningar där förmåga att genomföra modellering utgör lärandemål. Men det kan även vara aktörer
utanför akademin som bedriver fortsättningsutbildningar för personer som bedriver modellering,
systemutveckling och förändringsarbete. Förmågan att facilitera ser jag som en viktig del för att
modelleringsarbete ska kunna genomföras framgångsrikt och därmed som en orsak till att
verksamhetsinriktad systemutveckling ska lyckas. Modellerare behöver tränas och utbildas i
facilitering och därför anser jag att avhandlingens kunskapsbidrag är intressant för de personer som
bedriver utbildning av sådant slag. Slutligen inkluderar detta även aktörer inom organisationer som
arbetar med att systematiskt fånga upp vunna erfarenheter av utvecklingsarbete och systematiskt
återför dessa till verksamheten på olika sätt.
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1.6 Disposition och läshänvisning
Avhandlingen omfattar åtta kapitel, vilket jag visar i figur 1.6. I det första kapitlet introduceras
studiens utgångspunkter samt problemområde. I det andra kapitlet redovisas studiens
forskningsansats och metoddesign. I det tredje kapitel redovisas dels det handlingsteoretiska
perspektiv som studien varit inriktad mot, dels inventeras begreppen samarbete, modellering,
facilitering och situationsanpassning. Detta bildar studiens teoretiska referensram. I det fjärde kapitlet
redovisas de situationella analyser som har genomförts av de tre modelleringsprojekten. I detta kapitel
redovisas även den typologi över samarbetsinriktad modellering som utgör det första delresultat i
besvarandet av den första forskningsfrågan. I det femte kapitlet redovisas, beskrivs, motiveras samt
grundas de sex faciliteringsåtgärder som utgör det andra delresultatet från det första delsyftet i
studien. I det sjätte kapitlet tillämpas typologin över samarbetsinriktad modellering samt de sex
faciliteringsåtgärderna för att avgränsa episoder i vilka situationsanpassad facilitering exemplifieras. I
kapitlet sammanställs insikter om vad som utmärker situationsanpassning samt presenteras insikter
om en förmåga som utmärker situationsanpassad facilitering. I kapitel 7 sammanställs avhandlingens
kunskapsbidrag, studien värderas samt presenteras fortsatt forskning. Det sista kapitlet är en engelsk
sammanfattning.

Figur 1.6: Avhandlingens disposition
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Kapitel 2 – Forskningsansats och metoddesign
2.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. Studien har genomförts under perioden hösten 2002 till hösten 2007. Under 2008 har
avhandlingen färdigställts. Parallellt med skrivandet av min licentiatavhandling4 hösten 2002 till våren
2004 genomfördes den första av två datainsamlingsfaser som denna studie innefattar. Mellan hösten
2004 och våren 2007 genomfördes huvuddelen av analysarbetet. Under våren 2007 genomfördes den
andra datainsamlingsfasen och med denna som grund kunde studien färdigställas under hösten 2007.
Kapitlet har till syfte att redovisa den forskningsansats och metoddesign som styrt arbetet. För att nå
detta syfte så omfattar kapitlet följande delar:
•
•

En redovisning av och argumentation för studiens forskningsansats och strategi;
En redovisning av och argumentation för studiens forskningsmetod med fokus på insamling och analys;

Jag följt de råd för ett kvalitativt metodkapitel som Silverman (2000:235) ställer upp:
•
•
•
•

Hur genomfördes studien?
Vilken övergripande forskningsstrategi respektive forskningsstrategi anlades?
Vilka metodtekniker tillämpades?
Varför dessa och inte andra?

Disposition. Kapitlet inleds med en redovisning av studiens forskningsansats (avs. 2.2). Detta avsnitt
är uppdelat i tre underavsnitt. I det första genomför jag en karaktärisering av kunskapsmålet i studien.
Med denna karaktärisering som grund motiverar jag studiens forskningsstrategi: multi-grundad
teoriutveckling (MGT). Jag beskriver även den pendling som skett mellan explorativt arbete och
systematisk teoriutveckling under genomförandet. Avsnittet som därefter följer behandlar studiens
metoddesign och omfattar tre underavsnitt (avs. 2.3). I det första beskriver jag studien genom den
urvalsstrategi som jag använt för att komma nära modelleringssituationerna och modellerarna. I det
därpå följande avsnittet redovisar jag den multifokuserade insamlingsmetod som jag tillämpat. I det
avslutande avsnittet redovisar jag hur analys och systematisk teoriutveckling bedrivits.

2.2 Studiens forskningsansats
Studiens ansats är en kvalitativ forskningsansats5 vilket är en vanlig ansats inom området
informationssystemutveckling när syftet är att utveckla teori (Walsham 1995). Ansatsen har jag
4

Licentiatavhandlingen (Hjalmarsson 2004) behandlar hur förbättringar i systemutvecklingsverksamheter etableras och
vidmakthålls. Denna studie genomfördes på annan empiri och med ett forskningssyfte, vilket är bredare än föreliggande
studie. Genom licentiatstudien identifierades emellertid den undran som ligger till grund för detta doktorsprojekt. Ett
delresultat från licentiatstudien var således intresset att djupare förstå vad som utmärker samarbetsinriktad
verksamhetsmodellering och hur detta samarbete faciliteras.
5
Jag gör inte en övergripande genomgång över kvalitativ forskning och olika ansatser, se istället t.ex. Denzin & Lincoln
(2000) eller Willis (2007).
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grundat i studiens kunskapsmål. Ansatsen består av en kunskapsmässig positionering vilken ligger till
grund för det principiella tillvägagångssättet använts i studien. Ansatsen i tillämpning har därefter satt
sin prägel på arbetet genom att studien har utvecklats till en progressiv förädling av såväl svaren på
studiens frågor som vidareutveckling av studiens design.
Det övergripande kunskapsmålet är att utveckla en praktisk teori om och för facilitering av
samarbetsinriktad modellering. I kapitel 1 beskrev jag praktisk teori som artikulerad kunskap vilken
syftar till att göra människans liv bättre i något avseende (Cronen 1995:231). Om nu kunskapsmålet är
en praktisk teori vad utmärker då detta kunskapsbidrag?

2.2.1 Kunskapsutveckling med praktisk teori som mål
Praktisk teori är det resultat som jag driver min forskning mot. Resultatet består då av två begrepp –
praktisk och teori6. Med teori menar jag ett ramverk av inbördes relaterade begrepp som tillsammans
ger en trovärdig och tillförlitlig bild av en företeelse i fråga. Den uttalar sig om begreppen som kretsar
kring företeelsen i fokus, samtidigt som teorin beskriver relationen mellan begreppen och ger
förklaring, förståelse och föreskrivningar med relation till företeelsen. Jag baserar positionen på
Strauss & Corbin (1998:15) som menar att teorier kan användas som medel för att främja framtida
handling vilket gör att teori i dessa termer inte enbart är deskriptiv i sin karaktär utan även omfattar
abstraktioner, förklaringar samt föreskrivningen för framtida handlingar (jmfr Charmaz 2006:129).
Goldkuhl & Röstlinger (2005:25-26) påpekar att den proceduriella kraften i en teori kan variera. Med
andra ord graden av föreskrivningar för framtida handlingar kan vara låg respektive hög i en praktisk
teori och man kan även tala om olika grad av status i en teori. Teorin kan vara preliminär och
fortfarande i utveckling. Den är då stabiliserad men inte fullbordad vad gäller kondensering och
metodutformning. I föreliggande avhandling har jag nått fram till en stabiliserad teoretisk plattform.
För att fullborda plattformen till en färdigställd praktisk teori behöver ytterligare teoriutveckling och
metodutformning utföras vilket kräver kompletterande forskningsinsatser.
Om slutresultatet har den egenskap som Charmaz (2006:129) angav - att utgöra drivkraft för framtida
handlingar - så innebär detta att teorin har utvecklats till att bli praktisk. Praktisk teori är en företeelse
som på senare tid utvecklats till ett sammanhängande koncept (Cronen 1995, 2001; Goldkuhl 2006,
2007). Den praktiska teorins funktion är att göra människans liv bättre inom det täckningsområde
som teorin har och den har då medvetet utvecklats för att besitta funktioner av olika slag. Cronen
(1995:231-232) ger ett antal karaktärsdrag. Teori av detta slag kan utgöra en sammanförande kraft för
människor genom att teorin omfattar användbara definitioner, abstraktioner, förklaringar, kritik,
idéer och värden som stödjer samarbete. Teorin kan då ses som en katalysator för att exempelvis lyfta
fram en förmåga som kan användas för den situation teorin täcker. I förhållande till det syfte som
denna studie har blir detta koncept tillämpbart för att både paketera kunskapsbidraget och organisera
studien. För att kunna göra detta behövde jag emellertid förstå praktisk teori utifrån ett pragmatiskt
6

Den positionering som jag gör här avser teoribegreppet som slutprodukt. Walsham (1995) poängterar att teori även kan
utgöra förutsättning för studien och då särskilt vid formulering av studiens utgångspunkter och utgöra input/output i den
växelverkan som sker under genomförandet av undersökningen. I föreliggande studie har jag använt teori i samtliga dessa
avseenden.
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synsätt på kunskap, vilket är en relevant kunskapssyn för praktisk teori (Goldkuhl 2006:3). Denna
kunskapssyn är flerfaldig och jag har inte för avsikt att göra en heltäckande genomlysning av olika
pragmatiska synsätt här7 men i och med att jag tar sikte mot praktisk teori blir det viktigt att
identifiera några grundläggande drag över vad som utmärker pragmatism. Detta för att ansats och
metoddesign kan utformas på ett lämpligt sätt vad gäller paketering av kunskapsbidraget och
organisering av genomförandet. Grundläggande för pragmatism är att kunskapsutveckling baseras på
erfarenhet av naturliga situationer som speglar det aktuella området (Alexander 1987:201). Resultaten
i denna studie är därför förankrade i observationer om facilitering av samarbetsinriktad modellering
när detta sker i reella situationer. Detta innebär att jag har behövt komma nära modellering-ihandling för fånga hur modellerare praktiskt faciliterar i olika situationer (utföra facilitering-ihandling).
Utöver detta beskrivs kunskapsutveckling som ett dynamisk, framåtriktad och frihetssträvande
företag (Alexander 1987:202). Det senare innebär inte att strukturer inte har relevans i pragmatisk
kunskapsutveckling. Snarare tvärtom. Strukturer såsom teorier ses som något viktigt vid utveckling av
ny och frihetssträvande kunskap. Dessa ger då utgångspunkt och ordning i arbetet. Dock betraktas
teorier inte som fasta och slutgiltiga. De befinner sig i evolutionär rörelse (Rock 1979:66). Pragmatisk
kunskapsutveckling enligt ovanstående ideal knyts till utredning som företeelse (Dewey 1938:101ff).
Genom arbetssätt som metod och undersökning tillförs härigenom evolutionär utveckling av teori,
vilket i förhållande till kommunikationsforskning Cronen & Chetro-Szivos (2001:27ff) förespråkar och
tillämpar.
Stuhr (2000) tar upp de ovanstående idealen (dynamik, framåtriktad, evolutionär och frihetsinriktad)
och framhäver dessutom att pragmatismens: ”emphasis is on practical results of human activity and
the evaluation of theory by its instrumental function in resolving the problem situation at hand. As such,
it is committed not to optimism or pessimism, but to meliorism – the view that human action can
improve the human condition.” (Stuhr 2000:6) Detta ideal, meliorism, medför enligt mig mening att
pragmatism och praktisk teori går hand i hand. I linje med detta har föreliggande studie styrts mot
målet att generera konkreta åtgärder och förmågor för facilitering som förbättrar genomförandet av
denna företeelse.
När jag i denna avhandling utvecklar och presenterar en plattform för facilitering av
samarbetsinriktad verksamhetsmodellering så blir den bärare av den kunskap jag utvecklat om och för
facilitering. Goldkuhl (2006) menar att teorin då dels har utvecklats mot funktionell pragmatism.
Goldkuhl (2006:3-4) pekar samtidigt på att teorier av praktisk karaktär inte bara utvecklats till stöd för
att utföra framtida handlingar. Vi utvecklar även kunskap om handlingarna, vilket han i relation till
pragmatism benämner referentiell pragmatism. Jag översätter här referentiell pragmatism till

7

Förutom de referenser som jag använder nedan så genomför t.ex. Simonson (2001) i relation till kommunikation en
inventering av olika skolbildningar inom pragmatism från Peirce till Peters. Arens (1994) gör en liknande inventering
utifrån pragmatiskt tänkande då han kartlägger pragmatism från Peirce till Habermas.
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kontextuell förståelse8 vilket i denna studie medfört att jag sökt och utvecklat förståelse om facilitering
och situationsanpassning i sammanhanget samarbetsinriktad modellering.
Om vi läser delsyftena till denna studie med tillhörande forskningsfrågor (se avsnitt 1.4.1) så ser vi att
jag riktar in studien mot att först söka kunskap om det problemområde som jag fokuserar (kontextuell
förståelse). Jag vill således först i studien söka kunskap om det som sker vid samarbetsinriktad
modellering och då särkilt hur facilitering och situationsanpassning bedrivs. Jag utvecklar denna
kunskap genom det datamaterial som jag samlar in, vilket så nära som möjligt skildrar de
faciliteringsåtgärder som utförs vid modellering av detta slag. Därefter, med denna kontextuella
förståelse som grund, utvecklar jag kontextuell funktionell kunskap. Detta kommer primärt utgöras av
åtgärder och förmågor för facilitering i ansikte-mot-ansikte situationer.
Jag har nu knutit samman slutmålet i studien med pragmatism. Detta har skett i ljuset av praktisk
teori som koncept. Jag har gjort detta för att visa på hur jag successivt under studiens genomförande
använt praktisk teori och pragmatism för att paketera resultatet och för att skapa en lämplig
forskningsstrategi (se avsnitt 2.2.2 och 2.2.3). Grund för att designa strategin har jag utvecklat genom
karaktärisering av det framtida kunskapsbidraget, se figur 2.1.
Goldkuhl (2006; 2007)9 beskriver vad som konstituerar en praktisk teori och presenterar fem
byggstenar. Med dessa byggstenar kan det förväntade resultatet i en studie karaktäriseras. Därefter
kan studien styras mot dessa egenskaper och som i mitt fall leda forskningen fram till utvecklingen av
en teoretisk plattform (kunskapsmässig grundplatta) om och för facilitering.
Den första byggstenen är konceptualisering. Praktisk teori består av kategorier som utformats för att
beskriva företeelser, egenskaper och relationer inom det område som teorin omfattar. Teorin
innefattar därmed definitioner av begrepp, egenskaper samt relationer. I den plattform som jag
utvecklat är begrepp av handlingskaraktär centrala då studien vilar på pragmatisk grund. Som figur
2.1 visar är byggstenen konceptualisering därmed ett centralt inslag i både det första och det andra
delsyftet samt till det övergripande kunskapsmålet i avhandlingen10. I relation till det första delsyftet
utgör konceptualisering utformning av begrepp som medför att samarbetsinriktad modellering kan
förstås. Detta i form av en typologi där jag beskriver begreppen modelleringsform, aktivitetstyp och
rolltyp. Det första delsyftet kommer dessutom innebära att facilitering förstås i termer av
handlingskategorier med tillhörande subkategorier och egenskaper. Detta är faciliteringsåtgärder. I
förhållande till det andra delsyftet utgör konceptualiseringen begrepp kopplat till situations-

8

Begreppet kontextuell förståelse har jag hämtat från Bryman (2004:287) som beskriver kvalitativ forskning som ett
förhållningssätt där forskaren ”seeks an understanding of behaviour, values, beliefs, and so on in terms of the context in
which the research is conducted.” Baserat på denna position så tolkar jag att referentiell pragmatism är fokuserad på
kontextuell förståelse. Funktionell pragmatism bör därmed vara fokuserad på det som kan benämnas kontextuell
funktionalitet.
9
Nedanstående positionering av komponenterna i en praktisk teori baseras på dessa två referenser (Goldkuhl 2006; 2007).
10
Den sista raden i figur 2.1 beskriver vad som utmärker det övergripande kunskapsmålet. Detta mål nås genom att de två
delsyftena uppnås. Den sista raden är därmed en sammanslagning av resultatet från delsyfte 1 och 2 vilket innebär att det
övergripande kunskapsmålet kommer utmärkas av hög grad av konceptualisering.
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anpassning och faciliteringsförmåga. Mot bakgrund av detta förutsätter föreliggande studien en ansats
som genererar kategorier och koncept av handlingskaraktär.
Syften och
kunskapsmålet i
studien
Delsyfte 1: Utveckla
kunskap om vad som
utmärker facilitering‐i‐
handling vid
samarbetsinriktad
modellering
Delsyfte 2: Utveckla
kunskap om vad som
utmärker
situationsanpassad
facilitering‐i‐handling
vid samarbetsinriktad
modellering
Avhandlingens
huvudsyfte

Karaktärisering av det förväntade resultatet
Koncept

Mönster

Normativa
kriterier

Handlings‐
principer

Modeller

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett mindre
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett mindre
inslag i
delresultatet

Ja – ett mindre
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
delresultatet

Ja – ett centralt
inslag i
kunskaps‐
bidraget

Ja – ett centralt
inslag i
kunskaps‐
bidraget

Ja – ett inslag i
kunskaps‐
bidraget

Ja – ett inslag i
kunskaps‐
bidraget

Ja – ett centralt
inslag i
kunskaps‐
bidraget

Figur 2.1: Karaktärisering av det förväntade resultatet i denna avhandling

Den andra byggstenen i praktisk teori är mönster. Mönster är strukturer som utformats för att skildra
hur kategorierna inom teorin är sammansatta. De mönster som jag kommer utveckla ska inte ses som
uttryck för hur facilitering strikt kausalt ska utföras. Jag visar genom mönster på möjligheter när
framtida handlingar utförs och inte lagbundna samband. Ett exempel på mönster som utvecklas i
förhållande till det första delsyftet är relationer mellan de kategorier som bildar typologin över
modelleringsformer, aktivitetstyper och rolltyper (det första delresultatet i arbetet med den första
forskningsfrågan). Detta blir då en abstraktion för att visa hur modellering i samarbete kan
organiseras.
Ett annat exempel i relation till det första delsyftet är de begreppsstrukturer som jag utvecklat för att
beskriva de faciliteringsåtgärder som utvecklats. I relation till det andra delsyftet utvecklas mönster
genom att jag studerar hur modellerarna i olika situationer anpassar sitt agerande och därmed de
faciliteringsåtgärder som jag dessförinnan identifierat.
Den tredje byggstenen är normativa kriterier. I och med att resultatet från denna studie ska vara
praktiskt så avser det både att uttrycka och bibringa vissa värden. De normativa kriterierna används
därmed för att visa vilka mål som teorin syftar till att uppnå, men även som grund för att värdera
huruvida teorins intentioner uppnås när teorin tillämpas.
I relation till det första delsyftet kommer jag för varje faciliteringsåtgärd utveckla förslag på normativa
kriterier. Detta kommer ske genom att jag identifierar behov, mål, potential samt risk med respektive
faciliteringsåtgärd. I relation till det andra delsyftet kommer nya normativa kriterier identifieras i
förhållande till de resultat om situationsanpassning som jag utvecklar. I förhållande till
konceptualisering och mönster är normativa kriterier ett mindre utmärkande drag i
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kunskapsbidraget. Att vidareutveckla de normativa kriterierna ser jag som ett vidareutvecklingsutvecklingsområde för att färdigställa kunskapsbidraget i denna avhandling till en komplett praktisk
teori.
Designprinciper är den fjärde byggstenen i en praktisk teori. Som jag angav i studiens avgränsningar så
avser jag inte genom denna studie att driva teoriutvecklingen till en färdig praktisk teori med
vidhängande proceduriell kunskap i form av föreskrifter. Proceduriell kunskap kan emellertid även
utgöras av kunskap som ännu inte är metodgjord (Goldkuhl & Röstlinger 2005:25-26). Design- eller
handlingsprinciper som jag väljer att kalla dem i denna studie11 utgör mer eller mindre detaljerade
riktlinjer för hur värdet med teorin kan uppnås. Således är handlingsprinciperna riktade mot att
beskriva den funktionella aspekten i en praktisk teori. Jag väljer inte att utforma handlingsprinciper i
den grad som utmärker metodgjord praktisk teori. Men för att visa på hur teorins delar kan användas
relaterar jag resultatet till den definition av facilitering som jag genomfört mot bakgrund av detta
perspektiv (se avsnitt 3.5.2). Detta medför att till varje faciliteringsåtgärd utvecklas en
handlingsmodell som är förankrad i socio-instrumentell handling som i sin tur är förankrad i socioinstrumentell pragmatism vilket är kärnan i studiens handlingsteoretiska perspektiv (se avsnitt 3.2.2).
Den sista byggstenen i praktisk teori är modeller. Detta är illustrationer av teorin. Här avses i
synnerhet tabeller och figurer som skildrar innebörden i resultatet. Jag kommer i förhållande till båda
delsyftena använda mig av dessa hjälpmedel för att illustrera studiens resultat. Jag ser detta som en
viktig del för att skildra såväl koncept, mönster, normativa kriterier som handlingsprinciper. Den
styrka som jag anser finns är att modellerna stimulerar till att vi kan se och ta till oss kunskapsbidraget
effektivare och därmed kunna reflektera kring teorins innebörd, dess funktion samt bruka den. Det
visuella uttryckssättet blir således en viktig byggsten under denna studie, då resultatet både ska säga
något om och för facilitering.
Baserat på Harper (2004:236) gör jag här ett avslutande tillägg till komponenten modell. Harper talar
om fotografiet som ett medel både i analysen, i teoriutvecklingen och resultatpresentationen. Han gör
här en koppling till forskningsstrategin grundad teori (GT) som jag behandlar i nästa avsnitt. Den
poäng han gör - och som jag vill fånga upp då mitt datamaterial innefattar video- och bildmaterial - är
att detta material i sig bör kunna användas som ett kompletterande uttryckssätt för att skildra
typexempel för det kunskapsbidrag som utvecklats. Detta för att levandegöra resultatet samt
exemplifiera dess värde. Jag kommer således som komplement till figurer och tabeller använda
fotografier och utdrag från modelleringsdialogerna för att underbygga, grunda och presentera
kunskapsbidraget i denna studie12. Fotografierna och dialogerna blir ett kompletterande sätt på vilket
jag paketerar bidragen i resultatpresentationen. Jag väljer dock inte att i detta läge utforma en sjätte

11

För mig är design en typ av handling, andra typer kan då vara diagnos, värdering, specificering etc. Poängen är att
praktiska teorier inte bara handlar om design vilket innebär att jag hellre ser handlingsprinciper eller arbetsprinciper som
en övergripande beteckning för denna komponent i ljuset av föreliggande studie.
12
Att studien därmed kommer innefatta levandegörande bilder innebär att jag har fått rikta uppmärksamhet mot att de
medverkande inte hamnar i en för dem själva utsatt situation. Se avsnitt 1.4.3 om forskningsetiska överväganden i studien.
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byggsten (typexempel) för praktisk teori utan knyter detta till komponenten modell, även om jag inser
att modell som namn är något snävare än vad typexempel fordrar.

2.2.2 Kunskapsutveckling genom multi-grundad teoriutveckling
Ovanstående karaktärisering av studiens resultat innebär att det är motiverat att välja en
teoriutvecklande strategi i studien. Då resultatet som jag ska utveckla baseras på en nära analys av vad
som sker under modelleringssituationer så pekar även detta på en induktivt orienterad strategi.
Bryman (2001:399ff) tar upp analytisk induktion och grundad teori som två möjliga strategier för att
utveckla kunskap när utgångspunkter som dessa föreligger. Analytisk induktion innebär att kraft
riktas mot att analysera det empiriska materialet men saknar enligt Bryman både målsättningen och
förutsättningarna för att systematiskt och på djupet bygga teori utifrån analys av detta material
(Bryman 2004:400-401). Grundad teori (Grounded theory, GT) ger enligt Bryman fler förutsättningar
och har en tydligare målsättning att på djupet utveckla teori. GT blir därmed i denna studie
intressantare att anlägga som strategi än analytisk induktion.
Det finns emellertid flera varianter på GT13 (Dey 1999). Strauss & Corbin (1998) har rört sig mot en
variant som tydligare än den ursprungliga versionen (Glaser & Strauss 1967) är förankrad i symbolisk
interaktionism och pragmatism. De ger även i högre grad proceduriella riktlinjer för hur olika
moment i strategin ska utföras praktiskt. Clarke (2005) och Charmaz (2000; 2005; 2006) har i sin tur
utvecklat varianter på denna version av GT. I det första fallet har Clarke relaterat sig till teorier inom
postmodernism (Clarke 2005) medan Charmaz (2000; 2005; 2006) gått närmare symbolisk
interaktionism och konstruktivism i sin variant.
Inom informatikforskning har tillämpandet av GT i relation till praktisk teori fört med sig att ett antal
svagheter och styrkor identifierats i GT (Goldkuhl & Cronholm 2003:2-3). Med detta som grund har
GT som strategi och metod vidareutvecklats för att möta de krav som forskning med målet att
utveckla praktiska teorier har. Den strategi som utformats benämns Multi-Grundad Teoriutveckling
(MGT) (Goldkuhl & Cronholm 2003; Cronholm 2004, 2005; Lind & Goldkuhl 2005).
MGT beskriver forskning som en empiri- och teoridriven process (Goldkuhl & Cronholm 2003:4).
Inledningen av studien blir enligt MGT att tillämpa ett öppet explorativt förhållningssätt i inledningen
av forskningen och ge det empiriska materialet stort utrymme i arbetets uppstart. Detta passar det
syfte och kunskapsmål som denna studie har. Avsikten är att så nära som möjligt komma
samarbetsinriktad modellering och facilitering-i-handling. Men för att undvika att fokus inte hämmas
eller att forskaren naivt bedriver teoriutveckling så understryks behovet av en genomtänkt
utgångspunkt för studien. De framhäver behovet av artikulering av problemområdet och behovet av
en referensram. Denna referensram får funktionen av att dels klargöra det som jag som forskare i mitt

13

Det har pågått en stundtals hetsig kontrovers mellan förgrundsgestalterna för GT om dess ”sanna” innebörd. För tre
sammanfattande analyser av utvecklingen av GT – där kontroversen också berörs – se Lomborg & Kirkevold (2003),
Charmaz (2006:1-9) och Dey (1999:12-23). För mig som anlägger ett pragmatiskt synsätt är det naturligt att strukturer som
metoder, strategier och förhållningssätt utvecklas och vidareutvecklas. Således delar jag Clarkes (2005) åsikt när hon
menar att det är vitaliserande för en forskningsstrategi om den vidareutvecklas i ljuset av nya erfarenheter och perspektiv.
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fall tar för givet om facilitering, modellering och situationsanpassning, dels säkra att
problematiseringen är förankras i ämnesområdet.
Att extern teori ses som viktigt i studiens inledning är något som skiljer MGT från den ursprungliga
versionen av GT. Enligt denna menar Glaser & Strauss (1967) att forskaren skall sträva efter att frigöra
sig från den ”tvångströja” som befintliga teorier innebär. Glaser (1992) understryker detta och menar
att det befintliga hämmar den kreativa process som ny teoriutveckling förutsätter och att ett blankt
ark är att föredra som utgångspunkt när teori ska utformas på empirisk grund. Jag menar tvärtom med referens till den positionering i pragmatism som jag gjorde i avsnitt 2.2.1 om behovet av
strukturer vid evolutionär kunskapsutveckling - att det är genom befintlig struktur som kreativitet kan
friläggas, riktas och utföras så att man strukturerat kan skapa något nytt.
Det förutsättningslösa perspektiv som den ursprungliga versionen av GT förespråkar har även
ifrågasatts av andra företrädare inom GT. Till exempel skriver Dey (1999:251) att ”There is a difference
between an open mind an empty head”. Han menar då att det öppna sinnet gentemot det empiriska
materialet inte nödvändigtvis behöver hindras av en referensram utan snarare främjas av en sådan om
forskaren har ett öppet sinne gentemot såväl referensramen som det empiriska materialet. Även
Strauss (1987:306) argumenterar för att teori genom GT kan utvecklas på basis av tidigare utvecklad
teori. Han skriver ”…there is no reason not to utilize extant theory from the outset, providing only it too
was carefully grounded in research – to direct the collection of new data in the service of discovering a
new (and probably more encompassing) theory. […] the extant theory then acts as a springboard for
laying out potential lines of research work.”
Det multidrivna perspektiv som MGT företräder anser jag har underlättat för mig att gå från
problematisering och projektering till operativ kunskapsutveckling. En konkret styrka är att strategin
har gett mig anvisning om hur externa teorier ska användas som drivkraft tillsammans med det
empiriska materialet (Goldkuhl & Cronholm 2003:5). I denna studie har jag genom multigrundade
studier byggt vidare på teorier genom den inventering som jag gjort i kapitel 1 om ämnesområdet.
Denna inventering vidareutvecklades genom kapitel 3 där jag presenterar en genomförd inventering
av begreppen facilitering, modellering, samarbete och situationsanpassning. Jag har sedan använt
denna referensram som en lins i det empiriska analysarbetet för att rikta den analys som ligger till
grund för besvarandet av de två forskningsfrågorna.
Jag anser även att MGT har varit lämplig i studien då strategin bygger på ett synsätt om växelverkan
mellan explorativ undersökning och systematisk teoriutveckling (Goldkuhl & Cronholm 2003).
Strategin tillför då den struktur som ett progressivt teoriutvecklingsarbete förutsätter. Genom
explorativ uppmärksamhet har jag vaskat fram idéer om vad som utmärker facilitering-i-handling
som därefter systematiskt har omformats till insikter och ett kunskapsbidrag (koncept, mönster,
normativa kriterier, principer och modeller). MGT har här gett mig den frihet som detta explorativa
arbete krävt samtidigt som den utgjort den övergripande struktur som jag behövt för att systematisk
utveckla teori utifrån dessa utforskande observationer. MGT gör detta genom att bistå med ett
ramverk av arbetssätt för teoriutveckling som jag använt för att organisera arbetet (se figur 2.2).
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Strategin har tillhandahållit mig arbetssätt för teorigenerering, teorigrundning och teorikondensering,
men inte för att transkribera och inledningsvis analysera materialet. Detta kommer jag behandla
senare i relation till konversationsinriktad handlingsanalys (se avsnitt 2.3.3 och 2.3.3.2). Jag har
använt dessa delar i varierande grad för att genomföra arbetet och därmed som stöd i den pendling
som skett mellan explorativt arbete och systematiskt teoriutveckling. Hur detta har skett kommer jag
redovisa i nästa avsnitt.

Figur 2.2: MGT som forskningsstrategi (baserad på Goldkuhl & Cronholm 2003)

2.2.3 Kunskapsutveckling som pendling mellan explorativt och systematiskt arbete
Davidson Reynolds (1971:154-156) skildrar teoriutveckling som pendling mellan explorativt och
systematiskt arbete. Patel & Tebelius (1987:53-54) beskriver explorativt arbete som det successiva
utforskandet av hitintills ännu vagt klarlagda områden. För att på ett ordnat sätt kunna analysera det
rika material som explorativt arbete genererar menar Charmaz (2006:43) att ett systematiskt
arbetssätt behöver tillämpas. I denna studie har jag bedrivit forskningsarbetet genom att pendla
mellan dessa två förhållningssätt och därmed har jag under studiens genomförande växlat mellan hur
uppmärksamhet riktats under studien.
I det explorativa arbetet har jag utforskat de modelleringssituationer som jag samlat in genom direkt
access (se avsnitt 2.3.1.2). Detta har skett genom att jag har observerat reella situationer och studerat
datamaterial från dessa situationer. Målet har varit att då både lära känna materialet samt successivt
genom explorativt arbete uppmärksamma vad som sker vid modellering-i-handling med avseende på
facilitering och situationsanpassning. Jag har således genom detta förhållningssätt uppmärksammat
det Molander (1996) beskriver som kunskap-i-handling; d.v.s. facilitering och situationsanpassning i
handling vid modellering i handling. Men som han även påpekar (Molander 1996:163) så behöver
uppmärksamheten få ledning och orientering då ”en uppmärksamhet som enbart är inriktad på
detaljer är blind för helheter”. För att kunna lämna detaljerna och gå vidare har jag tillämpat MGT och
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på så sätt drivit fram en överblick och tagit studien mot den bestämda riktning som delysyftena anger:
att utveckla koncept, mönster, normativa kriterier, handlingsprinciper och modeller för vad som
utmärker facilitering och situationsanpassning vid samarbetsinriktad modellering.
Risken med ensidigt explorativt arbete är att man inte når studiens kunskapsmål alternativt att
spårbarheten mellan teori och empiri blir för grumlig. Denna risk har jag mentalt känt då rikedomen i
datamaterialet i denna studie är mycket stort. Jag har stundtals upplevt det som för komplext att fånga
specifika resultat från materialet och ännu svårare att genomföra abstrahering av dessa resultat till en
helhetsnivå. Den struktur som MGT bibringat mig har hjälpt mig att ordna upp arbetet och driva
uppmärksamheten mot kunskapsbidrag som sakresultat. Detta har inneburit att komplexiteten i
studien har kunnat hanteras.
I som figur 2.3 visar har det explorativa arbetet inneburit att observationer gjorts i materialet och
genom dessa har jag uppmärksammat saker som gett mig idéer om vad som utspelar sig i olika
situationer under modelleringen. Dessa idéer har jag förankrat i studiens syfte och målsättning. Idéer
som jag fått om annat har jag sorterat bort från studien men på olika sätt dokumenterat för framtida
bruk. Idéutvecklingen har inneburit att jag fokuserat avsnitt i det empiriska materialet och
transkriberat dessa till utskrivna episoder med subepisoder bestående av sekvenser (se avsnitt 2.3.3.2).
Om idén har fått fäste har det explorativa arbetet övergått till det jag benämner insiktsutveckling. I
detta skede har de identifierade idéerna drivit mig från explorativt arbete till systematisk
teoriutveckling, vilka därmed har varit förankrad i det transkriberade materialet med tillhörande
källor såsom fotografier, loggböcker och annan dokumentation.

Figur 2.3: Pendling mellan explorativt och systematiskt arbete – denna studies operationalisering av MGT

Det jag nu beskrivit utgör således pendlingen från explorativt till systematiskt arbete. Under denna
pendling har jag stegvis låtit idéerna mogna och successivt utvecklat dem till insikter om koncept,
mönster och normativa kriterier. Detta utvecklingsarbete har skett genom att arbetssätt från MGT
kopplat till teorigenerering har använts (se avsnitt 2.3.3.3) för att analysera det transkriberade
materialet. Begreppsförädling för att konceptualisera begreppen har utförts och därefter genom
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begreppsstrukturering har mönster genom axial kodning formats (se avsnitt 2.3.3.4)14, vilka
kodenserats till en teoretisk plattform (se avsnitt 2.3.3.5)
Under arbetet med att utveckla kategorier, mönster och normativa kriterier för det första delsyftet
pendlade jag regelbundet mellan förhållningssätten och därigenom växte först typologin och därefter
faciliteringsåtgärderna fram. Successivt med pendlingen började jag växla mellan teorigenerering och
grundning respektive grundning15 och teorikondensering. Denna andra växelverkan har varit ett sätt
för mig att genom kritisk reflektion stabilisera den teoretiska plattformen.
För att studera hur modellerarna situationsanpassar facilitering vände jag därefter åter fokus mot att
explorativt utforska det empiriska materialet. Baserat på redan transkriberat material samt genom helt
nya episoder från andra delar av materialet kunde jag nu genom de utvecklade åtgärderna och den
typologi som jag utformat, identifiera tydliga episoder när modellerarna situationsanpassar sitt
faciliterande givet olika situationer. Detta ledde till ny idéutveckling och till nya transkriptioner.
Förutsättningar skapades nu att återigen gå mot insiktsutveckling och systematiserad teoriutveckling.
Med andra ord pendlade jag även i relation till studiens andra delsyfte från explorativt arbete till
teorigenerering, grundning och teoretisk kondensering. Jag itererade således i studien mellan olika
arbetssätt vilket enligt Cronholm (2004:9) anger hur MGT kan användas för att utveckla teori genom
en fasindelad studie. I detta fortsatta arbete tog jag fasta på vad Silverman (2000:48) skriver i
förhållande till empirinära forskning med videodokumentation som primär datainsamlingsteknik ”By
all means test out different ways of analysing your data, but always settle on one clear analytic
approach” Det Silverman menar är att materialet som samlats in är komplext i sig självt och att ändra
analysmetod i studien innebär att det blir betydligt svårare att fullfölja studien i och med att ytterligare
en komplexitet läggs till. Jag ändrade således inte min analysmetod mer än nödvändigt för att möta de
behov som förelåg i det andra skedet under studien.
För att grunda resultatet som vuxit fram arbetade jag med de explicita grundningsprocesser som MGT
anger (Goldkuhl & Cronholm 2003). I ett första skede arbetade jag med att jämföra de framväxande
kategorierna med annan empiri från modelleringsarbetena samt återkopplingsintervjuerna. Detta
jämförande innebar att kunskapsbidraget - med tonvikt på faciliteringsåtgärderna - grundades och
vidareutvecklades. Här tog jag hjälp av MGT och tillvägagångssättet i denna strategi att man söker
igenom datamaterialet för att validera framkomna delresultat mot empiri (Cronholm 2004:8).
För varje delresultat tillämpade jag även grundningsprocessen teoretisk matchning (Goldkuhl &
Cronholm 2003) vilket inneburit att jag jämfört mina empiriska resultat med extern teori för att
kritiskt pröva det jag identifierat mot annan teori. Men matchningen var mer än enbart en prövning
14

Öppen, axial och selektiv kodning är procedurer från GT. I MGT finns det mycket GT i form av procedurer och tekniker
för att genomföra de olika arbetsstegen (se Goldkuhl & Cronholm 2003). Jag kommer senare i detta kapitel redovisa hur
jag praktiskt genomfört arbetet. Dock har jag i huvudsak använt källorna Strauss (1987) Corbin & Strauss (1998), Charmaz
(2000; 2005; 2006) samt Dey (1999) för att konkretisera MGTs arbetssteg på metodnivå genom GT.
15
Jag förankrar här min tolkning av begreppet grundning i den definition av grounding som Dey (1999:xiii) gör i sin bok
the grounding of grounded theory. Grundning är som han ser det “to base or to establish […] [T]hat ideas can be
established on the basis of some fact or authority...” Översatt till MGT så blir således grundningen ett sätt att förankra den
nya teorin i förhållande till empiri, extern teori samt teorins egen gestaltning med målet att säkerställa kvaliteten i teorin.
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av resultaten. Den skapade även förutsättningar för att vidareutveckla kategorierna, mönstren och de
normativa kriterierna.
Samtidigt som jag tillämpade de två grundningsprocesserna utförde jag intergrundning (Goldkuhl &
Cronholm 2003) av resultatet. I denna studie innebar detta att jag säkrade kongruensen inom
kategorierna, mönstren och kriterierna. Det innebar även att jag arbetade med att säkra
sammansättningen av delresultaten och kopplingen mellan resultatet och andra delar i avhandlingen.
Det har inneburit att jag aktivt arbetat med att skapa en sammanhållen gestalt16 för resultatet utan att
tappa spårbarheten mot de källor som jag använt för att utveckla resultatet. Jag kan konstatera att
detta har varit ett viktigt moment i studien men samtidigt har det varit ett mycket mödosamt och
svårt arbete. I denna avrapportering har detta medfört att jag fått stå tillbaka något vad gäller
resultatets pedagogiska gestaltning för att istället framförallt visa på empirisk grund för resultatet.

2.3 Studiens forskningsmetod
2.3.1 Närhet, access och urval vid datainsamlingen
Datainsamling har i denna studie skett multifokuserat (Flick 2006). Arbetet har bedrivits med
ambitionen att observera facilitering och modelleringsarbete i handling för att härigenom explorativt
och systematiskt besvara studiens forskningsfrågor. Utmärkande för denna studie har varit att komma
nära modelleringssituationer. I följande tre underavsnitt kommer jag redogöra för val och
ställningstaganden jag gjort för att nå närhet, access och goda urval.

2.3.1.1 Distanserat engagemang som medel för att komma nära facilitering-i-handling
Som exemplet i avsnitt 1.2 visar är videodokumentation av reella modelleringssituationer ett centralt
inslag i denna studie. Med reella modelleringssituationer menar jag modellering-i-handling där målet
med aktiviteten är att modellerare på olika sätt stödjer ett samarbete som har som mål att skapa
modeller och förutsättningar för IT-relaterad förändring.
Ambitionen i studien har varit att komma nära reellt modelleringsarbete. Motivet grundar jag i att
studien har för avsikt att utveckla kontextuell förståelse om facilitering samt innefatta kunskap med
kontextuell funktionalitet för facilitering. Strävan att komma nära de reella modelleringssituationerna
har inneburit att ett etnografiskt angreppssätt på datainsamlingen. Garsten (2003) poängterar att
etnografiska studier har skilda egenskaper17. Vid deltagande observation föreligger ett behov från
forskarens sida att kunna hantera osäkerheter i förhållande till forskningen (Garsten 2003:155). I
början kan det t.ex. vara svårt att förstå vad som pågår i den situation som studeras och än mindre hur
16

Begreppet sammanhållen gestalt har jag hämtat från Ödman (1994:190-191) när han talar om tolkningars förmedling.
Han menar då att forskaren bör sträva efter att utforma resultatet av tolkningsarbetet så att dessa blir till en sammanhållen
gestalt som gör det möjligt att på ett trovärdigt sätt förmedla resultatet till andra; t.ex. målgruppen. Med andra ord kan
gestalt användas för att förstå kvalitativ generalisering. Resultatet utformas då till en sammanhållen gestalt på basis av
insikter vunna från olika källor. Under utformningen har emellertid resultatet genom sin egna gestalt fått en egen
trovärdighet, vilket innebär att den inte är i direkt behov av de fall som ligger till grund för resultatet.
17
Etnografi är ett angreppssätt som kan innefatta olika typer av kvalitativa metodansatser. Jag förknippar det med
fältarbete och deltagande observation där målet är att komma nära naturliga situationer där studieobjektet och
problemområdet återfinns och baserat på insikter genererade om detta utveckla ny kunskap.
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man ska utveckla kunskap om det som sker i situationen. En viktig egenskap blir då att som forskare
kunna hantera dessa osäkerheter. Jag hanterade dem genom att dels förlita mig på
videodokumentationen (vilket jag återkommer till i avsnitt 2.3.2.3), dels genom att inta tydlig roll som
forskare när modelleringen utfördes.
I ljuset av de fyra idealtyper för deltagande observation som Garsten (2003:158-159) beskriver har jag
kunnat uttrycka denna roll. Två av de fyra innebär att forskaren engagerar sig som deltagare i det
arbete som han eller hon studerar. Detta sker då dels som fullt ut deltagande aktör i arbetet respektive
deltagare som observatör (Garsten 2003:158). Då jag har haft för avsikt att studera facilitering-ihandling på detaljerad nivå valde jag att observera det som hände under arbetsseminarierna och själv
undvika att aktivt delta i handlingarna.
Garsten (2003:159) menar att en medveten distansering är ett medel för att detaljerat studera den
interaktion som sker mellan aktörer i ett visst sammanhang. Om man som forskare aktivt blandar sig i
denna interaktion föreligger risken att olika aspekter missas genom att tyngdpunkten hos forskaren
läggs på interaktion och inte reflektion alternativt att den naturliga situation som studeras störs av
forskarens intervention. Detta behöver emellertid enligt min mening inte vara ett problem om
forskaren genom sin professionella förmåga som forskare kan agera i den situation som han eller hon
ska studera. Motivet till varför jag inte gjorde detta var att jag inte vid dessa tillfällen hade erfarenhet
av att arbeta som faciliterande modellerare. Jag ansåg att risken var för stor att jag skulle misslyckas
vad gäller både motverka den osäkerhet som är förknippad med deltagande observation samt hantera
den osäkerhet som är förknippad med professionsutövning när orutin föreligger i handlingen.
Därigenom antog jag angreppssättet som Nash (1963) benämner detached involvement vilket, jag
överssätter till distanserat engagemang, i förhållande till det reella modelleringsarbetet.
I denna studie kom detta angreppssätt till uttryck genom att jag renodlade min roll som forskare till
att pendla mellan idealtyperna observatör som deltagare respektive fullt ut observatör (Garsten
2003:158-159). Graden av intervention från min sida har därmed varierat. Konkret innebar det att jag
under modelleringsseminarierna dokumenterade det som skedde18. Jag agerade då fullt ut observatör
men skiftade detta angreppssätt vid pauser och andra sociala situationer. Då intog jag istället rollen
deltagande observatör. Detta innebar att jag i förhållande till aktörerna blev mer aktiv vilket bland
annat kom till uttryck genom att jag samtalade med modellerarna och verksamhetsspecialisterna om
saker bortom modelleringssituationen; t.ex. om deras roll i företaget, erfarenheter av modellering/
facilitering. Jag kommer återkomma till hur jag operationaliserade deltagande observation i avsnitt
2.3.2.1.

18

Fokus har riktats mot att genom dokumentationen generera ett underlag som kan transformeras till kontextuell kunskap
för och om facilitering av samarbetsinriktad modellering. Jag kommer i avsnittet 2.3.2.1 återkomma till observation som
metod genom att lyfta fram ett antal utmaningar som denna metod har rörande dokumentation och visa hur dessa
hanterats i föreliggande studie.
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2.3.1.2 Direkt och indirekt access till facilitering-i-handling
Att genom distanserat engagemang komma nära reella modelleringssituationer förutsätter access.
Cronholm (1998:31-32) delar upp access i att forskaren antingen har direkt access till situationen eller
indirekt access till människors uppfattningar om situationen (se figur 2.4). I det första fallet har
forskaren omedelbar tillgång till händelseförloppet genom sina egna sinnen. I det andra fallet innebär
den indirekta accessen att situationen filtreras genom respondenternas uppfattningar.

Figur 2.4: Direkt och indirekt access i studien (baserad på Cronholm 1998:31)

Som ovan poängterats har jag i denna studie strävat efter att observera och dokumentera
händelseförlopp nära och direkt. Detta för att fånga hur modellerare faciliterar olika situationer.
Fördelen är att jag då haft möjlighet att observera facilitering som modellerarna själva inte är
medvetna om, kan minnas eller konceptualisera. Det har därför varit viktigt att få direkt tillträde till
verkliga modelleringssituationer för att då med distanserat engagemang kunna observera vad som
sker i detta sammanhang. Detta tillträde har varit betingat av att jag haft behovet av att multifokuserat
samla in data om dessa situationer. Detta har inneburit att accessen från min sida inte enbart har varit
knuten till mig som person utan även till de instrument som utgör centrala komponenter i detta
arbetssätt (video och ljudupptagningsutrustning).
Förutom att jag i studien haft behov av att få access till reella modelleringssituationer har jag även haft
behov av att säkerställa access till modellerarna för återkopplingsintervjuer. Som figur 2.4 visar
innebär återkopplingen indirekt access till de uppfattningar som respondenterna har om de
situationer som direkt observerats, dokumenterats och analyserats. Syftet med återkopplingen har
varit att matcha de uppfattningar som jag genererat med modellerarnas uppfattningar. Jag har gjort
detta för att säkra rimligheten i mina tolkningar. Jag har därigenom arbetat med att matcha de
uppfattningar som jag konstruerat under analysarbetet med de uppfattningar som modellerarna har
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fått genom att återbesöka de situationer där de själva agerar. Detta för att empiriskt grunda
rimligheten och trovärdigheten i resultatet i förhållande till teorins tillämpningsområde19.

2.3.1.3 God relation som förutsättning för att få access till facilitering-i-handling
I avsnitten ovan har jag redovisat hur jag genom distanserat engagemang genomfört studien. Detta
har skett genom att jag och mina datainsamlingsinstrument vid två perioder fått direkt respektive
indirekt access till modelleringsarbete och facilitering. Avgörande förutsättning för denna access har
varit utvecklandet av god relation med de modellerare som genomfört modelleringsarbetet. Att som
Garsten (2003:163) säger ”bygga rapport20” med modellerarna har således varit ett viktigt inslag i
denna studie.
Att bygga en god relation med de som studeras är inte självklart i en studie av GT-karaktär. Glaser &
Strauss (1967) noterar att etablering av rapport är en tidskonsumerande aktivitet som tar kraft mot
teoriutvecklandet. De argumenterar istället för att byggandet och vidmakthållandet av rapport ersätts
av ett annat förhållningssätt. Detta angreppssätt benämner de ”smash and grab” och hävdar att:
”…establishing rapport is often not necessary.” (Glaser & Strauss 1967:75). Enligt min mening är detta
förhållningssätt felvisande då det för mig som kvalitativ forskare är grundläggande att jag respekterar
mina studiesubjekt. Blumer (1969) anger att man måste ”respect your subjects” vilket jag i högsta grad
delar. Också företrädare för GT (t.ex. Dey 1999:119) har reagerat mot Glaser & Strauss (1967)
positionering. Charmaz (2006:19) skriver att undvikandet att bygga god rapport kan få stora
konsekvenser på forskningsprojektet: ”If researchers do not establish rapport, they risk losing access to
conduct subsequent interviews or observations.” Hon argumenterar för att forskarens respekt av
respondenterna och säkrandet av en god relation med dessa är relevant i många GT-projekt för att
resultaten från dessa projekt ska nå hög kvalitet. Detta gäller även föreliggande studie som inneburit
insamling genom både direkt och indirekt access och där dessa insamlingar varit åtskilda i tid.
De reella modelleringssituationerna i denna avhandling är kopplade till tre modelleringsprojekt. För
att nå denna access har jag upparbetat god relation med de modellerare och de organisationer som
modelleringsprojekten inbegripit. För att nå rapport har jag tagit utgångspunkt i och vidareutvecklat
befintliga relationer med olika modellerare (se avsnitt 1.4.3.2). Det är även modellerarna som
introducerat mig till de aktörer som varit s.k. ”gatekeepers” (Richardson & Andersen 1995; Merkens
2004:166) i de organisationer som modelleringarna fokuserat; med andra ord den person som avgör
vem som får och inte får ha tillträde till de handlingar som organisationen utför i olika situationer.
19

Att säkra rimligheten i forskningsresultatet i förhållande till naturliga situationer är vanligt inom både kvalitativ och
kvantitativt orienterad forskning. I det senare fallet, då studien ofta genomförts utanför den naturliga situation som
forskningen berör, har arbetet skett genom ett neutralt och objektivt insamlingsinstrument (experiment och enkät). För att
säkra giltighet i relation till naturliga situationer brukar forskningen då drivas mot utvärdering av resultatets ekologiska
validitet. Detta kriterium riktar uppmärksamhet mot kunskapsbidragets tillämpbarhet i vardagslivets situationer (Bryman
2004:539). I denna anda genomförde jag återkopplingsintervjuerna för att härigenom säkra rimligheten i de tolkningar
som jag gjort i ljuset av modellerarnas professionella kunskap och erfarenhet.
20
”Rapport” är det engelska begreppet för nära förbindelse respektive god relation med någon eller några. I relation till
detta forskningsarbete anser jag att detta begrepp handlar om att bygga en välfungerande och ömsesidig relation mellan
mig som forskare och studiesubjekten (Agar 1986).
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Relationen med modellerarna har således medfört att access till modelleringssituationerna har
legitimerats hos de organisationer som modelleringsprojekten omfattat.
Under forskningsarbetet pekar Charmaz (2006:19) på att relationen mellan forskaren och i mitt fall
modellerarna innebär (mina fetmarkeringar) ”…respect for our research participants [that] pervades
how we collect data and shapes the content of our data. We demonstrate our respect our respect by
making concerted efforts to learn about their views and actions and to try to understand their lives from
their perspectives. This approach means we must test our assumptions about the worlds we study, not
unwittingly reproduce these assumptions […] We try to understand but do not necessarily adopt or
reproduce their views as our own; rather we interpret them.
I denna studie har det testande och tolkande som hon eftersöker kommit till uttryck genom bland
annat de matchningar som jag har gjort mellan mina tolkningar och modellerarnas uppfattningar. Det
enda som varit hindrande här är begränsningar i tid samt kraft från min sida. Alver & Øyen
(1998:119) instämmer och menar att i denna typ av studie kommer forskaren och de utforskade
komma nära varandra. De pekar på att det till och med kan bli så att det skapas vänskapsband mellan
respondenterna och forskaren som mer eller mindre kan påverka forskningsarbetet. Detta kan som
ovan skildrats vara en styrka men också medföra utmaningar som behöver hanteras av forskaren.
Alver & Øyen (1998:119) skriver: ”Den täta och nära relationen kan leda till att forskningsresultaten
och slutsatserna ”harmoniseras” till informanternas förväntningar eller till det forskaren tror är
informanternas förväntningar.”
Mitt sätt att undvika det senare - att kunskapsbidraget i denna studie får harmoniseras konsekvens av
att jag utvecklat goda förbindelser med modellerarna - har varit att i avhandlingen avrapportera
direkta nedslag i empirin för att visa transparens mellan kunskapsbidraget och det empiriska
materialet. Detta sätt att arbeta har jag således tillämpat för att visa att jag inte förskönat eller
harmoniserat kunskapsbidraget. Det blir även ett sätt att visa trovärdighet i den kontextuella förståelse
som jag utvecklat om området samt ett sätt att sätta ord och bilder på vad facilitering av
samarbetsinriktad modellering innebär och vad detta kunskapsbidrag ger. Jag visar på ett så nära sätt
som möjligt situationer som modellerarna hanterar. Denna åtgärd kan emellertid riskera deras
integritet. Jag kan i ljuset av detta konstatera att arbetet att identifiera fästpunkter för studiens resultat
på grundläggande nivå inneburit att jag gått balansgång mellan att säkra modellerarnas integritet och
behovet av att skildra det som inträffat under modelleringarna. I avsnitt 1.4.3 har jag beskrivit hur jag
medvetet arbetat enligt ett forskningsetiskt förhållningssätt för att klara denna balansering.

2.3.1.4 Urvalstekniker i studien
Att baserat på studiens syfte genomföra urval är enligt Patton (2002:230ff) utmärkande vid kvalitativ
forskning, men han poängterar då att 1) valen ofta inte bara baseras på en urvalsteknik utan arbetet
sker ofta genom en triangulerad ansats (ibid.:242) samt 2) att forskaren har ”an obligation to present
the rationale and expexted benefits of this strategy as well as note its weakness” (ibid.:234).
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Som framgår av avsnitten ovan har access till reella modelleringssituationer utgjort motiv till varför de
två modelleringsteamen valts ut för denna studie. Den övergripande tekniken för urval har således
varit att utifrån studiens syfte identifiera, välja ut och få tillträde till modellering i samarbete.
Merkens (2004:168-169) menar att urval inte enbart gäller respondenter. Urvalet diversifieras enligt
honom till att gälla individer, aktiviteter och händelser. Urval är dessutom enligt Flick (2006:123)
knutet till olika tillfällen i studien. Han pekar på att urval sker i inledningen av studien och då rör val
av fall inom fallen (personer, händelser och aktiviteter). Urval sker därefter även under analysen och
under teorigenereringen genom att forskaren gör val av och inom datamaterialet. Avslutningsvis görs
val i relation till presentationen av resultatet. Allt kan nämligen inte presenteras utan exemplifieringar
av resultatet behöver väljas ut som skildrar kunskapsbidraget. Ett multiperspektiv på urval behöver
således anläggas när en teoriutvecklande studie genomförs (Merkens 2004:169). Jag noterar emellertid
att samtliga referenser ovan talar om urval i relation till empiriska källor. I en MGT-ansats används
dock extern teori som typ av datakälla inför och under genomförandet av studien vilket i mitt fall även
aktualiserat tekniker för val av teoretiska källor.
Baserat på ovanstående positionering har jag anlagt ett multiperspektiv på urval. I figur 2.5
sammanställer jag de urvalstekniker som jag använt i relation till urvalssituationer och typer av källor.
Urvalssituationer under det explorativa arbetet

Urvalssituationer under det systematiska arbetet

Urval av studieobjekt,
samt för artikulering av
förförståelse, inför
studien

Urval av episoder vid
teorigenerering
(delsyfte 1)

Urval av episoder vid
teorigenerering
(delsyfte 2)

Urval av källor vid
empiri‐ och
teorigrundning

Källor i
empirin

Access‐ och kontrast‐
drivet urval av
informationsrika
modelleringsprojekt

Fästpunktsdrivet urval av
episoder som innehar
insikter om facilitering,
samt typdrivet urval för
att välja ut
exemplifieringar

Fästpunktsdrivet urval av
episoder som innehar
insikter om
situationsanpassning,
samt teoretiskt urval

Accessdrivet och
teoretiskt urval

Källor i
extern
teori

Begrepps‐ och
perspektivdrivet urval för
artikulering av
förförståelse

Inga urval gjorda av
teoretiska källor i denna
situation

Inga urval gjorda av
teoretiska källor i denna
situation

Teoretiskt urval

Figur 2.5: Sammanställning av använda urvalstekniker i förhållande till urvalssituationer och källor

Under studien har jag använt källor från både empiri och teori. Till empiriska datakällor knyter jag
personerna i modelleringsteamen (aktör) respektive de reella modelleringsseminarier som jag fått
observera (aktivitet och händelser). Till dessa källor kopplar jag också dokumentation som jag har fått
ta del av i anslutning till de olika aktiviteterna. Urvalet av studieobjekt i det explorativa arbetet har
således styrts av access- och kontrastdrivet tillträde till de tre modelleringsprojekten och de två
modelleringsteamen.
Förhållandet mellan dessa två tekniker är att accessen till de informationsrika modelleringsprojekten
har varit den grundläggande urvalstekniken, men att de kontrasterande dragen i modelleringsprojekten också har varit påverkande motiv till varför jag knutit dem till studien. Projektet
tillsammans med Elektronikleverantören har dock använts som referenspunkt. Gentemot insikter
vunna från detta projekt har data från Distansvaruhuset och Inredningsleverantören använts i
47

kontrast. Därefter har Elektronikleverantören i sig blivit en kontrast till insikter vunna från
Distansvaruhuset och Inredningsleverantören. Guba & Lincoln (1989:178) identifierar denna
växelverkan som relevant när förståelseinriktad forskning bedrivs. Urvalet utmärks då av att
datainsamlingen sker genom sekventiellt utvalda fall och att de olika fallen genom sin variation
möjliggör att det som studeras bättre kan förstås genom fokusväxling mellan fallen.
Under det explorativa arbetet har emellertid inte enbart empiriska källor valts ut och använts. En
viktig del i detta arbete har varit att utveckla en teoretisk referensram om de begrepp som är centrala
för studien. Att i växelverkan utföra perspektivanalys och kunskapsinventering utgör viktiga moment
i att förbereda och genomföra studier (Goldkuhl 1998:16). Att jag noggrant och medvetet valt ut
extern teori för att artikulera min förförståelse har således präglat mitt sätt att arbeta i denna studie. I
urvalet har jag drivits dels av centrala begrepp, dels av det perspektiv som jag anlagt i studien. Jag har
således i urvalet av källor riktat in mig på begreppen samarbete, modellering, situationsanpassning
och facilitering. Detta innebär att jag utgått från nyckelordsmetoden och genom denna identifierat de
viktigaste nyckelorden i studien och utgått från dessa för att välja ut externa teoretiska källor. I detta
urval och den därefter genomförda inventeringen har arbetet riktats med hjälp av det
handlingsorienterade perspektiv som jag anlag i studien (se avsnitt 3.2). Detta perspektiv har
inneburit en driv- och fokuseringskraft. Den svaghet som denna urvalsteknik innebär är att forskaren
kan låsa sig för de inledande begreppen och få skygglappar för nya viktiga koncept som framträder i
det explorativa respektive systematiska arbetet under studien. Jag har aktivt strävat efter att undvika
detta genom att tillämpa det Dey (1999) benämner som öppet sinne vid formulering av referensram
och genomförandet av teoriutvecklingen. Jag har därtill i linje med Strauss (1989:306) uppmaning
noggrant värderat att de externa teorier som jag använt i sig är välutformade och att de därmed kan
utgöra en god språngbräda för det multigrundade arbete som denna studie inneburit.
Ovanstående två urvalssituationer är relaterade till studiens explorativa fas. En annan typ av
urvalssituation i denna fas gäller urval av episoder som skett under den konversationsinriktade
handlingsanalysen. I dessa situationer har fästpunkter identifierats i datamaterialet vilka fört in
forskning i systematiskt arbete och därmed analys och teoriutveckling. Detta innebär att episoder som
indikerar facilitering ur olika hänseenden har identifierats och avgränsats. Inspiration för begreppet
fästpunkt har jag fått från Molander (1996:63ff) som använder fästpunkter för att analysera
västerländsk kunskapstradition. Han använder då dessa för att organisera och förankra sin analys av
denna tradition. I mitt arbete så har jag styrts av kriterierna insikt nås under modelleringsarbetet
respektive ingripande sker under modelleringsarbetet för att identifiera fästpunkter i datamaterialet.
I det fästpunktsdrivna urvalet har således kriteriebaserat urval (Patton 2002:238) varit centralt då jag
genom dessa två kriterier identifierat händelser och genom dessa skapat förutsättningar att
rekonstruera och transkribera olika händelseförlopp antingen fram till ett ingripande eller till en
insikt, vilka då utgjort fästpunkt för episoden.
För att ur studiens rika datamaterial sedan kunna välja ut exemplifierande episoder, subepisoder och
sekvenser för presentation av kunskapsbidraget har typdrivet urval använts. Patton (2002:236)
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beskriver denna urvalsteknik som ett medel som kan användas för att välja ut fall som representerar
den företeelse som studeras. Detta kan ske i samverkan med företrädare inom området eller genom att
forskaren utgår från resultatet och på egen hand väljer ut typiska situationer som speglar
kunskapsbidraget. I föreliggande studie har jag förutom analysarbetet och teoriutvecklingen använt
återkopplingsintervjuerna samt anteckningar från modelleringsprojekten som medel för att
identifiera typexempel där faciliteringsåtgärderna framträder. Bland annat har de episoder som
modellerarna fått se och/eller relaterat till under intervjuerna utgjort centrala kandidater till att bli
typexempel i avhandlingen, vilka jag då använt för att empiriskt motivera faciliteringsåtgärderna.
Liknande urvalstekniker har jag tillämpat senare under studien för att då välja ut händelser att
analysera för att nå studiens andra delsyfte. Då har fokus riktats mot vad som utmärker
situationsanpassning vid facilitering av samarbetsinriktad modellering. Även här har fästpunkter
använts för att förankra det empiriska analysarbetet och identifiera relevanta episoder som framhäver
situationsanpassning. Förutom ovanstående två kriterier har då ett tredje kriterium använts för att
avgränsa händelser som indikerar situationsanpassning. Kriteriet lyder situationsanpassning av
faciliteringen utmärks i modelleringsarbetet. Det har således använts utöver som komplement för att
fånga händelser i det empiriska materialet vilket utmärker hur situationsanpassad facilitering
genomförs.
Under den systematiska fasen i studien när teorin grundats har olika källor använts för att validera
och vidareutveckla resultatet. För att driva urvalet av källor i detta läge har jag inför
återkopplingsintervjuerna tillämpat accessdrivet urval och teoretiskt urval. Teoretiskt urval som
teknik har sin hemvist i GT. Strauss (1987:38-39) skriver: ”Theoretical sampling is a means whereby
the analyst decides on analytic grounds what data to collect next and where to find them […] what
groups or subgroups of populations, events, activities (to find varying dimensions, strategies etc.) does
one turn to next in data collection. And for what theoretical puropose…” I linje med denna definition
har teoretiskt urval använts i studien för att motivera källor som kan grunda kunskapsbidraget och
kondensera det. Genom teorietiskt urval har jag kunnat 1) matcha rimligheten i de tolkningar som jag
gjort som ligger till grund för teorin (återkopplingsintervjuerna), 2) matcha den framväxande teorin
(kategorier, mönster och normativa) mot extern teori, samt 3) grunda teorin i andra episoder i det
insamlade materialet från modelleringsprojekten.

2.3.2 Multifokuserad datainsamlingsmetod
Empirisk datainsamling har skett vid två perioder under studien. Den första perioden är studiens
inledning och sträcker sig från hösten 2002 till hösten 2004. Under denna period samlades data in från
modelleringsprojekten. Detta material utgör det primära datamaterialet i detta forskningsprojekt.
Under våren 2007 skedde den andra empiriska datainsamlingen genom återkopplingsinterjuver med
modellerarna. Detta material utgör det sekundära datamaterialet i denna studie.
Det insamlade materialet har olika karaktär. Framträdande är emellertid videoinspelningar från
modelleringsprojekten och återkopplingsintervjuerna. Detta kommer att behandlas mer i detalj längre
fram i avhandlingen. Jag beskriver i detta avsnitt kortfattat omfattningen av insamlingen.
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Sammantaget har video- och ljudmaterial samlats in från 12 arbetsseminarier fördelat på tre
modelleringsprojekt:
•
•
•
•

Distansvaruhuset
Elektronikleverantören
Inredningsleverantören
Återkopplingsinterjuver

3 arbetsseminarier
7 arbetsseminarier
2 arbetsseminarier
6 intervjuer

20 timmar
35 timmar
16 timmar
12 timmar

Totalt motsvarar detta 71 timmars inspelat material från den första datainsamlingsperioden fördelade
på tre projekt och 12 timmar från den andra datainsamlingsperioden. Varje arbetsseminarium har
varit mellan 4 och 8 timmar. Vid arbetsseminariet har två modellerare medverkat och mellan 10 och
16 verksamhetsrepresentanter. I projektet med Inredningsleverantören utgör cirka 3 timmar
utbildning i arbetssätt, 6 timmar modelleringsarbete uppdelat i arbetsgrupper, 4 timmar
sammanhållen modellering i storgrupp och 3 timmar redovisning i storgrupp av arbetsgruppernas
resultat. Sammantaget utgör materialet nästan uteslutande dynamisk modelleringsdialog där ofta flera
aktörer ivrigt och samtidigt är engagerade i konversationer om ett eller flera teman. Därtill har
videomaterial från sex återkopplingsintervjuer samlats in (se avsnitt 2.3.2.4)
I de följande tre underavsnitten redovisar jag datainsamlingen i studien med betoning på tekniker. I
min redovisning använder jag den klassificering som Flick (2006) gör för att dela in multifokuserad
datainsamling: 1) observation, 2) dokument, 3) ljud och visuell data och 4) återkopplingsintervjuer.

2.3.2.1 Datainsamling genom observation
Att med distanserat engagemang genomföra datainsamling genom deltagande observation utmärker
den första datainsamlingsperioden. Beträffande deltagande observation pekar Flick (2006) på ett antal
utmaningar som forskaren behöver bemästra vid insamling av detta slag. Han beskriver t.ex.
utmaningen att observation är avgränsad till det som sker vid de tillfällen som observationen
omfattar. Om något inte sker som är utmärkande för det område som studeras så fångar inte
forskaren upp detta genom observationen (Flick 2006:226-227). Jag tar i linje med detta i
avgränsningen t.ex. tagit upp att samarbeten som urartar i konflikter är en avgränsning i denna studie
då mitt datamaterial inte innefattar denna typ av extrema situation.
Flick (2006:220) skriver: ”The main features of the method are that you as a researcher dive headlong
into the field. You will observe from a member’s perspective but also influence what you observe owing to
your participation.” Den första meningen i detta citat behandlar jag i avsnitt 2.3.1.1 då jag beskrev att
jag genom distanserat engagemang dök ned i fältet genom min närvaro på modelleringen. Den andra
meningen behandlar två av de utmaningar som jag behövt hantera under detta arbete, dels hur jag
säkrar att jag fångar modellerarens perspektiv på facilitering, dels hur mitt deltagande påverkade det
som skedde under de reella modelleringssituationerna.
Att min medverkan i något avseende har påverkat det som skett under modelleringssituationerna
håller jag som utom tvivel. Medverkan i en situation innebär enligt min mening att man på något sätt
påverkar det som inträffar där. Frågan är emellertid om min medverkan har förvrängt situationen så
att den därmed inte längre kan anses som reell, naturlig och verklig? Har deltagarna förvrängt sitt sätt
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att agera tillföljd av att jag och mina instrument fanns med i situationen? Under arbetets gång har jag
fått dessa frågor vid seminarier när jag presenterat mitt arbete. Kärnfrågan anser jag är huruvida min
medverkan har medfört att det samarbetsinriktade modelleringsarbetet tillföljd av min medverkan
inte längre är ett samarbetsinriktat modelleringsarbete, att det då har blivit något annat och inte
inneburit modellering i en reell miljö.
Mitt intryck under min medverkan - vilket förstärkts genom att jag återsett videoupptagningarna - är
att mitt sätt att medverka inte gör att det samarbetsinriktade modelleringsarbetet inte är
samarbetsinriktad modellering. Situationerna som spelats in är enligt min mening naturliga och reella
modelleringssituationer. Samtidigt är dessa situationer genom min medverkan något mer än enbart
modellering. De är likaledes forskningssituationer. ”Modelleringsrekvisitan” (block, OH, plast, notisar)
har vid dessa tillfällen utökats med kameror och ljudupptagningsutrustning samt så finns det med en
forskare (jag) i rummet som förutom att sköta denna utrustning även distanserat observerar och
dokumenterar det som sker under samarbetet. Det viktiga som gör att situationen inte förvrängs är att
jag inte anser att detta påverkar modelleringsarbetet negativt. Samarbetet som dokumenterats blir
således inte konstlat samtidigt som situationen är något mer än enbart modellering.
Motivet jag har till att situationen inte blir förvrängd är att de handlingar som jag gör inte är olika de
handlingar som övriga aktörer gör under seminariet. Jag som de lyssnar, dokumenterar och
observerar. Deltagande observation som metod ligger således nära det som olika intressenter gör när
de deltar i samarbetsinriktad modellering. Det som aktörerna gör men som inte jag gjorde (med det
angreppssätt som jag tillämpade) är att de deltar i modelleringsdialogen genom inlägg; med andra ord
de samarbetar. Det distanserade engagemanget medförde att jag inte deltog i den dialog som är
dominerande i den typ av samarbete som modellering utgör. Detta är följaktligen en av de skillnader
som gör mig annorlunda i förhållandet till övriga som deltar i seminariet. Men denna skillnad är inte
så påtaglig att det får som konsekvens att deltagarna uppfattar mig som ett hot eller ett störande
inslag. Situationen förvrängs inte.
Det förhållningssätt som jag anlagt tar sig således uttryck att jag diskret deltar. Det är denna diskretion
som jag anser ligger till grund för att jag kan hävda att min och mina instruments medverkan inte
hämmar det reella i modelleringsarbetet och gör situationen till onaturlig. Min hypotes är att om jag
hade växlat mellan att vara aktiv och framträdande respektive vara diskret och passiv så hade min
medverkan riskerat påverka situationen negativt. Då hade inte deltagarna kunnat fixera min roll
under arbetet vilket kunnat medföra att de istället uppfattade mig som ett hot eller som störande
inslag.
Konsekvent diskretion utmärkte även den mer aktivare form av observation som jag bedrev i pauser
samt vid andra sociala situationer under modelleringen. Samtalen som fördes under dessa tillfällen
präglades av det som skett under modelleringsmötena alternativt den verksamhet som pågick för
tillfället i de organisationer som aktörerna kom från. Att således diskret delta i denna interaktion blev
således inget annorlunda än vad som i övrigt inträffade. Jag undvek således att föra och leda
diskussionerna och deltog istället diskret i samtalen. I dessa situationer passade jag på att ställa frågor
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i ett led konversera med deltagarna men jag undvek att göra dessa situationer till regelrätta intervjuer
även om det var frestande. Min roll blev genom detta tydlig och konsekvent. Samtliga deltagare visste
vem jag var och att jag var där som forskare. Diskretionen var en egenskap på det angreppssätt som
jag anlade.
Ovan nämnde jag att mitt sätt att operationalisera distanserat engagemang som angreppssätt innebar
att jag undvek att styra och leda samtalen och att jag därmed konsekvent undvek regelrätta intervjuer
av deltagarna under seminariernas genomförande. Detta innebar inte att jag inte ville eller kände att
jag hade behov av att mer aktivt interagera med aktörerna. Flick (2006:226) pekar på att en svaghet
med deltagande observation är att alla intressanta företeelser inte är observerbara. Vid flera tillfällen
under seminarierna ville jag ”ta tag i” olika deltagare och intervjua dem om deras agerande och inlägg.
Detta behov framkom även när jag i efterhand under analysarbetet åter observerade situationerna
genom videoupptagningarna. Frågor om deras motiv till deras handlande, vilka konsekvenser de såg
framför sig tillföljd av sitt handlande, på vilka grunder de agerade m.m. var typer av frågor som ofta
framträdde när jag observerade handlingarna i seminarierna. Detta var alltså frågor som hade att göra
med vad som pågick inom aktörerna inför, under och efter handlingar och därmed tankeprocesserna i
deras interna värld. Deras handlingar var effekter av dessa interna handlingar och de externa
handlingarna indikerar endast en del av grunden för deras agerande.
Jag valde emellertid att inte störa det reella arbete som pågick med djupgående frågor om vad, varför
och hur saker hände i olika situationer. Det jag istället gjorde var att jag dokumenterade frågorna samt
antecknade tid när intressanta situationer inträffade för att kunna återkomma till dem när materialet
detaljgranskades. Här framträdde emellertid ytterligare en svaghet i denna metod. Detta var den brist i
föreskrifter som metoden har vad gäller hur det som observeras respektive det som noteras ska
dokumenteras under insamlingen. Genom metodens ambition att vara flexibel så är metoden inte
standardiserad vad gäller hjälpmedel och föreskrifter för dokumentation. För att hantera svagheten
fattade jag beslutet att utveckla och tillföra ett eget instrument för loggboksanteckningar.
Under denna observation dokumenterade jag de intryck som jag erhöll i en egenhändigt utvecklad
loggbok. I denna samlade jag övergripande data om arbetsmötena; t.ex. vilka som deltog, deras roller
samt syftet med olika delar i mötet. Förutom detta skrev jag i direkt anslutning till respektive möte en
övergripande redogörelse om mötet vilken jag baserade på korta noteringar vilka jag löpande gjorde
under mötets genomförande. Jag skrev även ett avsnitt i loggboken om obesvarade och potentiella
frågor rörande sådant som jag inte fått grepp på under mötena. Dessa frågor blev viktiga vid analysen
av materialet samt vid de återkopplingsintervjuer som jag genomförde i den andra datainsamlingsperioden.
Att utveckla och tillämpa loggbok, respektive att diskret, förtroligt och konsekvent observera
samarbetet blev således centrala sätt på vilket jag operationaliserade angreppssättet att med
distanserat engagemang studera de reella modelleringssituationerna. Min medverkan innebar en
inverkan, men genom angreppssättet förvrängdes inte samarbetet till en onaturlig situation.
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2.3.2.2 Datainsamling genom dokument
Under den första datainsamlingsperioden fick jag även tillgång till dokument som producerades
under de tre modelleringsprojekten. Dokumenten utgjorde både slutprodukter i form av skriftliga
rapporter (slutrapporter och kravspecifikationer) samt arbetsmaterial i form av modeller, loggböcker
samt noteringar av olika deltagare. I arbetet med Elektronikleverantören har jag till exempel fått
tillgång till de anteckningar som olika verksamhetsrepresentanter gjorde under mötena. Detta har
blivit ett viktigt instrument vid analysen av det videobaserade materialet och har då använts som
komplement till loggboksanteckningarna för att i materialet hitta förankringspunkter till episoder att
avgränsa och sedermera analysera.
Skriftligt material menar Bryman (2004:387) har stor potential men behöver värderas utifrån
trovärdighet och genuinitet. Här konstaterar jag att jag i denna studie har frågat om att få tillgång till
material under modelleringsarbetet, vilket jag i omedelbar anslutning till detta frågande har fått och
jag bedömer därmed inte att materialet på något sätt har justerats för att jag har bett om det eller
producerats för min räkning. Med detta som grund tillskriver jag stort värde och stor tillförlitlighet till
det skriftliga material som jag erhållit. Jag ser detta material således som en viktig del i det
multifokuserade material som jag samlat in. I synnerhet då anteckningar från deltagarna under
seminariet har bidragit till att styra vilka episoder som jag ska analysera samt gett stöd för att tolka det
som sker under dessa episoder.

2.3.2.3 Datainsamling genom ljud och visuell data
Att bedriva datainsamling multifokuserat innebär att insamlingen sker både parallellt och sekventiellt.
Den parallella dimensionen visualiserar figur 2.6 där loggboken som beskrevs ovan kompletteras med
insamling genom instrument för ljud och visuell data. Bland dessa komponenter utgör
videodokumentationen den centrala metoden i föreliggande studie. Under de två första
modelleringsprojekten (2002-2003) användes tre kameror för att dokumentera huvuddelen av
tillfällena. Vid det tredje modelleringsprojektet (2004) användes en kamera. Vid återkopplingsintervjuerna (2007) under studiens andra datainsamlingsperiod användes två kameror. Som
komplement till dessa videokameror användes även vid enskilda tillfällen en digitalkamera för att
dokumentera arbetet genom stillbilder.
Att denna metod är särskilt relevant för studien motiverar jag genom Heath (2004:267) som hävdar att
videobaserad forskning särskilt främjar arbetet när forskaren ska studera reella situationer. Då kan
forskaren i detalj dokumentera och studera de situationsbundna handlingar som sker under dessa
tillfällen. Detta sker genom att handlingarna observeras i den stund de genomförs men också senare
genom att rörliga representationer av dem har bevarats. Videomaterialet möjliggör därmed att
situationerna kan analyseras i efterhand genom återbesök. Jag återbesöker dem då inte enbart genom
minnet utan jag återbesöker dem underlättat av ljud, fotografier och rörliga bilder.
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Figur 2.6: Tre komponenter i den multifokuserade datainsamlingsmetoden

Forskning inom informatik med videodokumentation som teknik har bland annat utförts av Larsson
(2004) som arbetade med ett videobaserat material för att förstå designarbete i dialog. Sjöberg (1996)
använde videoupptagning för att förstå deltagarorienterad design i utövning. Utöver detta har
Suchman & Trigg (1991) genomfört studier av detta slag för att komma nära och kartlägga vad som
utmärker det som sker när människor samverkar med hjälp att teknik för att möta olika
situationsbundna utmaningar. Inom företagsekonomi har videoteknik bland annat använts för att
studera vad som sker under ledningsmöten (Jönsson et. al. 2001; Wickelgren 2005; Jönsson 2007).
Suchman & Trigg (1991:76-77) beskriver hur de använde en serie av olika metoder för att fånga de
aktiviteter de studerade. De använde kameror som de placerade ut enligt en förberedd
observationsplan. Denna hade de utvecklat före insamlingen genom att observera det som inträffade i
aktiviteterna. I och med att jag redan under hösten 2002 fick följa ett modelleringsprojekt vilket jag
inte fick dokumentera på video hade jag tillfälle att utveckla en plan över hur jag skulle organisera
videoupptagningen av de två projekt som jag fick dokumentera med denna teknik. Jag arbetade
emellertid inte lika formaliserat som Suchman & Trigg (1991). Jag skulle vilja uttrycka det som att jag
skapade en mental plan över videodokumentationen men jag skapade inte en noggrann
observationsplan för den videobaserade formen.
Även om videodokumentationen innebar utmaningar så kan jag konstatera att konsekvensen av att
använda videoupptagning som insamlingsmetod har haft stora förtjänster för studiens
kunskapsbidrag. Mead (1963) sätter fingret på dessa förtjänster när hon pekar på att kameran: ”allow
detailed recordings of facts as well as providing a more comprehensive and holistic presentation of
lifestyles and conditions. They allow the transportation of artifacts and the presentation of them as
pictures and also the transgression of borders of time and space. They can catch facts and processes that
are too fast or too complex for the human eye. Cameras allow non-reactive recordings of observations,
and finally, they are less selective than observations.”
För att kunna nå studiens syfte ser jag det som avgörande att jag kunnat samla in data med
videokamerorna, för att därigenom fånga ett bredare spektra av detaljer om det som sker under de
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reella modelleringssituationerna. Datainsamlingen genom videokamerorna har medfört att jag kunnat
fånga och dokumentera facilitering-i-handling i detalj när det utförts. Detta har möjliggjort att
situationerna kunnat spelas upp igen och återbesökas. Således har min analys inte enbart varit knutet
till minnesbilder i mitt inre utan även till rörliga bilder och ljud. Händelser som jag således inte
fångade när jag deltog i modelleringssituationen har jag därigenom i efterhand kunnat observera,
fånga och analysera. Detta som en konsekvens av att jag vid dessa återobservationer dels varit mer
observant på vad som skett under situationen, dels som konsekvens av att min kontextuella förståelse
för facilitering-i-handling successivt har utvecklats under studien genom det explorativa och
systematiska arbetet. Att kunna återbesöka det empiriska materialet ser jag således som en styrka för
det iterativa analysarbete som bedrivits.
Larsson (2004:18-19) pekar på två utmaningar när videoinspelat material samlas in och används i en
studie. Denzin (1989:210) sammanfattar dessa två utmaningar genom följande mening ”how to get
information on film and how to get information of film” Den första utmaningen relaterar Larsson
(2004) till att få access till situationerna samtidigt som genuiniteten i situationen kan hämmas genom
forskarens närvaro. Utmaningen har att göra med hur datainsamlingen organiseras och genomförs
vilket jag redan tagit upp tidigare i detta avsnitt. Den andra utmaningen kopplar han till det som sker
efter datainsamlingen med andra ord hur man får ur kunskap ur materialet (Larsson 2004:18-19).
Videobaserad forskning - i synnerhet när den kombineras vid en multifokuserad ansats - genererar ett
mycket rikt material som behöver struktureras, transkriberas och analyseras. Utmaningen ligger i hur
forskaren ur detta rika material tar fram ett avgränsat och kondenserat resultat. Sjöberg (1996:134)
pekar t.ex. på svårigheten att fånga allt från videon genom transkriptioner och menar att ju fler
informanter som är med på filmerna och samtidigt deltar i ansikte-mot-ansikte situationen ju svårare
blir det att fånga situationerna genom transkriptioner. Detta problem – baksidan med rikedomen som
det videobaserade materialet för med sig – tar Silverman (2000:47-48) upp och ger tre råd på hur detta
ska hanteras. Först och främst ska inte komplexiteten i datamaterialet underskattas. Om det som i
denna studie är motiverat att genomföra videobaserad forskning bör en enkel och tillämpbar
analysmetod anläggas som medför att studiens syfte kan förverkligas. Jag har arbetat i denna riktning
genom att formulera ansatsen där jag pendlar mellan explorativt och systematiskt arbete och därmed
en logik som bygger på att jag utifrån observation och idéutveckling via transkriptionen tar mig till
multigrundad teoriutveckling. Det tredje rådet är att hålla sig till en ansats för analys om studien ska
genomgå olika faser (Silverman 2000:48).
Med dessa råd som grund beslöt jag att designa och tillämpa en analysmetod för båda faserna i
studien. Detta är också i linje med Knoblauch (2004:126ff) som menar att forskaren behöver utforma
en god systematik för analysen av det videobaserade materialet. Han menar också att denna design
innebär att bestämma hur reflektion kring analysens resultat ska ske under studien. Han menar då att
studiesubjekten inte bara ska ges möjlighet att agera framför kameran. De ska även ges möjlighet att
reflektera över vad de gör och hur de uppfattar situationen som utspelar sig på filmen. Detta tolkar jag
som att videobaserad forskning behöver omfatta återkoppling där studiesubjekten - eller ett som i mitt
fall urval av dessa aktörer - ges möjlighet att kommentera vad som sker i datamaterialet. Härigenom
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kan rimligheten i de tolkningar som gjorts genom direkt access matchas mot indirekta uppfattningar
som modellerarna har om facilitering. Detta leder oss in till den fjärde komponenten i den
multifokuserade datainsamlingsmetoden, vilket är återkopplingsintervjuerna under den andra
datainsamlingsperioden.

2.3.2.4 Datainsamling genom återkopplingsintervjuer
Den andra datainsamlingsperioden genomfördes 2007 och bestod av återkopplingsintervjuer med ett
urval av de modellerare som medverkade under de tre modelleringsprojekten. Upprinnelsen till denna
återkoppling inträffade under hösten 2006 då jag presenterade mina preliminära resultat vid en
seminarieserie som forskningsnätverket VITS arrangerade på Linköpings universitet. Vid två tillfällen
fick jag kommentarer huruvida det inte var läge att göra en andra datainsamling med fokus på att låta
modellerarna beskriva hur de såg på facilitering givet det som skedde på episoderna från materialet.
Jag som då hade börjat forma de sex kärnkategorierna i kunskapsbidraget motsatte mig först detta
företag. Jag hade vid tillfället börjat arbetet att åter ta mig in i avhandlingsprocessen igen och såg först
bara farhågor med att ny data skulle tillföras studien. Att åter pendla tillbaka till den explorativa fasen
i studien tog i detta läge emot. Jag började till och med samla targument mot idém och baserade dessa
primärt på att empirin från den första insamlingsperioden var så rik att ytterligare empirisk grund
inte skulle behövas för att en trovärdig gestaltning av resultatet skulle skapas.
Två orsaker fick mig att byta åsikt. Den första orsaken var att jag genom olika erfarenheter fick
insikter i vilket värde återkopplingsintervjuer hade. Detta fick jag bland annat genom Professor Sten
Jönsson vid GRI som under hösten 2006 höll ett seminarium på Högskolan i Borås där han beskrev
hur han tillsammans med kollegor hade studerat vad som hände under ledningsmöten genom
videobaserad forskning. Intervjuerna hade de använt som medel för att skapa förståelse för vad som
skedde under seminarierna. De hade valt ut aktörer som deltog i ledningsmötena och för dem spelat
upp sekvenser från mötena som de därefter bad aktörerna att kommentera och beskriva. Katalysator
för detta samtal var den enkla frågan ”vad hände här?” (Jönsson 2007). Detta förstärktes av läsning av
Wickelgren (2005:140-141) där han i liknande termer beskriver intervjuer som ett led i videobaserad
forskning om ledningsmöten i samma kontext. Jag började som en konsekvens av detta söka
ytterligare teoretisk grund för upplägget på en andra datainsamlingsperiod.
Harper (1987) beskriver hur resultatet från forskning med visuella data kan användas i senare stadier i
forskningsprocessen. Detta genom att fotografier eller episoder från materialet tillgängliggörs
studiesubjekten. De får då prata om vad de ser på bilderna eller filmerna. Harper använde själv
fotografier från en industriell miljö som skildrade steg i en arbetsprocess. Han använde dessa bilder
för att informanterna skulle förklara arbetsprocessen med betoning på hur maskinerna i miljön
fungerade i relation till operatörerna. Syftet var att fånga andra aspekter som han i
teoriutvecklingsprocessen inte hade kunnat fånga tidigare. Fotografierna skapade således
förutsättningar och blev till katalysatorer för att driva teoriutvecklingen vidare. Jag länkade samman
detta med Knoblauchs (2004:126ff) uppmaning att studiesubjekten på videomaterialet själva bör få
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reflektera över vad som sker i materialet för att säkra rimligheten i de tolkningar som forskaren gör på
materialet.
Den andra orsaken som fick mig att ändra åsikt var behovet MGT anger att empiriskt validera den
praktiska teori som utvecklas genom att ny empiri tillförs teoriutvecklingen (Goldkuhl & Cronholm
2003). Jag hade fram till nu genom kontinuerlig jämförelse ömsom genererat ömsom validerat
kunskapsbidraget baserat på olika episoder från de tre modelleringsprojekten. För att på empirisk
grund kunna motivera de tolkningar som jag gjort under analysarbetet behövde jag nu ny empiri.
Jag bestämde mig nu för att 1) genomföra intervjuer med modellerarna för att fånga deras
uppfattningar om facilitering-i-handling, och för att 2) tillämpa de sex faciliteringsåtgärder som jag
utvecklat för att facilitera samarbetet mellan mig och modellerarna i intervjun.
När nu beslutet var fattat att genomföra återkopplingsarbetet så utgick jag från de råd som Silverman
(2000:47) angett om videobaserad forskning; att i så hög grad som möjligt återanvända det arbetssätt
som jag tidigare tillämpat i studien. Jag beslöt även att följa de lärdomar som den första
datainsamlingsperioden medfört. Detta genom att jag skapade en formell modell över återkopplingen.
Grund för denna modell var det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i studien (se avsnitt
3.2). Baserat på denna struktur skapade jag en modell över återkopplingsintervjuerna (se figur 2.7).
Genom denna modell såg jag framför mig ett resultat från återkopplingarna bestående av ytterligare
insikter. Dessa insikter delade jag upp i två typer. Den första insikten skulle säga något om huruvida
kunskapsbidraget kunde grundas vad gäller de tolkningar som jag gjort. Samtidigt skapades möjlighet
att identifiera andra insikter som kunde bistå i att vidareutveckla resultatet ytterligare.
Som förutsättningar för återkopplingen identifierades modellerarnas kunskap och uppfattningar om
facilitering. För att få tillgång till dessa behövde jag få access till modellerarna. Jag tillämpade här den
accessdrivna urvalstekniken och utnyttjade det arbete jag lagt ned på att skapa en god och varaktig
relation med studiesubjekten. Detta medförde att jag under våren 2007 fick möjlighet att göra tre
återkopplingsintervjuer med Mikael samt en intervju med vardera Eskil och Annica. När jag nu fått
möjlighet att genomföra intervjuerna med modellerarna så riktade jag in arbetet mot att utarbeta en
metod för hur intervjuerna skulle genomföras.
För att dokumentera intervjuerna beslöt jag att använda video- och ljudupptagningsutrustning. Detta
för att jag nu var bekant med denna dokumentationsform och för att jag insett vilken potential som
det att i analysen både kunna fånga ljud och bild. Jag följde således här Silvermans (2000) råd att hålla
mig till ett förhållningssätt under studien för att undvika att studien gjordes komplexare än
nödvändigt. Dock var jag nu tvungen att skifta förhållningssätt i mitt agerande under
datainsamlingen. Jag kunde inte längre vara distanserat engagerad i interaktionen med
studiesubjekten utan jag behövde anlägga ett aktivare förhållningssätt under intervjun.
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Figur 2.7: Återkopplingen i förutsättning – handling – resultat

Starrin & Renck (1996:53ff) redogör för två typer av forskningsintervjuer. Den kvantitativa intervjun
innebär att intervjun standardiseras genom att frågorna i intervjun får vidhängande svarsalternativ
och görs lika för alla. Den kvalitativa intervjun redovisas som icke-standardiserad och sonderande i
sin karaktär. Målet är att intervjun blir ett medel för att identifiera eller upptäcka icke kända eller
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder (Starrin & Renck 1996:54). Den får
karaktären av en väggledd konversation där intervjuaren och respondenten tillsammans blir
medskapare till intervjuns resultat. Intervjun blir en samproduktion. Den kvalitativa intervjun var
lämplig i denna studie då den föreskriver intervjusituationen som ett samarbete, vilket föreliggande
avhandling är inriktad på att studera. Jag såg även kopplingar mellan sättet att intervjua och de
angreppssätt som Wickelgren (2005), Jönsson (2007) och Harper (1987) hade anlagt när de genomfört
sina återkopplingar.
En sak som jag emellertid vände mig emot vad gäller Starrin & Renck (1996) framställning av
kvalitativ intervju är att de menar att denna intervjutyp är icke-standardiserad. Denna distinkta
positionering kan enligt min mening leda intervjuaren till ett upplägg som inte följer någon som helst
systematik utan bara blir ett samtal i största allmänhet med respondenten. I föreliggande studie
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behövde jag struktur även om intervjun hade som målsättning att vara sonderande och
samtalsorienterad i sin karaktär. I opposition till Starrin & Renck (1996) så kan man fråga sig hur den
annars kan vara det som de beskriver som en väggledd konversation, om den inte är strukturerad?
Föreliggande studie kräver enligt min mening en annan form av standardisering än vad Starrin &
Renck menade. Jag håller med om att svaren och möjligheten att svara inte bör standardiseras men att
det explorativa arbetet behöver struktur för att samarbetet ska kunna ske ordnat såväl som kreativt.
Som visualiseras i figur 2.7 tog jag därför utgångspunkt i det kunskapsbidrag som jag utvecklat för att
härigenom förbereda mig som intervjuare. Detta skedde genom att jag upprättade ett strukturerat och
faciliterande upplägg för intervjuerna. Jag använde följaktlingen de sex kärnkategorierna som jag
utvecklat om facilitering för att planera upplägget och förbereda mig själv som intervjuare.
Jönsson (2007:12) presenterar ett upplägg för hur återkopplingsintervjuer kan genomföras som jag
använde som inspiration när jag strukturerade och standardiserade studiens upplägg. Han beskriver
situationen så att det som spelats in på video ofta är situationer som är komplexa vilket förutsätter att
respondenten underlättar för forskaren genom att subjektet själv berätta hur han eller hon uppfattar
situationen och vad som sker där. Upplägget innebär att en sekvens visas för modelleraren, sekvensen
pausas, och därefter ställs frågan ”vad händer här?” Detta är en explorativ och öppen fråga som syftar
till att utforska vad som inträffat i situationen (Schein 1988). Den respons som eftersöks är att
situationen som studeras i detalj såväl som i sammanhang beskrivs av respondenten. Den öppna
frågan är således en katalysator för respondenten att beskriva sekvensen som återbesökts.
Jag bestämde mig för att tillämpa ett liknande upplägg men med fler förberedda frågor. Jönsson (2007)
hade nämligen genomfört denna uppföljning redan 2 månader efter inspelningen. Jag genomförde
mina återkopplingar tre till fyra år efter genomförandet av seminarierna. Jag kunde således inte ta för
givet att modellerarna kunde hantera en explorativ fråga såsom ”vad händer här”; snarare såg jag
framför mig att de inte kunde klara det. Jag förberedde således ett antal explorativa och preciserande
frågor till stöd för intervjusituationen så att en dialog om den sekvens som vi tillsammans
återupplevde kunde initieras. Dessa frågor var paketerade som förberedda inlägg baserade på lokal
kunskap om sekvensen och modelleringsprojektet. Denna initiering hade som mål att starta en
väggledd konversation om facilitering och situationsanpassning baserat på videosekvensen. Genom
aktivt lyssnade (Vennix 1996) skulle jag följa respondenterna i deras svar och mot dessa ställa
följdfrågor för att härigenom vidmakthålla dialogen. Motivet var därmed att underlätta samarbete och
samproduktion av mening om vad som skedde i episoden som visats. Sekvenserna vad kopplade till
den empiri som jag använt för att utveckla kunskapsbidraget.
Detta innebar att de väggledda konversationerna hade som mål att både bekräfta rimligheten i mina
tolkningar samt kunde de utgöra ett tillfälle för mig att dra erfarenheter om resultatet när det nu
användes i termer av teori-i-handling. Baserat på detta skapades ett strukturerat och standardiserat
upplägg på intervjun i denna studie som innebar:
•
•
•

en sekvens visas för modelleraren
en initierande fråga ställs i ljuset av den visade sekvensen
dialog initieras om sekvensen
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•
•

följdfrågor ställs i ljuset av de insikter som dialogen resulterar i
uppsummering och avslut

Återkopplingen med modelleraren Mikael genomfördes under april och maj 2007. Återkopplingen
genomfördes vid tre tillfällen. Återkopplingen utgjordes av en timmes vägledd konversation vid det
första tillfället och då utifrån en episod från modelleringsprojektet tillsammans med
Elektronikleverantören. Erfarenheten från detta första återkopplingstillfälle innebar att jag behövde
ändra upplägget och tillämpa en ännu mer styrd interventionstaktik för den initierande frågan och
låta fler förberedda och styrande frågor fungera som katalysatorer och fokuseringskraft för dialogen.
Den öppna frågan ”vad händer nu?” blev för otydlig katalysator vid återkopplingen. Orsaken till detta
är enligt min tolkning en kombination av 1) kvalitetsförsämringarna i materialet till följd av
konvertering (från DV till VHS till DVD), 2) att fyra år hade gått från det att projektet genomfördes,
samt 3) att även för modelleraren är interaktionen som visas upp så komplex att det är svårt för denne
efter en kortare sekvens (1 till 3 minuter) att berätta vad som sker i situationen och varför aktörerna
agerar som de gör. För att strukturera upp återkopplingen ändrade jag således till en än mer styrd
interventionstaktik vad gäller den initierande frågan och lät även fler förberedda frågor styra dialogen
i intervjun.
Den andra återkopplingen utgjordes av två timmars vägledd konversation och fokuserade då
fortsättningen av episoden från Elektronikleverantören. Den tredje återkopplingen tog två timmar och
fokuserade en episod från Distanshandelsföretaget. Samtalen var mycket innehållsrika och
konsekvensen blev att alla planerade agendapunkter inte behandlades tillföljd av tidsbrist. Jag
bedömer emellertid att tillräckligt med underlag genererades för att nå målsättningen för
återkopplingen, vilken var att grunda de empiriskt genererade insikterna om facilitering och
situationsanpassning vid samarbetsinriktad modellering.

Figur 2.8: Fotografier hämtade från den tredje återkopplingsintervjun med modelleraren Mikael

Ovan ser vi två fotografier från den tredje återkopplingen. Den första bilden är från kameran som är
riktad mot den vägledda konversationen mellan intervjuaren och respondenten. Den andra vyn är den
kamera som samtidigt fångar det som sker på den sekvens som dialogen handlar om.
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Återkopplingen med Annica genomfördes på samma sätt i början av juni 2007. Återkopplingen
genomfördes med fokus på hennes insatser under modelleringsprojektet tillsammans med
Inredningsleverantören. Aktiviteten varade i drygt tre timmar och fokuserade ett urval av de episoder
som utmärkte hennes agerande under modelleringsworkshopens två dagar. Återkopplingen med Eskil
genomfördes i direkt anslutning med återkopplingen med Annica. Utgångspunkten var även här
modelleringen som de genomförts tillsammans Inredningsleverantören. Återkopplingen genomfördes
under drygt två timmar. Även dessa samtal var mycket innehållsrika och givande. Tillföljd av tidsbrist
blev konsekvensen också här att inte alla planerade agendapunkter behandlades. Jag bedömer
emellertid att tillräckligt med underlag genererades att målsättningen med återkopplingen uppnåddes.
Rimligheten i tolkningarna validerades med gott resultat genom återkopplingen och därutöver
identifierades ett antal andra intressanta insikter för vidareutveckling av kunskapsbidraget och
fortsatt forskning.

2.3.3 Multifokuserad analysmetod

Figur 2.9: Komponenter som använts för att genomföra analys och teoriutveckling i studien

I det systematiska arbetet att gå från idéer till studiens resultat har jag tillämpat en analysmetod som
jag i linje med MGT (se avsnitt 2.2.2) baserat på tekniker hämtade från grundad teori (GT). Dessa
komponenter utgör kärnan i den multifokuserad analysmetod som jag tillämpat. Emellertid har de
kompletterats med två andra komponenter: situationell analys av modelleringsprojekten samt
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konversationsinriktad handlingsanalys för att sammanställa och analysera det empiriska materialet. I
figur 2.9 visar jag de komponenter som använts i studien för att nå fram till kunskapsbidragen.
För att på övergripande nivå kunna fånga och förstå vad som har genomförts i de tre
modelleringsprojekten har jag tillämpat situationell analys som systematiskt arbetssätt (se avsnitt
2.3.3.1). Arbetet att generera kunskapsbidraget om och för facilitering av samarbetsinriktad
modellering har därefter inneburit att jag avgränsat episoder i datamaterialet vilka transkriberats och
analyserats genom konversationsinriktad handlingsanalys (se avsnitt 2.3.3.2). Härigenom har jag i
detalj studerat hur facilitering-i-handling utförts i den episod jag dessförinnan transkriberat. Denna
detaljerade analys har medfört att jag genom induktiv kodning av materialet kunnat forma kärn- och
subkategorier (se avsnitt 2.3.3.3).
Jag har följaktligen inte inlett med induktiv kodning utan inledningsvis genom situationell analys
skapat en övergripande kontextuell förståelse för projekten, därefter genom detaljerad analys på
mikronivå av episoder har jag utvecklat kontextuell förståelse om vad som sker vid samarbetsinriktad
modellering när detta faciliteras. Detta har skett genom konversationsinriktad handlingsanalys. Att nå
fram till vad som utmärker facilitering-i-handling genom att direkt börja induktivt koda materialet
har inte varit möjligt i denna studie på grund av materialets komplexitet och då insamlingen och
analysen skett vid separata tillfällen. Utan först efter en initial analys och sammanställning har jag
börjat teoriutveckling genom induktiv kodning.
Genom konceptuell förädling har jag därefter vidareutvecklat kärn- och subkategorier till helheter (se
avsnitt 2.3.3.4). Denna förädling har skett i växelverkan med utveckling av begreppsstrukturer för de
olika kategorierna. Arbetet har medfört att jag successivt utformat mönster över vad som utmärker
facilitering och situationsanpassning vid samarbetsinriktad modellering.
Ett centralt inslag i arbetet att genomföra konceptuell förädling och utvecklandet av begreppsstrukturer har varit att grunda det framväxande kunskapsbidraget. Interngrundning har skett genom
att jag medvetet arbetat mot att säkra teorins interna sammansättning, externt genom att jag matchat
teorin till befintliga teorier om de aspekter som de empiriskt genererade kategorierna fokuserar.
Empiriskt har resultatet grundats genom att jag jämfört resultatet med andra data från de tre
modelleringsprojekten, samt genom att jag under den andra datainsamlingsperioden utfört
återkopplingsintervjuer för att validera rimligheten i de tolkningar som utförts.
Episoder från dessa interjuver har förts in i analysen och därmed blivit en del i den systematiska
utvecklingen av resultatet. På så sätt har generering, genom primärt vidareutveckling, och grundning
växelvis skett under studiens senare faser. Genom teorikondensering (se avsnitt 2.3.3.5) har resultatet
ställts samman till en utgångspunkt för en praktisk teori om facilitering av samarbetsinriktad
modellering. Bland annat innebär detta att jag i lägre grad har utformat handlingsprinciper för teorin
samt kan teorin inte betraktas som metodgjord i praktikteoretiska termer. Figur 2.10 visualiserar
skillnaderna i grad hur de olika komponenterna i analysmetoden har tillämpats under studien.

62

Figur 2.10: Tillämpningsgrad av olika analyskomponenter under studien

2.3.3.1 Situationell analys i studien
I denna studie har valt jag att samla in data och därefter analysera materialet. Detta går stick i stäv
med de uppmaningar om kvalitativ analys som ges av Strauss (1987:26) som menar att den kvalitative
forskaren omedelbart och induktivt bör sätta igång analysen och systematiskt utforska materialet
medan datainsamlingen pågår. Motivet som jag har för att jag senarelade analysen till 2004 var att jag
inte hade möjlighet att genomföra analys samtidigt som jag samlade in data, färdigställde min
licentiatavhandling och fullföljde andra åtaganden inom ramen för min tjänst vid Högskolan i Borås.
Den konsekvens som senareläggandet av analysen medförde var att jag 2004 hade tre
modelleringsprojekt dokumenterade vilka behövde analyseras. För att återigen - på ett systematiskt
sätt - komma nära materialet prövade jag inledningsvis direkt induktiv kodning på materialet. Men
glappet i tid mellan insamlingen och den nu påbörjade analysen samt att materialet är mycket
komplext medförde att den kontextuella förståelsen om vad som utmärkte de olika projekten var för
låg. Den induktiva kodningen blev inte meningsfull i detta läge.
Innan jag kunde gå på djupet och på mikronivå utforska mina forskningsfrågor behövde jag åter få
grepp om kontexten för de olika projekten. Sjöberg (1996) antar en liknande ansats i sin
videobaserade studie av deltagarorienterad systemutveckling. Hon börjar med att beskriva
projektkontexten. Där redovisar hon det sammanhang som hennes fall är kopplade till. På liknande
sätt, men mer systematiskt, valde jag att påbörja sammanställning och utforskandet av mitt
datamaterial. Detta genom att jag tog utgångspunkt i den referensram som jag utformat och med
denna som en språngbräda utformade jag ett ramverk för att genomföra situationella metodanalyser
över projekten. Jag hämtade således stöd i den teoriutveckling som skett inom informatik vad gäller
metodanalys. De teorier som jag använde för att skapa mitt ramverk var situationell metodanalys
enligt MA/SIMM (Goldkuhl 1995) och metodanalys enligt NIMSAD (Jayaratna 1994). Ramverket
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skapades för att få riktning i arbetet att karaktärisera projekten, modelleringsarbetet i projekten, samt
de team av modellerare som faciliterade arbetet. Utgångspunkt för att utforma ramverket tog jag i de
fyra kategorier som jag använt för att strukturera inventeringen av modelleringsbegreppet (se avsnitt
3.4): resultat, aktör, handling och instrument. Mina motiv för detta inledande arbete var att detta 1)
klargjorde kontextuell förståelse mot vilket analysen av episoderna kunde relateras och förstås, att jag
2) genom denna analys kunde identifiera och välja ut relevanta episoder för det induktiva analysarbete
som därefter skulle genomföras.
I avsnitt 4.3 redovisar jag ramverket och jag avrapporterar därefter de tre situationella analyserna som
jag utfört på modelleringsprojekten. I slutet av detta kapitel ställer jag samman den komparativa
analys som jag utfört. Jag visualiserar därigenom två former på modellering, olika aktivitetstyper samt
olika rolltyper vilka på övergripande nivå utmärker facilitering vid samarbetsinriktad modellering.
Detta utgör typologin för samarbetsinriktad modellering, vilken utgör det första delresultatet från
arbetet med det första delsyftet i studien.

2.3.3.2 Konversationsinriktad handlingsanalys i studien
Den situationella analysen blev ett av två sätt för mig att åter närma mig det material jag
dokumenterat under den första datainsamlingsperioden. Nästa utmaning var att genom analys
komma nära handlingarna i seminarierna. I denna utmaning låg en annan utmaning som jag
inledningsvis inte kunde konceptualisera i och med att jag inte insåg den. Detta var behovet att nu
analysera materialet med ett öppet sinne och att jag inte a priori analysen ”visste” vad som hände
rörande facilitering-i-handling. Genom den situationella analysen hade jag nämligen kommit på mig
själv att ha starka åsikter om vad som inträffade i modelleringsprojekten. Genom det successiva
närmandet av materialet insåg jag att detta dock var ett tecken på att mitt sinne inte ännu var
tillräckligt öppet för vad materialet verkligen visade mig. Arbetet att transkribera blev mitt sätt att
komma nära det som inträffade under seminarierna, samt även sättet för mig att komma fram till att
jag inte redan visste och förstod vad som försiggick under modelleringsarbetet.
Transkribering av episoder från videoupptagningarna skedde ord-för-ord21. Jag identifierade genom
urvalskriterier (se avsnitt 2.3.1.4) episoder i modelleringsprojekten som jag genom Linells (1998:203)
21

Episoderna, subepisoderna och sekvenserna transkriberades ord-för-ord. Detta arbete har i det läge då
doktorsavhandlingen försvaras resulterat i drygt 350 sidor som täcker 3 episoder från Distansvaruhuset, 14 episoder från
Inredningsspecialisten och 16 episoder från Elektronikleverantören. Det transkriberade materialet utgör således inte allt
som inträffat under arbetsseminarierna utan endast episoder från mötena. Transkriptionen skedde så ordagrant och
handlingsnära som möjligt. Endast i undantagsfall skiftades ett ord eller en formulering för att skydda integriteten hos
modellerare eller verksamhetsrepresentanter. Detta har inte medfört några egentliga konsekvenser på kunskapsbidraget i
avhandlingen. Det empiriska materialet har ensidigt transkriberats och analyserats av mig. Jag har medvetet arbetat så för
att inte utsätta mig för risken att bli styrd av någotdera modelleringsteamet. Samtidigt har detta medfört att jag ej kunnat
bedriva arbetet forskartriangulerat. Med andra ord har jag inte låtit en annan forskare transkribera och analysera
materialet. Detta kan ses som en svaghet i relation till kunskapsbidraget då jag därigenom genom min ensidiga
transkribering kan anses ha missat eller förbisett något. Men man kan också se det som en styrka forskningsetiskt, då jag
genom detta angreppssätt ensidigt har haft kontroll över materialet (Silvermann 2000:204). Jag bedömer risken för
konkreta fel samt missuppfattningar i analysen som låg. Detta baserar jag på att jag dels genomfört återkopplingsintervjuer
med modelleringsteamen, dels på att jag under de sex år som arbetet pågått har kunnat återbesöka videomaterialet då
oklarheter identifierats.
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indelning av kommunikativa situationer delade in i subepisoder. Subepisoder såg jag härmed som
mindre ämnesbundna dialoger vilka kunde urskiljas inom ramen för en episod. Dessa subepisoder
delade jag sedan in i sekvenser av handlingar vilka skildrade modelleringsdialogen i den avgränsade
episoden.
Episoder och subepisoder organiserade jag formellt genom att jag tilldelade avsnitt i
transkriptionsdokumentet olika beteckningar som avgränsade episoder och subepisoder i relation till
det specifika modelleringsprojektet. I Episod El‐1:1 står ”El” i koden för modelleringsprojektet
tillsammans med Elektronikleverantören, ”1:1” står för att det som följer är den första subepisoden i
den första episoden från detta projekt. Denna subepisod innehåller i sin tur ett antal sekvenser av
handlingar vilka bildar en dialog som bland annat visar facilitering och situationsanpassning i olika
avseenden22. Ganska omgående under transkriptionsarbetet började jag tillämpa
konversationskonventioner med utgångspunkt i Linell (1998:320-321) för att systematisera det annars
explorativa arbetet23:
-

-

Understrykning markerar att något betonas i modelleringsdialogen
[ (Mikael)] markerar att något sägs samtidigt som det aktuella yttrandet pågår och att det var Mikael (i
detta fall) som sa eller agerade i detta parallella handlande
= markerar att det yttrande som sker är förankrat i det yttrande som precis avslutats
(2.0) markerar paus som ungefär motsvarar 2 sekunder
(.) mikropaus
(( )) Informerar om någon annan form av kommunikation, handling eller dylik sker parallellt med
yttrandet. Jag anger även här preciseringar underlättar förståelse för vad som sker i sekvensen eller hur
jag tolkat sekvensen.
- markerar att talaren avbryter sig själv
-- markerar att talaren lämnar yttrandet utan att fullfölja det
° tal i lägre volym °
* skratt medan talaren yttrar sig *

Jag valde själv att lägga till
-

… … {tre plus tre punkter} för att markerar när ett yttrande från någon övergår till ett yttrande av
någon annan. Dialogen glider här så att säga ihop, vilket visade sig vara mycket vanligt i de intensiva
och överlappande dialoger som sker vid samarbetsinriktad modellering.

Under hösten 2004 när jag transkriberat de första episoderna identifierade jag intressanta sekvenser
som jag behövde titta närmare på. Detta illustrerar den pendling som utmärker den forskningsstrategi
som jag tillämpat, att pendla från explorativt arbete till systematiskt arbete och tillbaka. Jag behövde
då i detta läge växla över till ett systematiserat förhållningssätt och därmed tillfälligt lämna det mer
explorativa arbete som utforskandet av materialet innebar. Jag valde här att använda
konversationsriktad handlingsanalys för att systematiskt fånga det typiska i de
modelleringssituationer som jag arbetade med. Ett annat sätt hade varit att omgående påbörja den
22

I nästa avsnitt kommer ett utdrag från den subepisod som jag här använt exemplifiera hur induktiv kodning genomförts
baserat på konversationsinriktad handlingsanalys.
23
I anslutning till transkriptionen samlade jag även in stillbilder från episoderna som visualiserade olika situationer.
Medan jag transkriberade materialet använde jag då den ”snapshot” funktion som finns i WinDVD (applikation för
uppselning och redigering av filmer) för att fånga dessa bilder.
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induktiva kodningen. Men i och med materialets komplexitet och att syftet med studien var att ta
fram handlingsbegrepp för facilitering så tillämpade jag istället i inledningen ett konversationsinriktat
arbetssätt för att handlingsorienterat analysera logiken i modelleringsdialogen innan den induktiva
kodningen tog vid.
Detta analyssätt ligger nära etnometodologi som innebär att undersöka av hur människor i naturliga
situationer typifierar, organiserar och klassificerar de situationer som de utför (Hartse & Mortensen
2005:157)24. Det svåra med detta angreppssätt är att människors sätt att agera i situationer är
mödosamt att fånga och därmed rekonstruera i och med att deras handlingar och förutsättningar att
handla har mening och giltighet i en viss kontext. Handlingarna knyts därmed till personerna samt
situationen. Motiven till deras handlingar framkommer därmed endast mer eller mindre tydligt
genom deras agerande25. Att analysera social interaktion genom handling är därmed en utmaning som
behöver utföras på ett systematiskt sätt (Goldkuhl 2003).
Det var denna utmaning som jag konkret mötte när jag inledde arbetet med att analysera
datamaterialet. Att enbart transkribera materialet tillförde inte den systematik som behövdes för att gå
från data till teori i föreliggande studie. Denna utmaning medförde att jag valde att använda
handlingsanalys (Goldkuhl 2003). Stark inspirationskälla för detta val var Larsson (2004) som
tillämpar en variant av denna analys för att analysera ett videobaserat material. På ett strukturerat sätt
och med skärpa visar Larsson hur analysmetoden kan användas för att vaska fram olika
designhandlingar.
Arbetet att rekonstruera och analysera en interaktion baseras, om man följer handlingsanalys, på fem
grundläggande handlingsprinciper (Goldkuhl 2003:9). Den första principen tar utgångspunkt i kärnan
i etnometodologi vilket är att social interaktion innebär att handlingar utförs. I denna studie utgår jag
från handlingsorienterade definitioner på facilitering och situationsanpassning vilket relevansgör
denna primära analysprincip. Baserat på Linell (1998) framhåller Goldkuhl (2003:6) att handlingar
inom ramen för social interaktion är relaterade till varandra enligt principen om initiativ följt av
respons26. I arbetet att utreda hur modellerarna faciliterar modelleringsarbetet genom olika
handlingar blev det således centralt för mig att specificera det transkriberade materialet med
24

Etnometodologi grundades av Harold Garfinkel som genom att inspireras av arbete av bland andra George Herbert
Mead, Herbert Blumer och Alfred Schütz utformade inriktningen för att studera hur människor skapar, organiserar och
metodgör sitt vardagsliv (Flick 2006). Genom dessa företrädare har inriktningen starka band till pragmatism vilket är den
kunskapssyn som jag anlägger i denna studie. Till skillnad från de nämnda företrädarna gör emellertid Garfinkel empirin
till ett fundament för kunskapsutvecklingen (Hartse & Mortensen 2005:157), vilket bland annat har utmynnat i att
inriktningen operationaliserats i koncept som konversationsanalys.
25
Att studera interaktion blir således ett grundbegrepp inom etnometodologin. I denna interaktion menar Garfinkel (1967)
att alla människor försöker använda metoder för att organisera det som sker i olika situationer som de deltar i.
Interaktionen innebär att vi ständigt typifierar och klassificerar det som sker i situationen för att organisera händelserna.
Etnometodologin riktar särskilt intresse mot att fånga dessa processer (Hartse & Mortensen 2005:157). Ett område inom
etnometodologi där det sker pågående forskning är enligt Flick (2006) etnografiskt inriktade studier av arbete (se t.ex.
Bergmann 2002; Suchman et. al. 2002) och denna studie bör betraktas som i linje med detta utforskande.
26
Linell (1998:36) betonar att yttranden ofta både har karaktären av att vara ett initiativ och en respons. Detta i och med
att ett yttrande är en del av en serie av yttranden vilket bildar sekvensen som utgör dialogen. Yttrandet är därmed
beroende av tidigare yttranden samtidigt som den utgör förutsättningar för framtida yttranden (Goldkuhl 2003:6).
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utgångspunkt i vem som gjorde vad mot vem. Den tredje principen innebär att handlingsanalysen bör
omfatta både verbala såväl som icke verbala handlingar samt resultat och förutsättningar för dessa
handlingar27. I struktureringen av episoderna har detta medfört att jag studerat transkriptionerna
utifrån vad som såväl har sagts som gjorts i samarbetet mellan modellerare och
verksamhetsrepresentanter. Här har jag riktat tyngdpunkten i analysen mot att fånga och avgränsa
verbala handlingar. Jag har således konversationsinriktat handlingsanalysen, men inte valt bort att
fånga icke verbala och materiella handlingar när dessa har varit relevanta för facilitering och
situationsanpassning.
När jag arbetat med att strukturera de transkriberade interaktionerna har jag betraktat dessa som
kedjor av handlingar vilka är sammanlänkade av förutsättningar och resultat28. Poängen är att jag
därmed medvetet arbetat med att få grepp om vad som ligger till grund för facilitering och hur detta
utspelar sig som ett förlopp av åtgärder och händelser samt studerat vilka konsekvenser dessa kan få
på samarbetet. Mitt sätt att göra detta har varit att förstå interaktionen som förutsättningar och
resultat. Jag har därför även i analysarbetat försökt fånga och dokumentera resultat och konsekvenser
av interaktionen och visa på hur dessa blir till förutsättningar i andra delar av samarbetet. I detta
arbete har jag även tillämpat den handlingsprincip för handlingsanalys som Goldkuhl (2003:9)
beskriver i termer av att social interaktion kan betraktas som bestående av både ett givande och ett
tagande. Han menar då att social handling omfattar öppna såväl som dolda handlingar29. Ett exempel
på öppna handlingar är olika former av interventioner som modellerarna gör i syfte att komma med
åtgärder eller ge respons i form av förtydliganden till deltagarna. Men handlingarna innefattar även
27

I en artikel av Goldkuhl (2001) beskrivs vad som konstituerar handlingar. Han beskriver där verbala, icke-verbala och
materiella handlingar som sociala och kommunikativa. Han diskuterar även grundförutsättningen för hur en
kommunikativ handling är framgångsrik; den måste då vara möjlig att förstå och göras meningsfull för lyssnaren att bli
framgångsrik (ibid.:10). Handlingarna ligger även till grund för den sociala relation som skapas mellan människor och
detta genom interaktion. För att visa på förhållandet mellan förutsättning och resultat anges att framgång i kommunikativ
handling innebär att relation skapas mellan aktörerna vilket i sin tur utgör förutsättning (förutsättning som förväntning
men även som möjliggörare) för framtida handlingar (ibid.).
28
Detta synsätt företräder även Winograd & Flores (1986:64) som menar att s.k. talhandlingar inte är individuella utan
utgör efterföljande handlingar som är relaterade tillvarandra i en konversation. Det är genom att följa dessa sekvenser
snarare än att studera ett par yttranden som man kan fånga vad som sker i interaktionen (Silverman 1998:62). Yttranden
är härigenom sammanlänkande handlingar (Goldkuhl 2003:6). Yttrandet är sammanlänkat med tidigare yttranden vilket, i
relation till initiativ och respons, gör det möjligt att respondera på något som tidigare har uttryckts. Detta innebär att
yttrandet både är något nytt och sammanlänkat med något som redan skett. Ett yttrande är därför något som görs i nuet,
men som implicit och explicit har referenser till det förgångna och det möjliga som kan ske i framtiden. Detta har jag
bedömt som mycket relevant för facilitering och är ett starkt motiv till varför jag valt att konversationsinriktat studera
handlingsflödena i episoderna genom handlingsanalys.
29
Öppna och dolda handlingar beskriver Schütz (1970:125-126) i termer av att en öppen handling innebär intervention i
situationen genom att aktören använder sitt tal och sin kropp. Ett exempel på dold handling utgörs istället av en reflektion
eller lösande av ett problem i aktörens mentala inre, dvs. i endast dennes nåbara livsvärld. Dolda handlingar är emellertid
viktiga för öppna handlingar. Det är genom dessa dolda handlingar som vi ofta formulerar intentionen bakom den öppna
handling som görs i situationen. Intentionen, eller motivet, blir då till grund för ett mål och projekteras sedan till ett syfte
med den handling som därefter utförs (detta kommer behandlas mer i avsnitt 3.2.2.1). I videoinspelningarna från den
första datainsamlingsperioden så framträder öppna handlingar i olika situationer, men de dolda som sker inför aktörerna
och som konsekvens av dessa handlingar, är ej nåbara för mig genom att jag tittade på inspelningarna. Därför var den
andra datainsamlingsperioden viktig för att på ett medvetet sätt tillsammans med modellerarna rekonstruera och matcha
mina uppfattningar med deras om hur facilitering och situationsanpassning genomförs.
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mottagande och tolkningar vilka även de kan ske öppet eller dolt samt medvetet eller omedvetet30.
Genom videoinspelningarna har jag kunnat följa detta givande och tagande och då jag har funnit det
relevant för facilitering har jag fångat upp dessa aspekter och gjort dem till del av analysen och den
induktiva begreppsutvecklingen. Återkopplingsintervjuerna har sedermera haft en viktig uppgift i
utforskandet av vilka dolda motiv som modellerarna har haft i anslutning till olika interventioner.
Den femte och sista handlingsprincipen som Goldkuhl (2003:9) anger är att fördefinierade mönster
för social interaktion bör användas med tillförsikt under analysen. Detta är en nyanserad tolkning av
vilken roll befintliga teoretiska mönster bör ha vid analys i förhållande till den uppfattning som finns
inom etnometodologi. Enligt företrädare för etnometodologi bör forskaren avstå från att använda
fördefinierade mönster i sitt arbete (Flick 2006). Istället är det interaktionen som ensidigt ska
användas för att förstå hur aktörerna organiserar och bemästrar situationen. Jag eftersöker emellertid
struktur som man genom ett öppet sinne kan använda vid utforskning av vad som utmärker
facilitering-i-handling. Detta gör att jag analysen därmed valt att följa Goldkuhls (2003) nyanserade
tolkning över hur man kan använda förstrukturer vid induktiv analys.

#

Från aktör

Yttrande

Annan form av
kommunikation

Förutsättning /
resultat

Till aktör(er)

Friläggande och tilldelande
analys

F:
R:
F:
R:
F:
R:

Figur 2.11: Instrument för konversationsinriktad handlingsanalys

Den handlingsprincip som Goldkuhl (2003:9) lyfter fram innebär, i linje med grundansatsen för MGT,
att fördefinierade strukturer kan användas i analysen. Men användandet ska ske med tillförsikt och
30

Medvetet mottagande av något kan ske genom att aktörerna uttryckligen ger eller avger icke-verbala uttryck. Goffman
(1959:2) beskriver detta som att intentionellt ge uttryck för något, men kontrasterar detta mot att vi även som aktörer
omedvetet avger uttryck om vad vi exempelvis anser om det som sker i situationen. Videomaterialet har dokumenterat
responser av detta slag, men det har samtidigt varit en svår uppgift att baserat på materialet tolka varför olika responser
ges eller avges. I första hand har jag då tolkat hela sekvensen för att härigenom i kontrast mot sammanhanget och
meningen i dialogen tolkat de responser som ges och i andra hand så har jag använt återkopplingsintervjuerna för att
tillsammans med modellerarna försöka fånga varför aktörer i seminariet agerar på det sätt som de gör. Jag återkommer till
detta i avsnitt 3.2.3.
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genom en öppen ansats; det kan mycket väl vara så att det ramverk som forskaren använder inte
täcker allt som sker i den situation som observeras. Genom att gå bortom det anlagda ramverket och
fånga nya och kompletterande handlingsbegrepp hanteras denna risk. Det är genom denna ansats som
jag har arbetat i och med att jag använt studiens referensram som lins för analysen och särskilt det
handlingsteoretiska perspektiv som jag presenterar i avsnitt 3.2. Men jag har varvat detta
perspektivdrivna sätt genom att med ett öppet och kreativt sinne utveckla kontextuell förståelse om
facilitering och situationsanpassning.
De fem principerna för handlingsanalys omvandlade jag till ett analysinstrument för att strukturera
transkriptionerna och den induktiva analysen. Detta instrument visualiserar jag i figur 2.11.
Instrumentet har varit ett analytiskt verktyg att gå från datamaterial till kunskap, samt uttrycker även
den pendling som skett mellan explorativt och systematiskt arbete under studien.
I figur 2.12 (se nedan) visar jag på hur jag använt instrumentet för att systematiskt analysera. I linje
med ten Have (1999:92) började jag arbetet att genom instrumentet analysera episoderna genom att
först dokumentera den verbala dimensionen i dialogen (punkt 1 i figur 2.11, se ovan). I denna analys
har jag fångat upp och fyllt på med intryck beträffande icke verbala handlingar och annan interaktion
under modelleringsarbetet (punkt 2 i figur 2.11, se ovan). Jag har därefter spelat tillbaka episoden och
återobserverat den igen. I dessa efterföljande observationer har jag växlat mellan transkription och
handlingsanalys. När jag har identifierat ytterligare handlingar, aspekter eller insikter har jag tillfört
dessa till transkriptionen. Vissa episoder har jag återobserverat upp till tio gånger vilket visar på
komplexiteten i datamaterialet31.
Ödman (1994:47) beskriver den övergripande tolkningsprincip som jag har använt under analysen i
termer av inlevelsehermeneutik. Målet med tolkning enligt denna princip är att forskaren genom
inlevelse utveckla förståelse för det som inträffar i en situation. I föreliggande studie har detta
inneburit att jag genom ett distanserat engagemang (se avsnitt 2.3.1.1) arbetat med att leva mig in i
vad som inträffar under modelleringen med avseende på facilitering och situationsanpassning, vad
som utmärker detta, vad som ligger till grund för dessa interaktioner samt vilka mål som eftersträvas
genom handlingarna. Jag har gjort detta genom att leva mig in i det jag observerat och därefter
återobserverat. Att genom mina sinnen ta till mig det som sker och tränga in i facilitering-i-handling
har utmärkt mitt sätt att analysera. Ödman understryker att denna typ av tolkning innebär att man
kontinuerligt som forskare går tillbaka till det faktiska som skett. Dessa återobservationer har i denna
studie underlättats av att jag har samlat in det som studerats genom den multifokuserade
datainsamlingsmetoden. Arbetet efter återobservationerna har inneburit att jag växlat mellan analys
av nytt material (punkt 3a i figur 2.11) och tolkning av redan analyserat material (punkt 3b i figur
2.11).

31

Denna komplexitet tar sig bland annat uttryck genom att dialogerna är intensiva, snabba, innehållsrika, pendlar mellan
teman, bruket av instrument, artefakter och tidigare inträffade händelser, innefattar flera aktörer samtidigt, växlar mellan
att vara trevande och sonderande, till att vara effektiva och fokuserade, och att de avslutningsvis är långa.
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Vid den konversationsinriktade handlingsanalysen har jag tillämpat tekniker som området
konversationsanalys innehåller32. Jag har inte följt dessa tekniker på ett styrande sätt, i och med att jag

32

De konversationsanalytiska tekniker som jag har tillämpat, inte som styrande tekniker, utan som ett förhållningssätt när
jag utfört den konversationsinriktade handlingsanalysen utgörs av: Turtagning {turn-taking}, vilket är en grundläggande
idé i konversationsanalys. Konceptet riktar uppmärksamhet mot logiken i ett samtal att en aktör först talar och sedan
stoppar, varpå en annan aktör talar och sedan stoppar och så vidare (Goldkuhl 2003:5). Val-av-nästa-talare {next-speaker
selection}, vilket är ett koncept som hjälper utredaren att rikta uppmärksamhet mot hur talare och lyssnare ändras under
samtalet. Här har sätt att genomföra dessa skiften samordnat identifierats: 1) den nuvarande talaren utser nästa talare; 2)
den nuvarande talaren kan välja vilken handling som ska utföras efter den pågående turen, innebörden i handlingen
”väljer ny talare”; 3) den efterföljande talaren kan välja sig själv som talare i nästa tur (Silverman 1998:104-105). Platserför-överlåtelse {Transition-relevance places}, vilket är de ”platser” under konversationen där turen för samtalet kan, men
behöver inte, överlåtas till en annan aktör (Levision 1983:297). Genom att kartlägga samma företeelse genom olika
empiriska data kan förmåga »projectability« utvecklas för att projektera, se, relevanta platser för överlåtelse av turen givet
specifika typer av samtalssituationer (ibid.) Lämplighet-för-sändning {Transition-relevance places} riktar enligt Silverman
(1998:107) uppmärksamhet mot när det är ”lämplighet” att använda olika begrepp och att olika begrepp kan få olika
mening vid olika platser i ett samtal. Ett ”hej” har en innebörd i inledningen i ett samtal mellan två personer (hälsning),
men kan om det används inne i ett samtal kan detta begrepp ha en annan innebörd (kanske då vara en uppmaning att
lyssna på någon eller uppmärksamma något). Givet situationen är ”hej” lämpligt att använda är frågan som denna teknik
accentuerar Närhetspar {Adjacency pair} hjälper utredaren att förstå flödet av yttranden i konversationen. En fråga
efterföljs ofta av ett svar; t.ex. en uppmaning av en reaktion. Det första yttrandet kräver det andra (Goldkuhl 2003:5;
Silverman 1998:105-107). Närhetspar är ett centralt koncept i konversationsanalys. De används bland annat för att inleda
respektive avsluta konversationer och för att göra förflyttningar i konversationer. Insatta sekvenser {inserted sequences} är
ett koncept för att fånga och förstå att närhetspar i samtalet kan brytas isär och separeras p.g.a. olika situerade orsaker. Det
för med sig att närhetspar kan vara inbäddade i andra närhetspar (Goldkuhl 2003:5). Samtalsämne {topic} innebär ett
medel för att rikta uppmärksamhet mot det tema samtalet kretsar kring. Samtalskedjor {chains} är ett koncept som
poängterar att då ett samtal består av närhetspar som kan utgöra fråga – svar – fråga – svar så är det möjlig att bilda
samtalskedjor (Silverman 1998:107-109). Sacks betonar dock att vi ska närma oss samtalet med varsamhet då kedjor av
frågor och svar ofta inte är så enkla identifiera: ”Certainly, what is a question can usally be readily identified by a particular
grammantical form and intonation. But to establish whether an object is an ’answer’ we have to examine closely how
speakers treat i” (ibid:109). Detta är av särskild vikt för mig som ska utreda hur besvarandet av frågor i samarbetsinriktad
modellering möjliggörs och underlättas. Komplexiteten som Silverman lyfter fram är direkt kopplad till urvalet av
episoder, som enligt tidigare ställningstaganden ska förankras i insikter, eller kanske lämpligare, uppfattningar om vunna
insikter. Enligt Linell (1998:189) bildar kedjorna sekvenser, episoder, som i relation till samtalsämne kan vara tämligen
homogena »monotopical« eller heterogena »polytopical«: ”where talk at the beginning of the sequence is about something
completely different from the talk at the end of the sequence without their being any clear intervening boundaries; what we
have is a seamless web of gliding continuous transitions”. Överta-respektive-vidmakthålla-samtalet {obtaining and retaining
the floor} är koncept för utredaren att tillämpa i arbetet att klarlägga när och hur någon övertar turen i samtalet. Detta kan
ske genom olika typer av frågor såsom ”vet du vad?” eller ”vill du höra en rolig historia?” eller ”vet du vad som hände mig
när jag gick ned till bagaren i morse?” eller genom ett inspel såsom ”något ovanligt hände mig när jag gick ned till bagaren
imorse” eller ”jag hörde en så rolig historia på radion häromdagen”. Det är genom yttranden såsom dessa som samtalet
kan övertas. Sacks poängterar att sättet att formulera dessa inspel inte bara skapar en kraft att överta samtalet utan
fungerar också som instruktioner för lyssnaren i olika avseenden. Inspelet ”Jag har något fruktansvärt att berätta” innebär
inte bra att samtalet kan övertas utan har även som trolig funktion att lyssnarna letar, »monitor«, i samtalet som följer
efter det som har varit fruktansvärt (Silverman 1998:116). Mekanismer-för-att-binda-samman-samtalet {tying
mechanisms} lyfter Silverman (1998) fram som ett analytiskt koncept i konversationsanalys. Exempel på sådana
mekanismer är t.ex. ett pronomen som då binder samman personer i en tidigare del av samtalet till den aktuella episoden.
”Det” refererar till ett annat samtalsämne som tidigare berörts. ”Jag hävdar fortfarande” markerar att ”jag” talade tidigare
och att jag då hade en åsikt som jag fortfarande vidmakthåller. Detta är i samtliga fall exempel på mekanismer-för-attbinda-samman samtalets olika sekvenser (Silverman 1998:117). Med detta koncept framhäver Sacks att rörelsen under
samtalet mellan olika ämnen ofta inte sker abrupt utan sker genom successiva överlåtelser. Silverman skriver: ”This
stepwise transition of topics underlines a wider point. Tying mechanisms are just one instance of how conversation is
sequentially organized and context is locally produced. So first speaker creates a context for a second. And a second speaker
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bedrivit konversationsinriktad handlingsanalys. De har varit ett gott stöd i arbetet att analysera och
förstå olika händelser i dialogerna samt utforska dessa vad gäller logik och flöde. Arbetet med
teknikerna har bistått i utvecklingen av insikter om vad som sker i episoden som del (såsom
subepisoder, sekvenser) men också som helhet (i förhållande till facilitering och
situationsanpassning). Under processen att pendla mellan del och helhet har jag vaskat fram
kategorier som skildrar vad som är typiskt när samarbetsinriktad verksamhetsmodellering faciliteras
(punkt 4a i figur 2.11). Tillämpandet av dessa tekniker uttrycker således hur jag tillämpat
inlevelsehermeneutik och konversationsanalys i analysen. Arbetet som skett genom
analysinstrumentets kolumner har blivit en start på den induktiva kodningen av materialet och
därmed ett sätt att gå från data till teori (se avsnitt 2.3.3.3). Även här har detta skett i växelverkan
mellan ny data och tidigare analyserad data (punkt 4b i figur 2.11). Jag har då gått tillbaka i analysen
för att koppla samman insikter som jag vunnit i nuet med vunna insikter från tidigare analys.
Arbetet att fylla de framvaskade kategorierna med innehåll har skett genom tolkningsprinciperna
friläggande respektive tilldelande tolkning (Ödman 1994:46). Dessa tolkningshandlingar har jag
tillämpat genom växelverkan. Jag har under analysen varvat dem men inte gjort detta oreflekterat. Jag
har inledningsvis tagit utgångspunkt i att frilägga och förstå vad som sker i det sammanhang där den
utvecklade kategorin vaskat fram. Därmed har jag utvecklat kunskap om kategorierna baserat på
datamaterialet. Därefter har jag successivt riktat fokus mot framtiden och genom tilldelande tolkning
arbetat med att skapa något nytt och därmed utvecklat kunskap om och för facilitering och
situationsanpassning (punkt 5 i figur 2.11) genom att tilldela kategorierna mening.

2.3.3.3 Induktiv kodning i studien
Det är svårt att dra en tydlig gräns när konversationsinriktad handlingsanalys övergått till induktiv
kodning33, där det senare arbetet har utförts med syftet att ta vunna insikter till en stabil plattform för
en praktisk teori. Vid systematisk teoriutveckling genom induktiv kodning bör man arbeta med ett så
öppet sinne som möjligt och försöka göra sig fri från förkonceptualiseringar (Cronholm 2004:4).
Emellertid har jag genom mina forskningsfrågor riktat in studien mot att klargöra facilitering och
situationsanpassning. Jag har därför arbetat med dessa förkonceptualiseringar och ett
kodningsparadigm för att strukturera det induktiva kodningsarbetet34. Jag har därutöver tillämpat

renews that context by providing a reading of the first turn and projecting a meaning for the next speaker’s turn” (ibid.:118).
Jag förknippar detta med de effekter som initiativ och responslogiken ger uttryckt för i Linells dialogteori (Linell 1998).
Tecken-för-svar {responstokens} är ett medel för analytikern att komma runt svårigheten att tränga in i aktörernas intrasubjektiva värld (Silverman 1998:118). Genom att uppfatta, utreda och tolka olika tecken som aktörerna ger ifrån sig under
konversationen så kan man analysera innebörden i samtalet och hur aktörerna typifierar och bringar ordning i den
komplexitet som dialogen utgör. Dessa tecken är också sammankopplade med mekanismer-för-att-binda-samman
samtalets delar. Bland annat kan ett ”uh”, ett ”mm”, ett ”uh huh” tolkas som ett ok att fortsätta samtalet eller som ett
tecken på att talaren själv reflekterar eller internt skapar förutsättningar för att fortsätta samtalet.
33
Jag har i denna studie förstått kodning som processen genom vilket jag kategoriserat delar i materialet med ett kortfattat
namn eller mening, vilken summerar och illustrerar det som sker i den del i materialet som då kodats (jmfr. Charmaz
2006:43).
34
Jag betraktar de förutsättningar som jag utvecklat innan jag kodat materialet som delar i detta kodningsparadigm
(Strauss 1987:27) vars funktion har varit att underlätta och möjliggöra analysen enligt MGT. Det kodningsparadigm som
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konversationsinriktad handlingsanalys och tekniker som finns föreskrivna för konversationsanalys
samt utfört situationella analyser över de tre modelleringsprojekten och använt det resultat som jag
utvecklat genom denna analys i kodningsarbetet. Jag har således i detta avseende arbetat med
förkonceptualiseringar för att orientera kodningen. Detta ser jag emellertid ligger i linje med hur
företrädare för MGT och företrädare för GT enligt ”Straussanda” (Dey 1999:251; Goldkuhl &
Cronholm 2003:5; Strauss 1987:306) skildrar induktiv kodning. För att underlätta ett öppet
förhållningssätt i kodningsarbetet har jag emellertid ställt olika frågor till materialet. De frågor som
jag har ställt utgörs främst av de följande:
-

-

Vad händer här?
Varför händer det som nu sker?
Vilka förutsättningar råder för det som nu händer?
Vem agerar och gentemot vem agerar han/hon?
Hur agerar övriga under tiden?
Vad resulterar det som sker nu i?
Vad blir konsekvensen av det som sker nu?
Hur påverkar det som sker nu att resultat nås i episoden?
o Hur underlättar det?
o Hur möjliggör det?
Vad är det som sker nu ett exempel på?
Har jag träffat på det som sker nu tidigare; om ja finns det några likheter/skillnader i detta agerande?
Hur ska jag benämna och beskriva det jag nu fångat?
Baserat på vad som har hänt har jag några idéer på hur man skulle kunna agerat; om så, vilka värden
hade då eftersträvats genom detta alternativa handlande?
Vad har det som sker här för koppling till den situationella analysen och referensramen?

Vid formuleringen av dessa öppna frågor har jag följt de anvisningar som presenteras i MGT (särskilt
Cronholm 2004:5-6). Jag har här drivits av förhållningssättet att kunna analysera materialet med ett
öppet sinne genom frågorna men har samtidigt medvetet styrt frågorna mot att fånga
handlingsbegrepp i episoden. Charmaz (2000:515) framhäver handlingsorienterade koder då dessa
hjälper forskaren att nå insikter om vad människor gör och vad som händer i situationer. De fem
frågorna som ovan är fetmarkerade är de grundläggande handlingsfrågor som jag i ett första läge har
använt för att greppa vad som sker i den aktuella episoden, subepisoden eller sekvensen. Jag har
därefter, delvis baserat på svaren från dessa frågor, delvis baserat på att jag inte fått svar på dessa
frågor ställt andra frågor för att härigenom fortsätta koda den situation som jag har studerat ur ett
handlingsperspektiv. De övriga frågorna utgör därmed medel som ”facilitates the making of
comparisons […] (a) comparing different people (such as their views situations, actions, accounts, and
experiences), (b) comparing data from the same individuals with themselves at different points in time,
(c) comparing incident with incident, (d) comparing data with category, (e) comparing a category with
other categories. Sammantaget har det handlingsorienterade perspektivet i studien tillsammans med
jag tillämpat utgörs av en referensram som inkluderar studiens handlingsteoretiska perspektiv och utredningar rörande
begreppen samarbete, modellering, facilitering och situationsanpassning. Perspektivets kärna är socio-instrumentell
pragmatism (som jag presenterar i avsnitt 3.2.2).
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Cronholms (2004) och Charmaz (2000) råd om hur kodning bör ske stimulerat framtagandet av de
frågor som jag ställt till materialet för att öppna upp och koda episoderna.
Målet har varit att få grepp om vad som sker i situationen och utveckla kontextuell förståelse. Detta
har medfört att analysinstrumentet fyllts av begrepp och subbegrepp i den kolumn som skapats för
detta vidkommande. Dessa begrepp har jag utformat under tiden jag har kodat materialet. I Figur 2.12
visualiserar jag genom ett utdrag från en analys-PM.
Episod El‐1:1
Handlingar
#

Från
aktör

1

Mikael

2
3

Mikael
Mikael

4

Mikael

5

Mikael

6

Mikael

8

Mikael

9

Mikael

10

Mikael

11

Mikael

12

Mikael

13

Mikael

14

Mikael

15

Mikael

16

Mikael

17

Mikael

18

Mikael

19

Mikael

20

Mikael

Yttrande
Som vi arbetar, så innebär vårt
sätt, att allt vi gör tillsammans, ska
ha värde för företaget, primärt (.)
eeh (.)
det betyder att, att (.)
vi egentligen inte ser vår roll som
forskare (.)
som ett sätt att, eeh (.) ställa
frågor om sådant som är
spännande för oss (.)
utan istället drivs vi av att ställa
frågor till er som innebär att vi
tillsammans kan skapa nytta som
primärt är av värde för er (.)
Eeh
=°och vad är då denna nytta för er
i den här situationen?° (0.6)
Jo, som jag har uppfattat det, i alla
fall‐
=så är detta värde en tämligen
djup‐
=processkartläggning, som grund
för att förstå (.)
hur verksamheten fungerar, förstå
vilka problem man har, vilka mål
man vill sätta upp och då hur en
framtida kravspecifikation kan se
ut för ett framtida nytt
affärssystem (.)

eeh (0.5) detta har jag uppfattat är
det värde som ni vill ha genom
kartläggningen
=eeh (.) och det är det som utgör
målet med kartläggningen.
Eeh
=och detta innebär att vi kommer
göra någon form av
avrapportering,
=och denna form av
avrapportering
=myntade Klädföretaget‐ (.)
Klädföretaget, som ni säkert
känner till, är så himla
konfidentiella, så det går
egentligen inte att tala om
någonting, om inte allt man talar
om måste betraktas som

Annan form av
kommunikation
eller handling,
sätt eller stil

Mikael sitter ned
och talar mot
gruppen
samtidigt som
han med blicken
studerar de som
sitter i gruppen;
gruppen sitter
stilla, tyst och
tittar mestadels
mot Mikael

Mikael blir här
tydligare i sin
stämma medan
VDn nickar vänd
mot Mikael och
VD sveper sedan
med blicken mot
gruppen

Mikael fortsätter
tala mot gruppen
vilka sitter tyst
och stilla och i
huvudsak tittar
och lyssnar på
Mikael

Förutsättning /
Resultat

Till aktör
(er)

Redogör för den norm som
gäller när ”vi” samarbetar
med företag Æ ”värde för
företaget, primärt”
”det betyder att… …att vi
egentligen inte ser…” Æ
specificerar redogörelsen
genom att ange vad som inte
är normen
”utan istället drivs vi av att
ställa frågor” Æ specificerar
vad normen istället är samt
snuddar också vid arbetssättet
”ställa frågor… …tillsammans
kan skapa nytta”

F: Inga
gemensamma
förutsättningar
syns i
materialet.
Inget på tavlan,
inget på OH‐
projektorn.
Mikael talar
”fritt”, han har
ett stängt
antecknings‐
block samt en
mapp med ett
innehåll
(troligtvis
presentations‐
material)
framför sig
R: Inga
observerbara
resultat

Bekräftelse av
redogörelse,
specificering
och relatering

Induktiv kodning (friläggande
och tilldelande analys)

Gruppen

Tar ett initiativ genom att
formulera en fråga för att
kunna redogöra och
specificera nyttan:
”som jag har uppfattat det” Æ
förankrar efterföljande
redogörelse genom relatering
tidigare handlingar ”så är
detta värde en tämligen djup
processkartläggning” Æ 1)
redogör för värdet genom att
2) specificera delresultat och
3) relatera till framtiden
Mikael ändrar stil i talet från
”svepande” till ”tydlig”
Fråga: VDns gest Æ en
bekräftelse av att Mikael
tolkat nyttan rätt [9‐13]?
Uppsummering av det nu 1)
redogjorda, 2) specificerade,
3) relaterade samt 4)
bekräftade målet

Redogör för konkreta
resultatet
Redogör för resultatet genom
att relatera till historia, men
nu till en annan kontext (ett
annat projekt som
genomförts).
Specificerar det konkreta
resultatet genom relatering till
varför avrapporteringen
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21

Mikael

22

Mikael

23

Mikael

24

Mikael

25

Mikael

26

Mikael

27

Mikael

28

Mikael

29

Mikael

30

Mikael

31

Mikael

32

Mikael

33

Mikael

34

Mikael

konfidentiellt‐
eeh (0.8)
Det vi gjorde då var att vi tog fram
en rapport som är intern för dem,
och sedan plockade vi bort ett
antal delar så att vi fick fram en
annan variant av rapporten(.)
eeh (.)
=som vi satte i handen på
arbetsgruppen i
postorderföreningen, så att de kan
ta del av vad som karaktäriserar
postorder som verksamhet.
Bland annat plockade vi bort ett
antal‐(.)
=detaljerade modeller som
beskriver (.)
=hur man arrangerar sina inköp,
bland annat, som då inte släpptes
utanför Klädföretagets väggar (.)
eeh (.)
Det är bara vi som *vet hur detta
sker* ‐ Så jag ser framför mig att vi
gör på ett liknande sätt här ((VDn
nickar))

(.) eeh (.)
Så det är det.. Det utgår jag från
att vi kan göra, ((VDn nickar)) att
prata på detta sätt (0.5)
Detta innebär att vi tillsammans
kommer att stå som författare till
den här rapporten och det är vårat
sätt att säkerställa att innehållet
har hög grad av förankring,
=och det innebär att det vi säger
ska vi också stå för(.)

skedde på ett visst sätt i det
andra projektet…
Specificerar det konkreta
resultatet genom relatering till
hur avrapporteringen skedde i
detta projekt…

…och specificerar hur
resultatet användes.

Specificerar
processkartläggning genom
exemplifiering: ”detaljerade
modeller” (resultat) över ”hur
man arrangerar sina inköp”

Mikael skrattar
till lite
”uppsluppet”.
och VDn nickar
vänd mot Mikael

Mikael blir
tydligare i
stämman nu och
ökar samtidigt
samtalstakten
något

Uppsummering genom att
modelleraren redogör för sina
förväntningar på arbetet i
detta projekt baserat på
specificeringen ovan
Fråga: VDns gest ånyo en
bekräftelse?
Uppsummering genom
specificering av
förväntningarna på
arbetssättet
Expanderar omfattningen på
agendan över vad som ska
sägas nu genom att
relatera konsekvenserna av
detta arbetssätt till resultatet
av modelleringen (alla är
författare)
Specificerar motivet bakom
detta (förankring) och
återkopplar till därmed till
normen som driver detta
arbetssätt{yttrande 1 till 6}

°om ni förstår vad jag menar?° (.)
eeh (0.4) ((Mikael tittar ut mot
gruppen))
=det är det (.)

Figur 2.12: Utdrag av från den induktiva analysen av modelleringen tillsammans med Elektronikleverantören

Utdraget är från den första subepisoden i den första episod som transkriberades ur materialet från
modelleringsprojektet tillsammans med Elektronikleverantören35. Typexemplet illustrerar att jag
35

Subepisoden som visas här startar när det första arbetsseminariet i projektet tillsammans med Elektronikleverantören
har pågått i ungefär fem minuter. Dessförinnan har seminariet inletts genom allmänt samtal om projektet, arbetet och
vädret. Under dessa fem första minuter har modellerarna presenterat sig. Episoden som avgränsats varar i totalt åtta
subepisoder och sammantaget 37 minuter; detta är följaktligen den första av åtta subepisoder och består av
handlingssekvenser vilka ej är utmärkta i utdraget ovan. Som angavs i avsnitt 2.3.1.4 så har primärt urvalskriterium för
urvalet av en episod varit att den manifesterar facilitering i något avseende. Fästpunkter har kunnat utgöras av att en insikt
om verksamheten har nåtts i seminariet alternativt att episoden visar hur modelleringsarbetet faciliteras eller
situationsanpassas. Med andra ord har det fästpunktsdrivna urvalet hjälpt mig att söka fram sekvenser, subepisoder och
episoder som utmärker facilitering. Ett stöd i att operationalisera detta urvalskriterium det jag fann i Goffman (1974:253254) när han beskriver ”brackets” i dialogen, såsom vägval, bristningar, insikter, samt successivt användandet av de
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arbetat med att rad-för-rad koda interaktionerna i episoderna. Denna detaljkodning är en konsekvens
av att jag under studien kommit att inse att jag på detaljerad nivå skapa förståelse över vad som sker i
de situationer som utgör samarbetsinriktad modellering. Detta för att fånga det som utmärker
facilitering och situationsanpassning i handling. Att jag inledningsvis arbetade övergripande
medförde att jag först inte trängde igenom vad facilitering vid samarbetsinriktad modellering innebar.
Charmaz (2006:53) pekar på att övergripande initial kodning på episod-för-episod nivå kan medföra
att man inte lyckas bryta igenom det som man kan uppfatta som rutinhandlingar. Om vi tar som
exempel den episod som finns med i figur 2.12 så utgör den ett typexempel på en rutinsituation när
modellering initieras. Någon talar, andra lyssnar. Det är först när jag gick ned till rad-för-rad och ordför-ord som jag kunde knyta handlingsbegrepp till det som skedde i subepisoden.
Som typexemplet visar har jag i detta läge i kodningen valt att enbart använda egenutformade koder
för att benämna och beskriva vad som sker i episoden. I andra delar av analysen har jag även kodat det
som sker genom begrepp som jag ordagrant fångat upp ur datan, så kallade in-vivo koder (Strauss &
Corbin 1998:105; Charmaz 2006:55)36. Oavsett utgångspunkt för benämningen av begrepp under
kodningen har detta induktiva analysarbete inneburit att jag kodat det transkriberade materialet med
en tämligen hög detaljnivå för att under analysens senare delar tillämpa mindre detaljrikkodning
(episod-för-episod) när jag jämfört olika episoder med varandra. Genom att arbeta rad-för-rad har jag
som ovanstående exempel visar lyckats nå fram till handlingskategorier som under senare delar av
analysen kunnat grupperas till olika delresultat och därmed bildat grund för det kunskapsbidrag som
studien genererat.
Arbetet med att induktivt koda pågick tillsammans med transkribering och konversationsinriktad
handlingsanalys fram till våren 2007. Gradvis tog jag fasta på det Strauss (1987:63) skriver angående
induktiv kodning att detta arbete har en ”springboard function”. Han menar då att forskaren inte bör
stanna kvar för länge vid den faktiska datan utan bör söka sig vidare och börja utveckla teori utifrån
den grund som datan innebär. Jag använde således resultatet som jag utvecklade som en språngbräda
för att gå vidare i teoriutvecklingen. Detta skildrar även Charmaz (2006:57) när hon skriver att det
initiala kodningsarbetet successivt under studien får prägeln av ett fokuserat kodningsarbete.

kategorier som jag utvecklat som medel för teoretiskt välja episoder. I episoden ovan utgör yttrande 33-34 ett exempel på
en ”bracket” i dialogen som tar sig uttryck i form av en plats-för-överlåtelse av samtalet. Det blev naturligt att avsluta
transkriberingen här och titta tillbaka på det som skett som en subepisod av en större helhet. Modelleraren Mikael har här
redogjort, specificerat och relaterat vad som ska ske i olika avseenden. Han stannar upp, ”kollar av” gruppen och öppnar
upp för överlåtelse av dialogen till en verksamhetsrepresentant, och gör detta exempelvis genom en fråga till gruppen.
36
Jag kan i efterhand konstatera att graden av in vivo koder är ganska låg i materialet från arbetsseminarierna; men något
fler i återkopplingsintervjuerna. Att inte så blivit fallet ser jag som ett tecken på att det jag studerat, det som utmärker
facilitering och situationsanpassning, sker som delmängder i andra handlingar och därmed inte uttrycks genom ”egna
begrepp” i datamaterialet. Att fånga det som sker i arbetsseminariet har således inneburit att jag fått tillföra en konceptuell
begreppsapparat för att skildra facilitering och situationsanpassning. Jag har således i lägre grad använt modellerarnas
”egna begrepp” för att utveckla kategorierna. Jag ser framför mig ett behov av att ytterligare slipa på denna
begreppsapparat, bland annat under metodgörandet av den praktiska teorin, för att lämpliga begrepp kan användas
uttrycka teorins råd om facilitering i olika situationer till verksamhetsutövande modellerare.
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2.3.3.4 Konceptuell förädling och utveckling av begreppsstrukturer i studien
Studiens olika kunskapsbidrag har efter inledande analys och kodningsarbete preciserats genom
konceptuell förädling och utveckling av begreppsstrukturer enligt MGT (Goldkuhl & Cronholm 2003).
Detta arbete har lett fram till koncept, mönster och normativa kriterier över vad som utmärker
facilitering vid samarbetsinriktad modellering och situationsanpassning av facilitering.
Konceptuell förädling innebär olika aktiviteter såsom kritisk reflektion av vad det empiriska
materialet visar, ontologisk definition av begrepp, lingvistisk bestämning av begrepp som används
(Goldkuhl & Cronholm 2003:6-7). Dessa arbetssteg har inneburit att jag kritiskt och konstruktivt
vidareutvecklat de begrepp som fångats in genom den konversationsinriktade handlingsanalys och
formats till begrepp genom induktiv kodning.
Jag har utfört konceptuell förädling i växelverkan med utveckling av begreppsstrukturer. Det senare
arbetssteget baseras på axial kodning i GT (Cronholm 2004:6), vilket är en process där forskaren enligt
Strauss (1987:64) ”begins to build up a dense texture of relationships around the axis of the category
being focused upon.” Till varje faciliteringsåtgärd har ett kärnbegrepp såväl som subkategorier
kopplats genom axialkodning och därefter har denna helhet utretts ytterligare. I namngivningen av
kategorierna har jag främst tillämpat modellen att jag tilldelat dem namn och mening och i lägre grad
använt in-vivo koder. Arbetet att ur det empiriska materialet förädla kategorierna har inneburit att jag
ställt frågor utifrån det förhållningssätt som Glaser & Strauss (1967:46-47) anger som theorectial
sensitivity. De grundläggande frågorna i utformningen har därmed varit:
•
•

vad handlar denna kategori om?
hur ska den uppfattas?

Jag har för varje kategori förädlat dem i ljuset av kodningsparadigm som jag anlagt i denna studie.
Detta har skett genom att jag 1) beskrivit respektive delresultat genom en handlingsvy, 2) använt
perspektivet för att definiera och lingvistiskt bestämma kategorins innehåll, samt 3) använt
referensramen för att vidareutveckla kategorierna och de normativa kriterier som varje kunskapsbidrag omfattar.

Figur 2.13: Angreppssättet för att utveckla kategorier och typologi i denna studie
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I arbetet att konceptuellt förädla kategorierna har jag även gått upp och ned i de begreppsstrukturer
som utvecklats. Att gå upp och ned under analysen har jag sett som ett utmärkande drag i den
konceptuella utveckling som varje delresultat omfattar. Jag baserade denna ansats på Strauss
(1987:65) som menar att vid axial kodning finns det ett behov av ”close-in or further out comparisons
[…] to further the immediate analysis”. För att göra detta systematiskt fann jag stöd i Österberg (1979)
som skildrar det han benämner hierarkisk begreppsanalys. Poängen som jag såg med denna ansats var
att den tillför en ”hierarki” som kan användas som struktur för att illustrera det som är typiskt för
varje kategori utifrån de egenskaper som bär upp kategorin.
Österbergs (1979) modell har varit användbar när kategorier förädlats och begreppsmönster
utvecklats. Men samtidigt är jag kritisk mot hans indelning av begrepp i enbart kategori och egenskap.
Denna kritik baserar jag på behovet i min studie att formulera handlingskategorierna utifrån
delbegrepp. Strauss & Corbin (1998:117-120) vidgar nämligen sättet på hur kategorisering kan ske
genom att tillföra företeelsen ”subkategori” respektive aspekten ”dimension”. En subkategori är en del
av en övergripande kategori och används för att kunna beskriva kategorin ytterligare t.ex. i termer av
hur, när, varför och var något sker (Strauss & Corbin 1998:119). Subkategorier blev ett medel för att
kunna bygga en övergripande kärnkategori utifrån olika underliggande kategorier.
Dimensioner blev också en viktig aspekt att beakta under teoriutvecklingen. En dimension ser jag som
en aspekt av en kategori som hjälper mig hitta relationer mellan olika subkategorier samt stödjer mig
att organisera subkategorierna till en helhet (Strauss & Corbin 1998:117). Med dimension har jag
kunnat förstå och visa variationer mellan subkategorier beroende på de situationer som inträffar
under modelleringen. De bildade i denna studie utgångspunkt för att kunna forma olika subkategorier
till en övergripande kärnkategori och bidrar således till att mönster av kategorier har kunnat
utformas.

2.3.3.5 Teoretisk kondensering i studien
Förädlingen av begrepp och utformningen av mönster, dvs. enskilda begreppsstrukturer, har
resulterat i ett underlag som kondenserats genom en gemensam modell som består av ”text”,
”illustrationer” och ”tabell”. I texten redovisar jag innebörden i kategorin genom att skildra de
subkategorier som kategorin är uppbyggd kring och hur de genom sekvenser från utvalda episoder
genereras. Texten innefattar därmed relatering till någon eller några av de episoder som ligger till
grund för resultatet samt innefattar texten definitioner som är grundade genom teoretisk matchning.
Dessa definitioner är resultatet av genomförandet av de aktiviteter som MGT omfattar vad gäller
konceptuell förädling (Goldkuhl & Cronholm 2003:6-7). I den konceptuella förädlingen, och särskilt
under aktiviteten lingvistisk bestämning, har arbetet att konceptuellt förädla kategorier och
subkategorier sammansmälts med de explicita grundningsprocesserna interngrundning och extern
teoretisk matchning.
Illustrationerna utgörs bland annat av kvadranter som jag tillämpat för att vissa på hur de olika
subkategorierna är relaterade till varandra genom dimensioner. Utgångspunkt för dessa kvadranter är
den definition som jag har gjort av facilitering i denna studie (se avsnitt 3.5.2) samt de resultat som
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den induktiva analysen producerat. Baserat på dessa utgångspunkter har möjlighet skapats att
modellera ett samstämmigt begreppsmönster för varje handlingskategori och därigenom visa hur
olika subkategorier hänger samman och bildar faciliteringsåtgärden (se figur 2.14).

Figur 2.14: Angreppssätt för att i denna studie presentera delresultat i form av begreppsstrukturer

Subkategorierna är olika delåtgärder som återfinns inom ramen för en specifik faciliteringsåtgärd. De
olika subåtgärderna som jag identifierat relaterar jag inte bara till den övergripande kategorin utan jag
har genom analysen funnit olika egenskaper vad gäller vissa subåtgärder, vilket jag utrett i relation till
olika dimensioner. I utvecklingen av kunskapsbidraget har detta inneburit att jag utvecklat normativa
kriterier vilket innebär att jag identifierat behov, mål, potential och risk för varje subkategori. En
principskiss för de tabeller som jag utvecklat för att sammanställa kriterierna finns i figur 2.15.

Figur 2.15: Angreppssätt för att i denna studie presentera delresultat i form av normativa kriterier

Tabellen används för att i första kolumnen visa de delåtgärder som omfattas i den övergripande
faciliteringsåtgärd som fokuseras genom tabellen. Delåtgärden följs av en kolumn där behovet av
delåtgärden sammanställs. Genom att visa på behov i situationen kan jag peka på grunden till varför
delåtgärden i fråga kan underlätta och/eller möjliggöra i situationen. Genom att peka på behovet pekar
jag därmed på motiv till varför olika subåtgärder formulerats samt vad man som modellerare ska leta
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efter när man värderar omständigheterna i en situation. Jag knyter således här grund för intervention
till orsak i situation. Därefter följer en kolumn där framträdande mål med subkategorin presenteras.
Avsikten är härigenom att visa på det som avses med faciliteringsåtgärden. Med andra ord anger
denna kolumn vad man som modellerare vill åstadkomma genom tillämpandet av den aktuella
subkategorin. Målet är relaterat till behovet där grunden för interventionen finns.
I nästa kolumn redovisar jag den potentiella effekt på samarbetet som subkategorin har om målet
uppnås. Potentialen utgör en eller flera utmärkande styrkor som faciliteringsåtgärden bibringar
modelleringssituationen. Jag avslutar sammanställningen med att även lyfta fram risk. Att intervenera
i ett samarbete innebär alltid risken att effekter nås som inte är avsedda. Genom att exemplifiera
risker visar jag på att tillämpandet av faciliteringsåtgärden inte automatiskt får som effekt att
potentialen i subkategorin nås. Interventionen kommer t.ex. medföra att deltagarna tolkar
interventionen på annat sätt än avsett eller att dialogen riktas mot något som inte var tänkt och
därmed att andra effekter än de avsedda kan genereras. Genom kontinuerlig varseblivning behöver
effekterna av åtgärderna följas upp och korrigering ske av faciliteringen så att interventionens avsikt
nås.
Grund för utformningen av de normativa kriterierna finns i det empiriska materialet, men framförallt
genom den teoretiska grundning som genomförts under studiens senare del. I några fall har det
samtida tillämpandet av olika delåtgärder observerats under analysen. Detta medför att relationer
mellan olika subkategorier med hänseende på effekt har identifierats vilket finns med i
framställningen senare i denna avhandling. Emellertid har ingen utbredd studie gjorts av relationen
mellan olika delåtgärder inom ramen för en eller flera övergripande faciliteringsåtgärder. Detta får
som konsekvens att de faciliteringsåtgärderna med tillhörande delåtgärder samt insikterna om
situationsanpassad facilitering endast bör betraktas som plattform för fortsatt teoriutveckling och
kondensering.
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Figur 3.1: Referensramen som språngbräda för analys och teoriutveckling
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Kapitel 3 – Teoretiskt referensram
3.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. Kapitlet presenterar den referensram som jag utformat genom kunskapsinventering och
perspektivanalys. Jag tar utgångspunkt i de fyra begrepp som är centrala för studien: samarbete,
modellering, facilitering och situationsanpassning. Genom att granska hur dessa begrepp behandlas i
utvald teori har jag utvecklat en handlingsteoretisk referensram. Att referensramen har denna
karaktär är en konsekvens av att jag inledningsvis anlagt ett handlingsteoretiskt perspektiv för att
genomföra studien och däribland närma mig begrepp. Anläggandet av synsättet och utformningen av
referensramen har skett successivt under studien. Den grundläggande inriktningen erhöll den
emellertid i anslutning till den första datainsamlingsperioden. Gradvis har emellertid fler källor
inventerats och nya insikter infogats i referensramen. Kapitlet innehåller:
•
•
•
•
•
•

En redogörelse för det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i denna studie;
En redogörelse av resultatet från kunskapsinventeringen av begreppet samarbete;
En redogörelse av resultatet från kunskapsinventeringen av begreppet samarbetsinriktad modellering;
En redogörelse av resultatet från kunskapsinventeringen av begreppet facilitering;
En redogörelse av resultatet från kunskapsinventeringen av begreppet situationsanpassning;
En avslutande diskussion om kunskapsbehov som den empiriska studien tar utgångspunkt i.

Disposition. Kapitlet inleds med presentation och motiv till det handlingsteorietiska perspektiv som
jag anlagt. Detta sker genom att jag inventerar och värderar två handlingsteorier. Baserat på den
pragmatiska kunskapsgrund som denna studie vilar på identifierar jag en tredje handlingsteori. Jag
redogör för teorin och relaterar den till de två första samt väljer att göra den till kärna i det
handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i studien. Därefter redovisar jag de kunskapsinventeringar som jag gjort beträffande studiens huvudsakliga begrepp samarbete, modellering,
facilitering och situationsanpassning. Kapitlet avslutas med att jag redogör för det synsätt som jag har,
att referensramen utgör en språngbräda för den analys på mikronivå som studien omfattar samt ett
medel för att samordnat utveckla teori utifrån det empiriska materialet (se figur 3.1).

3.2 En studie med ett handlingsteoretiskt perspektiv
Som det övergripande kunskapsmålet anger baseras denna studie på en undran om vad som sker när
samarbetsinriktad verksamhetsmodellering situationsanpassat faciliteras. På övergripande nivå menar
jag i denna avhandling att samarbete är handlingar vilka intentionellt sker mellan två eller flera
personer mot ett gemensamt mål att generera ett resultat för någon eller några (se avsnitt 3.3).
Modellering menar jag på övergripande nivå är särskilda typer av handlingar som utförs inom ett
samarbete med intentionen att utveckla och systematisera kunskap om en verksamhet med målet att
förstå och eventuellt utveckla denna (se avsnitt 3.4). Med facilitering menar jag särskilda handlingar
som någon gör mot någon eller några för att möjliggöra och underlätta samarbetsinriktad modellering
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(se avsnitt 3.5). Med situationsanpassning menar jag det sätt på vilket facilitering anpassas för att möta
de behov som uppstår i olika situationer under modelleringen (se avsnitt 3.6).
Av denna inledande precisering tydliggörs att studien således fokuserar fenomen som alla är
handlingar: samarbeta, modellera, facilitera och situationsanpassa. Som jag visat genom ordningen i
preciseringen betraktar jag samarbete som det mest generella handlingsbegreppet av de fyra.
Modellering betraktar jag som mer avgränsat än samarbete. Detta då begreppet modellering pekar på
de specifika intentioner som finns i de handlingar som begreppet är en sammansättning av samt att
detta arbete kan utföras samarbetsinriktat. Facilitering blir något som först aktualiseras när
samarbetsinriktad modellering genomförs. Denna typ av handling är således ytterligare mer specifik i
förhållande till de övriga två och blir därmed först intressant att förstå i en kontext där de två första
handlingarna genomförs. Situationsanpassning knyter jag i denna studie till begreppet facilitering och
handlingen är således ännu mer specifik i jämförelse med de tre övriga begreppen. En viktig
utgångspunkt är att jag ser situationsanpassning som relaterat till facilitering men inte som något som
är integrerat i denna typ av handling. Facilitering-i-handling är för mig åtgärder som utförs för att
möta behov. Situationsanpassning är en handling som innebär anpassning av åtgärderna, så att dessa
kan möta de omständigheter som råder i situationen.
I och med att det är handlingar som studien är inriktad mot har jag valt att anlägga ett
handlingsteoretiskt perspektiv när jag inventerat dessa begrepp. I nästa avsnitt kommer jag presentera
detta anlagda perspektiv och motivera olika val som jag gjort när detta synsätt anlagts. Därefter
kommer jag redogöra för de inventeringar som jag genomfört rörande samarbete, modellering,
facilitering och situationsanpassning.

3.2.1 Två handlingsteorier: activity theory och practice theory
Activity theory (AT) har använts från 1980-talet av forskare inom informatik för att studera olika
företeelser inom detta ämnesområde (Iivari & Lyytinen 1998). Schatzki et. al. (2001) beskriver en
annan ontologi benämnd practice theory (PT) som inte i lika hög grad har använts inom informatik. I
förhållande till AT studeras handlingsorienterade företeelser i PT genom delvis andra positioneringar.
AT har sin teoretiska hemvist i sovjetisk psykologi och tysk filosofi. PT vilar i huvudsak på
västerländsk filosofi (Schatzki 2002:xi-xii). Gemensamt mellan de två är fokus att förklara
verkligheten utifrån ett görande. För att nå fram till ett handlingsteoretiskt perspektiv för studien har
jag valt att titta närmare på hur dessa två teorier skildrar detta görande.

3.2.1.1 Activity theory (AT)
I min inventering av AT har jag främst fokuserat tre egenskaper som teoribildningen använder för att
behandla aktivitet. Under inventeringen har jag i huvudsak använt bidrag kopplat informatik. Kuutti
(1991:529-530) introducerar AT som ett teoretiskt ramverk med potential för informatikforskning.
Poängen med ontologin enligt honom är att den medför att forskning inom ämnet därmed kan flyttas
till det sammanhang i vilket IT ska utvecklas för. Detta genom att aktiviteter för att utveckla eller att
använda IT då hamnar i fokus. Detta gör teoribildningen i föreliggande studie intressant att undersöka
och värdera då jag studerar samarbetet när krav på framtida system identifieras, formuleras och
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fastställs. Iivari & Lyytinen (1998:157f) lyfter fram AT som en av de inriktningar som präglat den
pluralism som karaktäriserar skandinavisk forskning inom informatik. Författarna pekar bland annat
på Kuutti & Arvonen (1992) och Bødker (1987) som exempel på hur AT tillämpats. En bred
genomgång av ATs tillämpning inom informatik görs i Kaptelinin & Nardi (2006) och jag övergår nu
till att titta närmare på de tre egenskaper som jag fångat upp som intressanta i relation till
föreliggande studie.
En av de mest grundläggande egenskaperna i AT är att företeelsen aktivitet delas upp hierarkiskt. En
aktivitet utgörs av handlingar som i sin tur består av operationer. Aktivitet betraktas då som en
övergripande enhet när teorin används som analysinstrument. Aktivitet är synonymt med arbete
(Iivari & Lyytinen 1998:157). Aktiviteter utvecklas successivt och då som konsekvenser av den
utveckling som aktiviteten genomgår över tiden. Aktiviteten har ett motiv och det är detta motiv som
driver arbetet framåt. Motivet uppnås genom medvetna och ändamålsdrivna handlingar.
Handlingarna utförs av subjekt. Aktivitet är således i förhållande till handling övergripande och
handlingar finns som delar i aktiviteten. När vi därmed flyttar ned en fokusnivå i hierarkin vid analys
av en aktivitet så innebär detta att aktivitetens handlingar utgör ett målorienterat görande som bör
förstås utifrån det sammanhang i vilket aktiviteten utförs.
Om ytterligare inzooming sker hamnar man på den grundläggande nivån vilken benämns
operationer. Operationer drivs genom olika styrande villkor. Alla operationer är från början
handlingar. De har då fokuserats, men efter ett tag, när handlingen har genomförts ett antal gånger
”kollapsar” de till operationer: ”which is more fluent. At the same time a new action is created which
will have broader scope and will contain the recently formed new operations as a subpart of itself. On the
other hand, when conditions change, an operation can again “unfold” and return to the level of
conscious action.” (Kuutti 1991:534-535). Skillnaden mellan nivåerna handlar således om
medvetandegörande. Operationer är görande som sker mer eller mindre automatiskt medan
handlingar mer är tematiserat görande.
Med inspiration i Kuuttis (1991:535) illustration av teoribildningens nivåer har jag gjort en illustrering
av hur 1) jag uppfattar pendlingen mellan dessa nivåer, 2) hur jag utifrån teoribildningen kan tolka
begreppet modellering i ljuset av de olika nivåerna (se figur 3.2). På aktivitetsnivå hamnar
verksamheten att genomföra modellering samarbetsinriktat och på handlingsnivå, när denna
verksamhet zoomas in, framträder ett antal olika handlingar. Modellering handlar om att identifiera
relevant kunskap om ett visst objektsystem (Lyytinen 1987) samt skapa modeller som representerar
detta objektssystem. Om detta arbete sker samarbetsinriktat så innebär detta t.ex. att modeller
genereras tillsammans och att de verifieras gemensamt. Facilitering handlar om att stödja samarbetet.
Det handlar t.ex. då om att underlätta samarbetet ifråga. När vi går ned på operationsnivå så innebär
denna inzooming att sättet på hur frågor ställs, hur svar ges och hur modeller ritas på vissa sätt
framträder. Dessa sätt har koppling till de övergripande betraktelsenivåerna och dessa operationer
sker ofta automatiskt och inte tematiserat av subjekten. Det är först när vi fokuserar vad som faktiskt
sägs och görs som sättet på hur något görs framträder.
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Figur 3.2: Nivåskillnader i en aktivitet enligt AT (baserat på Kuutti 1991:535)

AT anger att de olika nivåerna kan glida över i varandra och att gränserna mellan dem ska betraktas
som otydliga (Davydov et. al. 1983:36). Detta medför att analysarbetet enligt AT kan resultera i att
man konstaterar att det som definierats som en aktivitet i själva verket vid närmare analys görs till en
handling som sker inom ramen för en mer omfattande aktivitet. Samtidigt kan det som sker som
operationer och i första anblick automatiskt avtäckas och därmed göras till handlingar. AT förutsätter
således att forskaren flexibelt kan röra sig mellan olika nivåer och kan växla perspektiv under studien.
Denna pendling och växling är centrala egenskaper i AT som jag anser är intressant i relation till
studiens kunskapsmål. Jag har gjort detta då min studie har för avsikt att studera vad som sker under
modelleringsarbete med hänseende på facilitering. Facilitering-i-handling och modellering-i-handling
kan då betraktas som något som både sker på övergripande nivå som i handlingar och operationer.
Jag har ovan beskrivit två av de egenskaper i AT som jag fångat upp som intressanta. En tredje
egenskap är att AT menar att en aktivitet medieras (förmedlas) genom olika artefakter. Artefakter kan
utgöra ”instruments, signs, procedures, machines, methods, laws, forms of work organization, accepted
practices etc.” (Kuutti 1991:531). De målorienterade handlingar som sker i en aktivitet är således
beroende av de artefakter som är knutna till aktiviteten. Artefakter både stödjer själva utförandet av
aktiviteten och medierar mening om aktiviteten. Artefakterna har utvecklats och förädlats genom
aktivitetens progression och de är därmed bärare av den kultur som omger aktiviteten (Engeström
1990:12). Artefakter i bruk underlättar således själva utförandet av handlingen samt möjliggör
framtida handlingar genom sin funktion och den mening som de bär med sig.
I figur 3.3 ser vi en grundstruktur över aktivitet enligt AT. Artefakten visualiseras i termer av
”verktyg”. ”Subjektet” agerar i aktiviteten mot ”motivet” och brukar då ”verktyget” för att nå detta
motiv. Fullföljandet av motivet ska leda fram till ett ”resultat”. Förutom begreppen motiv, artefakt och
subjekt inkluderar Engeström (1990) även ”regler”, ”arbetsfördelning” och ”gemenskap” för att
skildra grundstrukturen i aktiviteter. Enligt Kuutti (1991:533) ska ”regler” tolkas som
institutionaliserad kommunikation och ”arbetsfördelning” som institutionaliserad fördelning av
arbete vid aktivitet. Institutionaliserad kommunikation blir då det språk som tillämpas för att utföra
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aktiviteten och arbetsfördelning den uppdelning av uppgifter som aktiviteten omfattar. Verktyg, regler
och arbetsfördelning blir i AT medierande krafter som binder samman subjekt, gemenskap och motiv.

Figur 3.3: Den grundläggande strukturen i aktivitet enligt AT (baserad på Engeström 1990)

Målet med modellen i figur 3.3 är att den ska vara ett konkret hjälpmedel för att kunna avgränsa och
analysera enskilda aktiviteter och förstå det sammanhang i vilket de utspelas. AT anger t.ex. att olika
aktiviteter hänger samman i nätverk och att arbetet att analysera nätverk bör ta utgångspunkt i de
motiv olika aktiviteter har (Kuutti 1991:533-534).
I likhet Kaptelinin & Nardi (2006:267-268) ser jag AT som en av flera potentiella resurser att tillämpa
när en referensram ska utformas med handlingsorienterad karaktär. Målet är att fördjupa kunskapen
om hur modellering sker och här utgör de tre egenskaper som jag identifierat viktiga resurser att
tillämpa i studien. Särskilt intressant ser jag potentialen att kunna zooma in och ut en företeelse
genom olika nivåer och att vid behov pendla mellan dessa nivåer. Emellertid uppfattar jag att AT har
en svaghet då den uttrycks på ett sådant sätt att dynamiken och den sociala dimensionen i görandet
försvinner. Den struktur som den tillför blir således hämmande när handling ska förstås som en social
och dynamisk företeelse.

3.2.1.2 Practice theory (PT)
PT utgör i jämförelse med AT ett ”knippe” av teoretiska bidrag vilka ”löst sammansatt” bildar en
alternativ teori att förstå görande och aktivitet. Vad jag då menar är att AT är ”distinktare formulerad”
till en sammanhängande teoribildning (t.ex. Kuutti 1991; Kaptelinin & Nardi 2006). På det sätt som
PT framställs blir framtoningen att den är mer fragmentarisk i sin struktur (Schatzki et. al. 2001).
T.ex. används inte sammanhängande modeller som AT gör genom t.ex. figur 3.2 och 3.3.
AT och PT vilar dock delvis på samma grund genom sina kopplingar till västerländsk filosofi. Mellan
teorierna finns det även likheter då båda ser aktivitet/praktik som nätverk/serier av händelser vilka
successivt utförs och utvecklas. Båda teorierna menar även att artefakter spelar en central roller i att
förmedla meningen om aktiviteten/praktiken samt så utgör de medel för att nå mål med aktiviteten
(Kuutti 1991:532; Schatzki 2001a:2). Jag identifierar även likartade ståndpunkter som att handlingar
ska förstås i sina sammanhang och poängen att aktiviteter bör studeras på olika nivåer (Schatzki
2001a:5-6). Jag identifierar dock inga korsreferenser mellan AT och PT vilket jag ser såsom belägg för
att teorierna utvecklats var för sig.
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Även om PT är fragmentarisk i sin framtoning hålls den samman av olika principer. Ett exempel på
detta är att praktik inte kan isoleras till individer och deras handlande utan att ”Practices… …are
collective possessions and accomplishments sustained through interaction and mutual adjustment
among people” (Schatzki 2001a:6). Denna positionering blir en samordnande princip som binder
samman olika teoretiska bidrag i PT. Innebörden blir att praktiken inte kan reduceras till enskilda
individers agerande. Handlingar i en praktik måste förstås som interaktion och som ömsesidig
anpassning. Handlingar är således sociala när människor samverkar. Nätverk av handlingar utifrån
detta perspektiv är därmed inte enbart en summering av enskilda individers handlande utan är ett
delat genomförande människor emellan: ett samarbete (Barnes 2001:23). Denna egenskap hjälper mig
i ljuset av de tre egenskaperna från AT förstå samarbete på ett rikare sätt än vad AT ger mig. Detta
genom att interaktion och samordning mellan subjekt/aktörer vid interaktion beskrivs i PT, vilket
tillför en tydligare social dimension än AT.
Om AT ger mig insikt i att förstå pendling mellan nivåer och att aktivitet kan betraktas som en
hierarki så för PT fram handling som något dynamiskt: ett samspel, en samverkan, ett samarbete
mellan människor. Ett exempel på detta är Barnes framställning av handling (Barnes 2001). Handling
förstås då som något som är socialt och samtidigt individuellt. Dock har den sociala strukturen alltid
företräde framför det individuella vid samarbete. Det sociala kan införa restriktioner på individens
agerande då samarbete i slutändan är ett gemensamt utförande: ”a collective accomplishment” (Barnes
2001:23).
I Barnes framställning beskrivs samarbete utifrån att individer kontinuerligt modifierar och anpassar
sitt agerande, sin förmåga och sitt bruk av artefakter för agerandet (Barnes 2001:24). De gör denna
ömsesidiga anpassning för att de har en gemensam målsättning att slutföra den handling som utförs i
samarbetet. Den skillnad som jag ser mellan AT och PT vilket gör att de kompletterar varandra
handlar om att den senare tydligare betonar en social aspekt av handling medan AT tydligare för fram
förutsättningarnas betydelse för aktiviteten. I figur 3.3 lyfts t.ex. ”arbetsfördelning” och ”regler” fram
som samordnande krafter i aktivitet . Detta poängteras även i PT (se t.ex. Schatzki 2001b:51-52) då
tonvikt i högre grad riktas mot ”interaktion” och ”ömsesidig anpassning” när arbete”is shared”.
Graden av dynamik i framställningen av handling är därmed högre i PT än i AT som istället lyfter
fram en tydligare struktur som kan användas för att få överblick och grepp om aktiviteter.
För att begripliggöra praktik samordnas PT genom fyra kategorier med vars hjälp en praktik kan
analyseras och förstås (mina fetmarkeringar): ”a practice is a set of doings and sayings that is
organized by a pool of understandings, a set of rules, and something I call a ”teleoaffective
structure”” (Schatzki 2001b:50). En praktik är då utförandet av handlingar av olika slag.
Handlingarna samordnas genom den kunskap som aktörerna har samt genom regler som aktörerna
ska följa. Regler är här samstämmigt med AT. En skillnad från AT är att kunskap lyfts fram som egen
förutsättning. Den viktigaste kategorin i PT är dock den sammansatta kategorin teleoaffektiv struktur.
Denna kategori är en sammansättning av mål som drivkraft (ändamålsenlighet) och affektion som
drivkraft (positiv känslomässig bindning). Dessa två kategorier bildar det par som utgör kriterium för
att avgöra nivån i den kraft som enligt PT sker inom ett samarbete. Enligt min mening är insikten att
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motiv är både ändamål och affektion ytterligare ett uttryck på att PT i ljuset av AT lägger större vikt på
dynamik, interaktion och socialt samspel vid verksamhet. Denna teori blir därigenom bärare av
alternativa kategorier som kan användas för att på ett rikare sätt förstå handlingar av olika slag när
dessa utförs i samarbete.
AT lyfter fram artefaktens roll i aktiviteten som medel att utföra och förmedla mening om aktiviteter
samt en struktur för att greppa aktiviteter och förstå dem. PT riktar mer uppmärksamhet mot att
handlingar är sociala företeelser som delas mellan människor vilket förutsätter att människorna
kontinuerligt anpassar sitt uppträdande, sin förmåga och sitt bruk av artefakter i förhållande till de
övrigas agerande. Människorna i praktiken driver sitt arbete genom verksamhetens mål och på basis
av den känslomässiga bindning som de har till handlingen. Givet dessa teoribildningar blir å ena sidan
artefakt/instrument och struktur, å andra sidan interaktion, anpassning och dynamik viktiga begrepp
att använda för att förstå samarbete.
I förhållande till studiens forskningsområde blir AT’s instrumentella dimension och PT’s sociala
dimension viktiga parallella dimensioner då jag utforskar modellering vid samarbete. Facilitering blir i
denna kontext en dynamisk och social handling där modelleraren genom olika sätt och med olika
instrument underlättar och möjliggör för aktörerna att tillsammans modellera den verksamhet som är
i fokus för modelleringen.

3.2.2 Socio-instrumentell pragmatism (SIP)
I handlingsteorin socio-instrumentell pragmatism (SIP) (Goldkuhl 2002) förs den sociala och den
instrumentella dimensionen samman under en handlingsteori som både tillför struktur och
vidmakthåller dynamik när samarbete ska förstås. SIP utgör därmed en potentiell kraft att samordnat
kunna tillämpa de egenskaper som jag nu identifierat i AT respektive PT. SIP introduceras som ett
teoretiskt ramverk för att fånga både en social och en instrumentell dimension av handling. SIP kan
därmed betraktas som ramverk av generiska kategorier vilka kan användas för att möta den verklighet
som vår livsvärld utgör37.

3.2.2.1 Vad karaktäriserar socio-instrumentell pragmatism?
Kärnan i SIP är ett ramverk bestående av övergripande kategorier och ett antal underliggande
subkategorier. Tillsammans har ramverket funktionen att rikta forskaren i arbetet att tolka den
livsvärld han eller hon studerar (Goldkuhl 2002).

37

Schütz & Luckmann (1973) som menar att verkligheten kan beskrivas som en social livsvärld utgör ett exempel på
teoretisk källa som använts för att precisera SIP. Andra källor är Weber, Blumer, Giddens, Dewey, Wittgenstein och
Latour, såväl som företrädare för AT (Engeström) och PT (Schatzki) (se Goldkuhl 2002; 2005a; 2005b). I inledningen på
avsnitt 3.2.1 konstaterade jag att det inte fanns några explicita länkar mellan AT och PT när man granskar dem var för sig.
Länken kommer genom SIP. Genom att teoribildningarna används för att precisera SIP förs de samman genom detta
ramverk. Sammanbindningen av olika teoretiska i SIP för med sig att SIP är teoretiskt grundat i dessa källor men som
helhet är detta ramverk även något mer än summan av dessa delar. Syntesen som SIP utgör blir något mer och får sina
egna unika drag som följd av detta, den blir i sig själv en unik handlingsteoretisk ontologi.
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Ramverket består av följande kategorier (se även figur 3.4):
1. Människor
2. Människans inre livsvärld (kunskap, motiv, affektioner etc.)
a. 2a. intrasubjektiv del (individualiserade delar)
b. 2b. intersubjektiv del (delad kunskap och sociala intentioner och institutioner)
3. Mänskliga handlingar
a. 3a. intervention-som-handling
b. 3b. tolkning-som-handling
c. 3c. reflektion-som-handling
4. Symboliska objekt (tecken)
5. Artefakter (instrument och deras processer)
6. Omgivningen (objekt och processer)

Utgångspunkt för ramverket är att situationer förstås utifrån människor (1). Enligt ramverket agerar
människan i livsvärlden baserat på den mening som han eller hon knyter till de processer och objekt
som utgör livsvärlden. Goldkuhl (2002:3) menar här att SIP gör en poäng av att livsvärlden dels
omfattar en inre livsvärld och en yttre livsvärld.

Figur 3.4: SIP som ramverk (baserad på Goldkuhl 2002)

Den yttre utgörs av omgivningen (6) där objekt av olika slag och ursprung finns. Här utförs olika
processer med olika ursprung som påverkar människornas liv. De handlingar som människorna gör i
den yttre livsvärlden påverkar även det som finns och sker i omgivningen.
Människans inre livsvärld (2) omfattar en intra-subjektiv del (2a) och en inter-subjektiv del (2b). Den
intra-subjektiva delen omfattar den kunskap som människan har om sig själv och den externa
omgivningen. Kunskapen omfattar t.ex. de planer vi har för framtiden, de motiv som ligger till grund
för dessa planer och hur vi har valt att prioritera dessa framtida handlingar (Schütz & Luckmann
1973:20).
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Motivet till varför människa (1) och människans inre värld (2) hålls isär i SIP är att något t.ex. en plan
över en handling kan vara lokaliserad i en människans inre livsvärld, därför kan vi tala om människan
som bärare av kunskap, motiv och affektioner. Samtidigt kan vi också tala om människans utseende
och agerande (Goldkuhl 2002:3). Detta motiverar kategorin människa respektive människans inre
livsvärd. Med andra ord finns människan som person samtidigt som han eller hon har ett medvetande
dolt för alla andra än människan själv. En stor del av en persons inre livsvärld är således individuell
och intra-subjektiv. Den är baserad på personens unika biografi och hans eller hennes medvetande.
Denna värld har den enskilda människan privilegierad access till. En styrka vi människor har är att vi
kan dela med oss av våra egna livsvärldar till andra människor genom kommunikation.
Kommunikationen kan vara verbal och/eller icke-verbal. Vi kan därmed förmedla planer, visa på
intentioner och kommunicera kunskap om, för och med andra människor. Människor är således
sociala genom att vi intervenerar i omgivningen på olika sätt. En teoretisk grund i SIP för detta är
Weber (1978) och företeelsen social handling38. Utförandet av handlingar är en central del av våra liv
(3) och våra relationer med andra människor är en annan viktig del i livet som formas genom
handlingar och förädlas eller bryts genom handlingar (Blumer 1969)39. Vi utför handlingar i huvudsak
mot människor; andra och oss själva. Mänskliga handlingar delas i SIP upp i öppna respektive dolda
handlingar (Schütz 1970:126). Öppna och explicita handlingar är görande som för med sig en tydlig
intervention (3a) i omgivningen (6) (Goldkuhl 2002). Ett exempel på öppen och explicit handling i
relation till denna studie är att faciltiera ett samarbete. Människan som har fått till uppgift att göra
detta har genom sina relationer till övriga i samarbetet acceptans att utföra faciliering. Relationen han
eller hon har till övriga i gruppen innebär att det finns förväntningar på honom eller henne att
samarbetet ska faciliteras. Facilitering utförs gentemot någon genom öppna åtgärdande handlingar.
Men handlingar kan även vara dolda eller förtäckta för andra (Goldkuhl 2002). Detta kan vara
tolkningar som människan gör för att förstå något som observerats i den externa omgivningen (3b)
samt då människan i sin inre livsvärld reflektera kring något han eller hon observerat eller projekterar
en ny handling (3c). Dessa aspekter av handling kan exemplifieras genom att vi går vidare i
faciliteringsexemplet. Genom någon form av åtgärd faciliteras samarbetet på ett öppet och explicit sätt
med intentionen samarbetet ska påverkas på ett positivt sätt. När facilitatorn har gjort en intervention
så observeras denna av gruppen. Framgång i interventionen är en konsekvens av att mottagarna
definierar och tolkar interventionen som framgångsrik (3b). Samtidigt som detta sker så uppfattar
och värderar facilitatorn det som sker, reflekterar och situationsanpassar sitt agerande (3c).
38

I Weber (1978:4) definieras social handling i termer av ”That action will be called social which in its meaning as intended
by the actor or actors, takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its course”
39
Blumer (1969:71) understryker detta genom att hävda ”the esscence of society lies in an ongoing process of action – not in
a posited structure of relations. Without action, any structure of relations between people is meaningless. To be understood, a
society must be seen and grasped in terms of that action that comprises it.” Det sista pekar på de ambitioner som denna
avhandling har, i betydelsen av att om vi ska förstå vad som konstituerar samarbetsinriktad modellering, så måste vi förstå
de handlingar som utgör denna verksamhet. Facilitering av sådan verksamhet utgör ett slags av handlingar som
konstituerar denna verksamhet. Denna studie syftar till att fånga handlingar om och för facilitering av samarbetsinriktad
modellering och är därmed ett uttryck för det Blumer understryker när hans säger: ” To be understood, a society must be
seen and grasped in terms of that action that comprises it.”
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Situationsanpassningen blir då i detta avseende en dold handling vilken avser att förändra något i den
intra-subjektiva världen hos facilitatorn. Det är därmed en förberedelse i och med att den avser att
förändra en kunskap, ett motiv eller en plan (Goldkuhl 2002:5). Den avser att ha bäring på framtiden i
och med att resultatet kan vara en situationsanpassad faciliteringsåtgärd, d.v.s. en ny intervention i
omgivningen, en öppen handling (6).
När människan genomför en öppen handling intervenerar hon i omgivningen och försöker således att
få till stånd någon form av förändring i den yttre livsvärlden. De handlingar som utförs öppet kan ha
karaktären av att vara materiella och/eller kommunikativa. Kommunikation handlar således inte
enligt SIP om att enbart informera människor om saker och ting. Att kommunicera är också att göra
saker t.ex. att uppmana, lova, underlätta och möjliggöra. Att göra saker och ting materiellt är omvänt
inte bara något som kan beskrivas i termer av instrumentellt handlande. Materiellt handlande kan i
sig innebära kommunikativa effekter i omgivningen (Goldkuhl 2001). Handlande är därigenom
multifunktionellt enligt SIP. Det främsta målet med materiellt handlande är emellertid att generera
objekt eller förändra redan befintliga objekt (Goldkuhl 2002:4).
I SIP görs skillnad mellan symboliska objekt (4) och andra artificiella objekt som benämns artefakter
(5). Exempel på symboliska objekt, tecken, kan vara texter eller andra symboler. Symboliska objekt
har signalerande egenskaper. De har designats för att förmedla en innebörd av något slag. De motiv
som andra artefakter har är ofta knutna till att stödja människors handlingar på något sätt benämns.
De egenskaper som då är centrala är de som gör att olika framtida materiella handlingar möjliggörs
genom att artefakterna brukas. I relation till AT ser jag detta som preciseringar av artefaktbegreppet
till symboliska objekt och artificiella objekt. AT menar att artefakter är medierande (t.ex. Kuutti
1991:529ff), vad gäller dels mening, dels att underlätta produktionen av materiella resultat. Det som
SIP gör är att visa på att symboliska artefakter primärt har designats för att förmedla mening och att
artificiella objekt primärt designats för att skapa materiella resultat (Goldkuhl 2002). Olika relationer
däremellan diskuterar Rittgen (2008a) som även utreder och presenterar SIP i ljuset av en
formaliserad metamodell (ibid.:92-94)

3.2.2.2 Motiv till valet av SIP som kärna i det handlingsteoretiska perspektivet
Denna studie är inriktad mot att studera situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad
modellering. SIP ger både stöd för att fånga dynamiken vid denna interaktion samtidigt som
ontologin riktar uppmärksamhet mot den instrumentella dimensionen vid handling. I förhållande till
SIP är studien således främst inriktad mot kategorierna människa och intervention-som-handling
(t.ex. åtgärder för facilitering) samt tolkning-som-handling respektive reflektion-som-handling (t.ex.
förmågor vid situationsanpassning) samtär den förutsättningar för hur facilitering sker. Den struktur
som SIP ger faciliterar för mig att förstå handling som social företeelse.
SIP underlättar genom sin design även att ny teoriutveckling kan ske utifrån flera olika teoretiska
källor. Detta genom att SIP grundats i och länkats samman med andra teoribildningar. Dessa teorier
blir då resurser i arbetet att tillsammans med de specifika egenskaper som SIP har utveckla nya
tillämpningsorienterade teorier om företeelser såsom facilitering och situationsanpassning vid
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samarbetsinriktad modellering. SIP syr exempelvis samman AT och PT (se figur 3.5) och
tillgängliggör de kategorier som de har, som resurser i studien (bland annat växling mellan nivåer
(AT) och ändamål respektive affektion som drivkraft för verksamhet (PT)). Detta utgör starka skäl till
varför jag anlägger SIP som kärna i det handlingsteoretiskt perspektiv som jag anlagt i denna studie.
Genom SIP möjliggörs även länkning till andra handlingsteorier i framtiden om behov uppstår40,
därmed kan antalet synvinklar på det som studeras medvetet och successivt vidgas, eller begränsas
efter de behov som uppstår under arbetet att nå forskningens övergripande kunskapsmål.
Vilken funktion har då det handlingsteoretiska perspektivet i studien? Det har använts av mig för att
dels förstå studiens forskningsfrågor och i synnerhet hur de kan studeras utifrån ett
handlingsperspektiv. Detta har jag övergripande visat i avsnitt 3.2.2.1 då jag bland annat relaterade
subkategorin intervention-som-handling till facilitering vilket är centralt för denna studie.

Figur 3.5: SIP som kärna i det handlingsteoretiska perspektiv som anlagts i studien

Med andra ord genom den struktur som perspektivet bibringar har jag bättre kunnat förstå studiens
problemområde under genomförandet för att härigenom precisera forskningsarbetet. Perspektivet har
även använts för att inventera externa teorier om samarbete, modellering, facilitering och
situationsanpassning. Då har jag använt det handlingsteoretiska perspektivet inför inventeringen för
att rikta vilka källor jag har tittat närmare på och under arbetet för att styra inventeringen av källorna.
Utöver detta har perspektivet använts för att organisera mitt sätt att betrakta den data och
40

Genom min skolning i SIP blir därmed detta en bas för framtida utforskning av andra perspektiv och synsätt som har
handling i förgrunden, i syfte att arbeta vidare med att utforska verksamhetsinriktad systemutveckling och co-design. De
handlingsteorier som aktualiseras kan då knytas till kärnan fristående från varandra - som AT och PT - men även genom
redan befintliga bindningar, såsom t.ex. mellan PT och actor-network theory ANT (se t.ex. Schatzki 2002:196 där denna
koppling berörs)
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systematisera de intryck som det empiriska materialet genererat. Perspektivet har därför varit en
viktig komponent i den artikulerade förförståelse som jag utgått från när jag analyserat det material
som jag samlat in genom den multi-fokuserade datainsamlingsmetoden. Det nya kunskapsbidraget
har jag under olika steg under analysen matchat mot perspektivet. Det handlingsteoretiska
perspektivet har därmed som fjärde funktion bidragit till grundning av studiens resultat.
Potentialen att tillämpa SIP för att grunda praktisk teori skildrar bland andra Goldkuhl & Lind (2008)
genom att de pekar på att studien genom det sammanhängande och artikulerade perspektivet kan
relateras till en befintlig samling av teoretiska bidrag som vilar på liknande grundvalar (ibid.:83-84).
Perspektivet får då en samordnande funktion vid teoriutvecklingen. Den progressiva kunskapsutvecklingstradition som utmärker pragmatism innebär att teorier kontinuerligt vidareutvecklas och
breddas. Genom ett artikulerat och grundat handlingsteoretiskt perspektiv menar jag att detta kan ske
samordnat och förankrat i en bas. Förutsättningar skapas även för att identifiera framtida utmaningar
för att fortsätta kunskapsutvecklingen, som inte täcks in i den aktuella studien, genom t.ex. att andra
begrepp i SIP-ramverket fokuseras i dessa framtida studier. Utöver detta kan utvecklingen av den nya
tillämpningsteorin (praktisk teori) medföra att utgångspunkter skapas för att vidareutveckla det
handlingsteoretiska perspektivet.

3.2.3 Konsekvenser av perspektivvalet: handling som socio-instrumentell handling
Figur 3.5 visar på olika generella konsekvenser som anläggandet av ett handlingsteoretiskt perspektiv
har medfört på studien. Om vi tillämpar idén i AT om att zooma in en nivå och genom detta studera
vilka konsekvenser anläggandet har medfört på en mer detaljerad nivå så har perspektivet inneburit
att jag betraktat handlingar som socio-instrumentella. Vad karaktäriserar socio-instrumentella
handlingar? Goldkuhl (2005a) utgår från SIP och preciserar en modell över socio-instrumentella
handlingar (ibid.:13). I figur 3.6 sammanfattas socio-instrumentell handling.

Figur 3.6: Socio-instrumentell handling (Goldkuhl 2005a:14)

En aktör är i fokus och denne genomför en intervenerande handling baserat på ett socialt relaterat
motiv som anges grund. Grunden att intervenera kan både vara situationell och trans-situationell. Om
den är situationell är motivet förankrat i det som nu sker i nuet medan trans-situationella motiv
baseras på historien då därmed inträffade situationer. Trans-situationell grund är riktad bakåt i tiden,
men samtidigt även framåt till framtioden. Detta medför att jag därmed kan förstå situationer som
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dels något som sker nu, men också att nuet kan vara bundet till något som inträffat tidigare eller ska
ske senare. Dåtid, nutid och framtid blir således viktiga enheter i relation till handlingen när denna
betraktas som socio-instrumentell.
För att förstå omständigheterna i situationen utgår modellen från att aktören använder sin kunskap
för att genomföra en för-värdering av situationen. Genom denna värdering skapar aktören grund för
den intervention som därefter ska ske. Som berördes i avsnitt 3.2.2.1 sker detta ofta dolt och genom
tolkning- och reflektion-som-handling. Själva interventionen är öppen och genererar ett resultat som
kan vara av kommunikativ och/eller materiell karaktär. Interventionen innebär ofta att ett underlag
transformeras till ett resultat genom att någon form av instrument tillämpas.
Aktörens intervenerande handling är riktad mot någon och sker inom vad som benämns den
utförande aktörens räckvidd. Handlingen genererar ett resultat som primärt tolkas av den mot vilken
handlingen riktas. Detta innebär att den utförande aktörens handlingar leder till effekter som ges som
följder av dolda tolkningshandlingar som i sin tur ligger till grund för att nya interventioner förbereds,
anpassas och utförs.
Efter att aktören i fokus har genomfört intervenerande handlingar fortsätter han eller hon att varsebli
situationen för att identifiera och bedöma de effekter som handlingen medförde. På basis av detta kan
han eller hon komma att justera sitt fortsatta agerande som en konsekvens av hur omständigheterna i
situationen utvecklas. Detta justerande innebär ett situationsanpassande. Situationsanpassning sker
således inför interventionen men därefter kontinuerligt sker under interaktionen.
När interventionen är fullföljd och grunden anses uppnådd genomför aktören i fokus en eftervärdering av sitt handlande i relation till de effekter som uppnåtts. Detta sker i förhållande till motivet.
Mot bakgrund av denna värdering kan ytterligare handlingar förberedas och sedermera utföras vilket
illustrerar det cykliska perspektiv som socio-instrumentell handling innehar. För att detaljerat skildra
socio-instrumentell handling utifrån en interaktiv och relationell vinkel kompletteras modellen ovan
med ytterligare en modell (se figur 3.7) för att beskriva interaktion mellan aktören i fokus och
mottagande aktörer. Interaktion kan här beskrivas genom de tekniker och principer om
kommunikation som introducerades i avsnitt 2.3.3.2 och de vilar detta synsätt på den grundläggande
insikten att initiativ följs av respons (Linell 1998). Aktören i fokus tar genom sin intervention ett
initiativ av något slag vilket den mottagande aktören tolkar. Resultatet av denna tolkande process blir
till en respons från den mottagande aktören som i sin tur aktören i fokus tolkar. Relationen mellan de
två formas som konsekvenser av deras interaktion och omskapas kontinuerligt tillföljd av
interaktionens fortsättning (Goldkuhl 2005a:14). Det som framhävs genom denna vy är att initiativet
såväl som responsen avger s.k. ”give-offs”; vilket är icke intentionella effekter som kan komma att
tolkas av aktörerna i fråga41. Både intentionella ”gives” och icke intentionella ”give offs” kan ta form av
41

Begreppet give off och även begreppet gives spårar jag tillbaka till Goffman (1959:2). Han skriver: ”The expressiveness of
the individual (and therefore his capacity to give impressions) appears to involve two radically different kinds of sign activity:
the expression that he gives, and the expression that he gives off. The first involves verbal symbols or their substitutes which he
uses admittedly and solely to convey the information that he and the others are known to attach to these symbols. This is
communication in the traditional and narrow sense. The second involves a wide range of action that others can treat as
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endera verbala, endera icke-verbala uttryck, eller en mix av de två uttryckstyperna. Tolkningen av
dessa responser blir grund för aktörernas utformning av framtida handlingar, och kommer därmed
påverka hur relationen mellan de aktörerna utvecklas.

Figur 3.7: Interaktion tolkat genom SIP (baserat på Goldkuhl 2005a:14)

I detta avsnitt har jag nu presenterat det handlingsteoretiska perspektivet i denna studie samt värderat
konsekvenserna av detta i förhållande till handling. I de fyra kommande avsnitten kommer jag med
utgångspunkt i detta perspektiv inventera begreppen samarbete, samarbetsinriktad modellering,
facilitering samt situationsanpassning.

3.3 Begreppet samarbete
I detta avsnitt kommer jag att inventera begreppet samarbete. Som utgångspunkt för inventeringen
definierade jag samarbete som arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med ett eller flera
gemensamma mål. Detta är en precisering av den beskrivning av begreppet som jag genomförde i
avsnitt 3.2. Jag ser samarbete som ett begrepp som kan ha en distinkt innebörd men också ha bredare
mening. I det senare fallet finns det liknande begrepp med delvis andra konnotationer som t.ex.
samverka, samspela, samskapa och deltaga.
Baserat på ovanstående utgångspunkt och det handlingsteoretiska perspektiv som jag har anlagt har
jag tittat närmare på teorier om samarbete vilka är kopplade systemutveckling (avsnitt 3.3.1). De
teoribildningar som valts ut för denna del i inventeringen sätter alla i förgrunden att system
designas/utvecklas tillsammans människor emellan. Ambitionen har inte varit att heltäckande
behandla dessa teorier utan inventeringen syftar särskilt till att fånga utmärkande drag med avseende
på samarbete. Jag har sett det som viktigt att ur enskilda teoribildningar samt från inventeringen som
helhet fånga lärdomar och använda dessa som språngbräda i studien.

symptomatic of the actor, the expectation being the action was performed for reasons other than the information conveyed in
this way.” Goffman vidgar således begreppet kommunikation genom att peka på att handlingar som vi medför medvetet
och/eller omedvetet för med sig signaler till mottagaren som aktören som sänder inte kanske införstådd med. Detta kan
påverka interaktionen och relationen i och med att de blir en del av kommunikationen mellan aktörerna och därmed
relationsutvecklingen.

94

I den andra delen i inventeringen (avsnitt 3.3.2) har jag tittat närmare på samarbete utifrån en specifik
verksamhetsteori som vilar på det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i studien. Denna del
syftar till att identifiera lärdomar om samarbete ur denna teori. För att relatera verksamhetsteorin till
studiens kontext använder jag dessutom de lärdomar jag vunnit från den första delen av inventeringen
och relaterar dessa insikter om samarbete och systemutveckling till verksamhetsteorins generiska
kategorier.

3.3.1 Samarbete i teorier om systemutveckling
Som inledning på inventeringen av hur samarbete kommer till uttryck i teorier om systemutveckling
studerade jag tidigt en klassisk beskrivning av systemutveckling (Lyytinen 1987; se figur 3.8). Jag
fastnade för denna då den leder fram till en diskussion om osäkerheter vid samarbetsinriktat
utvecklingsarbete.
I Lyytinen (1987) skildras systemutveckling genom att en utvecklingsgrupp har fått i uppdrag att
förändra ett objektsystem, vilket kan utgöra en verksamhet. Detta sker genom en förändringsprocess
där mål styr utvecklingsgruppens samarbete. Utvecklingen sker i en omgivning vilket innebär att
samarbetet sker i relation till ett större socialt sammanhang. Detta innebär att modellen framhäver att
utvecklingsarbete utförs i en socialt och kulturellt betingad miljö vilken kommer att påverka arbetet
och i sig påverkas av det arbete som utvecklingsgruppen gör tillsammans.

Figur 3.8: Systemutveckling som samarbetsinriktad förändring (Lyytinen 1987)

Utvecklingsgruppen är enligt Lyytinen (1987) ofta en formellt sammansatt konstellation av aktörer
som identifierats och valts ut som relevanta att delta i utvecklingsarbetet. Gruppen har vanligtvis en
rollstruktur, en auktoritetsstruktur och ett sätt på hur beslut fattas under arbetet. Aktörerna i gruppen
har olika individuella förväntningar och intentioner med arbetet. Emellertid betraktas
systemutveckling som ett gemensamt intentionellt drivet förändringsarbete och ska drivas som ett
sådant (Lyytinen 1987:6-7). I teorin konstateras att systemutveckling innebär att olika typer av
osäkerheter löpande uppstår och behöver hanteras genom anpassande och tillämpandet av
auktoritetsstrukturen (Lyytinen 1987:7). Jag illustrerar de tre typerna som beskrivs genom figur 3.9.
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Figur 3.9: Tre typer av osäkerheter vid samarbetsinriktad systemutveckling (baserad på Lyytinen 1987:7)

Osäkerhet kan gälla huruvida det medel som används i gruppen kan anses vara det rätta och det bästa
för att målet med arbetet ska nås (Lyytinen 1987:7). I andra situationer kan osäkerhet vara kopplat till
effekten av arbetet. Ett exempel på det senare är huruvida resultatet kommer medföra att
verksamheten kan fungera bättre efter utvecklingsarbetet. Den tredje osäkerheten handlar om
huruvida utvecklingsarbetet är inriktat mot rätt problem och huruvida motivet bakom arbetet har
uppfattats på ett korrekt sätt av olika intressenter. De två sista osäkerheterna är därmed direkt
kopplade till utvecklingsarbetets intentioner medan den första osäkerheten är kopplat till de medel
som ska stödja gruppen att nå resultatet med systemutvecklingen.
I ljuset av denna studies handlingsteoretiska perspektiv ”återfinns” Lyytinens (1987) osäkerheter på
olika ”platser” i den sociala livsvärld som ett samarbete utgör. Osäkerhet i det första exemplet - kring
medlet - kan finnas hos enskilda individer och därmed i deras intra-subjektiva världar. En specifik
aktör kan t.ex. ha ett dolt tvivel om huruvida det arbetssätt som används är lämpligt att tillämpa.
Osäkerhet i detta fall kan också gälla gruppen och då finnas på ett inter-subjektivt plan genom att den
delas av aktörerna. Osäkerheten kan då finnas i hela gruppen eller i delar av gruppen. Osäkerhet hos
individen och/eller gruppen kan ta sig uttryck i de handlingar som utförs och påverka resultatet vad
gäller kvalitet. På samma sätt kan den andra typen av osäkerhet – osäkerhet huruvida effekten av
lösningen motsvarar de behov som verksamheten har – finnas både hos den enskilde individen
och/eller gruppen. Skillnaden är att denna osäkerhet inte refererar till nuet och inte är knuten till olika
medel som används. Osäkerheten refererar istället i huvudsak till framtiden och resultatets bruk.
Osäkerheten kan komma till uttryck i kommunikativa och materiella handlingar under samarbetet;
t.ex. genom ett ifrågasättande av arbetet eller en sviktande ambition i samarbetet. Vid den tredje typen
av osäkerhet - osäkerhet kopplat till problem och motiv - refererar detta i huvudsak till historien och
ett tvivel som individen och/eller gruppen har om huruvida man arbetar med att lösa rätt problem.
Även i detta fall kan osäkerheten komma till uttryck genom hur olika handlingar utförs samt att den
positiva känslomässiga bindningen till arbetet minskar.
Dessa osäkerheter kan tolkade genom det anlagda handlingsteorietiska perspektivet även samexistera
genom att osäkerheterna präglar arbetet samtidigt. Det kan emellertid också vara så att endast en
osäkerhet råder eller att en kombination av två osäkerheter påverkar arbetet. Genom att betrakta
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utvecklingsarbetet som trans-situationell händelser så innebär detta att de olika typerna av
osäkerheter kan ”byta av” varandra under genomförandet.
Sammantaget innebär detta att samarbetsinriktad systemutveckling bör betraktas som en komplicerad
och riskfylld process. Som jag tolkar Lyytinen (1987) menar han att utvecklingsgruppen kommer
tvingas ta sig igenom ett antal situationer där samarbetet riskerar att hämmas av osäkerheter och att
aktörerna aktivt behöver motverka dessa för att det gemensamma målet ska kunna uppnås. Lyytinen
beskriver inte närmare hur och vem som ska hantera osäkerheterna vilket jag ser som en
kunskapslucka som behöver fyllas. Lyytinen (1987:8) konstaterar däremot att graden av och
karaktären på osäkerheterna inte kan bestämmas i förväg utan att varje systemutveckling måste
förstås som en serie av unika händelser (Fitzgerald et. al. 2002:178).
Varje systemutveckling präglas således av sin egen kontext som behöver förstås utifrån denna.
Emellertid menar jag att generella drag kan uttolkas mellan projekten som relevansgör att strukturer
kan utvecklas och användas för att stödja arbetet. Samarbete av detta slag kan därmed ses som öppet
vad gäller arbetets mål (open-ended), situationsberoende och därmed i behov av anpassning
(situational dependent) samt som ett iterativt (iterative) utövande (Lyytinen 1987).
Hirschheim et. al. (1995) utreder och beskriver fyra paradigm på systemutveckling. Varje utvecklingsprocess omfattas enligt dessa författare av karaktärsdrag som gör att arbetet kan placeras inom de
olika paradigmen som därmed ger uttryck för karaktären på utvecklingsarbetet. Det paradigm som
primärt förknippas med samarbetsinriktad systemutveckling benämns social relativism42. Beträffande
detta paradigm skriver de (min fetmarkering): ”The basic metaphor for the process of systems
development in social relativism is to build systems which facilitate sense making and mutual
understanding. The role of the analyst is that of a facilitator for social evolution and change”
(Hirschheim et. al. 1995:73)
Utvecklaren är därmed en facilitator av social evolution med direkt koppling till de effekter som ska
uppnås och hur problemet i verksamheten ska lösas. I utvecklingsarbetet ska utvecklarna facilitera
gruppen; t.ex. att vaska fram mål för det framtida systemet och samtidigt säkra att utvecklingsgruppen
fångar alla de krav som det framtida systemet ska inneha så det i sin tur stödjer arbetet i
verksamhetens processer. I detta paradigm finns även värderingen att systemet ska hjälpa användarna
att lära sig nya aspekter i sin yrkesroll. System och utvecklingsprocess är således medel vilka
kontinuerligt ska stödja och stimulera lärande under utvecklingen.
Bedömningsgrunden för vilka mål som ska styra utvecklingen bestäms i samförstånd mellan
utvecklare och användare. Dessa kan därmed kontinuerligt komma att förändras tillföljd av effekter
under systemutvecklingsarbetet. Det är detta som innebär att arbetet i hög grad är ”open-ended”.
Samarbetet blir därmed en utmaning att prognostisera och projektera. Planer, medel och mål för
utvecklingsarbetet kommer vara i behov av anpassning. Dessa resurser ändras då som en konsekvens
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Hirschheim et. al. (1995) tar här utgångspunkt i Burell & Morgan (1979) som delar upp sin analys av teorier om
livsvärlden i fyra paradigm baserat på subjekt, objekt, förändring och stabilitet. Det ligger utanför denna studie att värdera
såväl denna grund samt relatera det handlingsteoretiska ontologi, av inkluderande karaktär, som jag anlagt i denna studie
till detta paradigmatiska ramverk.
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av de effekter som utvecklingsarbetet för med sig. Hanteringen av osäkerhet i arbetet rörande medel,
effekt och problem blir således något som förs fram som en naturlig del av utvecklingsarbetet enligt
detta paradigm. I och med att systemutvecklaren är facilitator behöver han, hon eller de därmed ha
förmåga och åtgärder att hantera situationer där osäkerheter uppstår. Detta genom att osäkerheter
löpande fångas upp och hanteras, vilket understryks av författarna när de skriver (min fetmarkering):
”Information systems development is like a journey to an uncertain destination with the systems
developer acting as a facilitator.” (Hirschheim et. al. 1995:53).
Under denna resa ska facilitatorn stödja och stimulera till delaktighet, samarbete och
erfarenhetsbaserat lärande. I praktiken innebär detta enligt Hirschheim et. al. (1995) att metoder
”diskret” behöver användas för att stödja utvecklingsgruppen i deras arbete. Diskretion tolkar jag här
som att utvecklarna genom sitt handlande ska uppvisa förmåga att 1) tillämpa en mångfald av
metoder på 2) ett sätt som är ett och samma med deras agerande. Detta blir ett uttryck för
paradigmets värdering av metoders roll och funktion i systemutvecklingsarbete. Författarna skriver
”As this paradigm emphasizes the complexity of systems development, it doubts the efficacy of objective
and rigorous methods and tools. Examples are diary keeping, various forms of mappings (’historical,
diagnostic, ecological and virtual’) […] special group pedagogy, use of metaphors to stimulate mental
shifts (’breakthrough by breakdown’) etc.” (Hirschheim et. al. 1995:76).
I paradigmet finns således en kritik mot traditionella systemutvecklingsmetoder som man menar
leder till ett designspråk som inte klarar den komplexitet som finns i utvecklingsarbete. Samarbetet
förutsätter då istället ett designspråk som kan tillämpas av alla deltagare. Detta för att inte osäkerhet
ska få fotfäste och påverka arbetet negativt. Om detta inträffar hotas det jämna samspelet i samarbetet
och därmed ambitionen att gruppen gemensamt kan nå målet med utvecklingen.
Med denna introducerande inventering i ljuset av en övergripande beskrivning av systemutveckling
(Lyytinen 1987), samt social relativism som paradigm för systemutveckling (Hirschheim et. al. 1995),
kommer jag nu fortsätta inventeringen genom ett urval av teoribildningar från informatik. Dessa är
mer eller mindre avgränsade teorier inom ämnet. Några av teorierna kan genom referensgranskning
knytas till det social relativistiskt paradigm som Hirschheim et. al. (1995) beskriver.
Genom inventeringen kan jag övergripande konstatera att perspektivet att arbeta tillsammans vid
systemutveckling har engagerat flera olika företrädare inom ämnet och då särskilt i Skandinavien. I
vissa avseenden menar företrädarna samma när de talar om att arbeta tillsammans, i andra avseenden
ger de olika innebörder för hur arbete i denna form ska bedrivas. Utmärkande är emellertid att
korsreferenser ofta saknas mellan företrädarna och att teorierna i mångt och mycket utvecklats var för
sig utan samarbete.

3.3.1.1 Samarbete i bidrag om computer supported collaborative work
Computer supported collaborative work (CSCW) har som huvudsakligt fokus att studera hur
informationsteknik kan stödja människor i samarbete (Dourish & Bellotti 1992). Baecker et. al.
(1995:141) definierar CSCW enligt följande: “Computer-supported cooperative work or CSCW is
computer-assisted coordinated activity carried out by groups of collaborating individuals.” Det starka
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fokuset på ”collaboration” gör området intressant för denna studie. CSCW kan utgöras av groupware,
gruppstödssystem och realtidsbaserade system vilka syftar till att främja samarbete i grupper. Dix et.
al. (1998:463) menar att system av dessa slag kan klassificeras på olika sätt.
Figur 3.10 hjälper mig att förstå att samarbete kan ske på samma plats och därmed som samlokaliserat
samarbete. Jag kan dessutom förstå att samarbete kan ske på olika platser och därmed som distanserat
samarbete. Samarbete delas dessutom upp i förhållande till tid. Samarbete kan ske synkront och då i
samma tid eller asynkront och därmed vid olika tidpunkter. I relation till det problemområde som jag
fokuserar i denna studie är jag inriktad på den typ av samarbete som sker synkront i tid och på samma
plats: s.k. samlokaliserat ansikte-mot-ansikte samarbete.

Figur 3.10: Var och när samarbete sker enligt CSCW (baserad på Johansen 1988)

Jag har vid inventeringen av CSCW valt att lyfta fram en källa. I syfte att förstå hur samarbete sker vid
distanserat samarbete analyserar Tuikka (2002) vad som inträffar under distanserade workshops med
AT som teoretiskt perspektiv. I denna systemdesign befinner sig olika designers på olika platser i ett
samtida modelleringsarbete. De samarbetar således i samma tid med målet att generera idéer till ett
framtida system men på distans och medieras genom CSCW-system. Trots det delvis annorlunda
fokuset i förhållande till föreliggande avhandling så innebär det samtida samarbetet viktiga lärdomar.
Några av de lärdomar som jag drar från Tuikkas analys är att:
•
•
•
•
•
•
•

Samarbetet bedrivs genom kedjor av designhandlingar.
Samarbetet sker mot en inledningsvis okänd horisont.
Relevans och mening för mål och medel är inte givna från början.
Relevans och mening för mål och medel tillskrivs av aktörerna under samarbetets fortskridande.
Mål tar sig först uttryck i tentativa idéer som gradvis utvecklas till mål eller förkastas eller glöms av.
Motivationen för samarbetet är kopplat till framgången att ta idé till mål och fullfölja detta till resultat.
En fungerande dialog är nyckel till en framgångsrik workshop

Tentativa idéer utvecklas således till mål under samarbetet och därefter till resultat. Framgång under
samarbetet kopplas till en fungerande dialog under workshopen. I denna dialog utsätts idéer för kritik,
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de förädlas, de förkastas eller ersätts, men de kan även glömmas bort och försvinna från samarbetet
(Tuikka 2002:188). Nyckel till en framgångsrik workshop är en dialog där man systematiskt
identifierar tentativa idéer och förädlar dem till konkreta resultat. En svårighet att nå dit ligger enligt
Tuikka i att samarbetet tar sig uttryck genom att olika designhandlingar sker sammanvävda mot olika
mål. Det får som konsekvens att dialogen blir intensiv, mångfacetterad och komplex. Detta är en effekt
av att idéerna inte behandlas ett och ett utan ofta behandlas parallellt. Tuikka (2002:189) poängterar
att idéer såväl som resultat kan försvinna eller glömmas bort under dialogen. Att ett delresultat blir
klart eller att en insikt nås är därmed ingen garanti för att detta resultat får effekt på framtida arbete
eller det slutliga resultatet.
För att underlätta designhandlingarna under workshopen används instrument. Instrument betraktar
han både som ett material och som en konceptuell artefakt som förmedlar en handling mellan
designern och det objekt som utgör designen (Tuikka 2002:188-189). De används även under
samarbetet för att överföra idéer mellan designers. Tillskillnad från det handlingsteoretiska perspektiv
som jag i denna studie anlägger görs ingen explicit uppdelning i underlag, resultat och instrument.
Detta är en konsekvens av att AT inte gör denna distinktion. Instrument och resultat sammanfaller
istället. Detta framträder när Tuikka argumenterar för att ”An instrument also has the potential of
being an elaborate tool, to understand the design object emerging from the collaboration. Such an
instrument is hypothetical user activity (t.ex. scenarios). It is used as a conceptual instrument in the
construction of the future artifact, while at the same time being a design object itself.” (Tuikka 2002:189)

3.3.1.2 Samarbete i bidrag om participatory design
Ehn & Sjögren (1991) och Kensing & Madsen (1991) presenterar erfarenheter om vad som utmärker
participatory design (PD) i Greenbaum & Kyng (1991). PD beskrivs då i termer av att systemdesign är
situationsbundet, är en strävan efter att etablera och vidmakthålla gruppinteraktion samt en process
där systemutvecklarna primärt ska facilitera utvecklingen och ett ömsesidigt lärande. Detta innebär
att PD är en av de teoribildningar som ligger till grund för det social relativistiska paradigm som
disktuerades i avsnitt 3.3.1. PD riktar systemutvecklingen mot att vara ”local co-development based on
cooperative tools and techniques” (Kyng 1998:15). Tuikka (2002) och CSCW studerade systemdesign
när det sker distanserat mellan aktörer vilka alla benämndes designers. PD fokuserar istället främst
lokalt organiserad systemutveckling som sker ansikte-mot-ansikte samt då arbetet tydligt är uppdelat
mellan användare av systemet och designers av systemet.
PD har en radikal bakgrund och området växte under 1970-talet fram genom en inriktning som kom
att benämnas the trade union approach (Iivari & Lyytinen 1998:146). Denna inriktning tog fasta på
arbetarens medbestämmanderätt i organisationer och de strömningar om delaktighet som tog fart
under samma tidsperiod43. Traditionella modelleringstekniker betraktades under denna första
generation av PD som verktyg för experter och verksamhetens ledning och inte lämpliga att tillämpa
under samarbete med potentiella systemanvändare. Denna radikala utgångspunkt har successivt
43

Detta kommer vi återkomma till i avsnitt 3.5 och se detta som en grund till för varför facilitering som koncept har växt
fram som ledningsmodell i organisationer.
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lämnats och Kyng (1998) beskriver att PD nu har gått igenom tre generationer. Under den andra
generationen myntade t.ex. Ehn & Sandberg (1983) konceptet skuggorganisation vid systemutveckling
som innebär att det till systemutvecklingsarbetet finns en ”union-led ’shadow organisation’ to
challenge the proposals developed by the management-led project organisation and to propose
alternatives to it” (Iivari & Lyytinen 1998:148). Centralt i PD under denna period blev begreppet
utopia. Begreppet användes bland annat för att benämna ett projekt som har blivit betydande för PD. I
UTOPIA-projektet arbetade forskare tillsammans med yrkesverksamma typografer och
systemutvecklare för att framställa sätt på hur IT kunde utveckla typografiverksamhet (Ehn & Kyng
1991). Men begreppet utopia användes också praktisk för att beskriva PD i användning och då för att
rikta samarbetet mot framtiden och den situation som utvecklingsarbetet ska leda till (se Kensing &
Madsen 1991:165).
Under den tredje generationen av PD har ett fokus på deltagarorienterad design anlagts. Kyng
(1998:20) beskriver att detta inneburit att PDs täckningsgrad vidgats i förhållande till andra
inriktningar. Iivari & Lyytinen (1998:147) pekar på att området CSCW – från tidigt 1990-tal och
framåt – har riktat stort intresse för de idéer och tankar som PD omfattar. PD förknippas idag även
med området human computer interaction och i detta används koncept som tidigare utvecklats inom
PD.
Det som drev fram PD enligt Ehn & Sjögren (1991) var insikten att användandet av traditionella
systemutvecklingsmetoder ofta kunde resultera i breakdown av samarbetet. Detta då den ena
aktörsgruppen – användarna – ofta inte kunde förstå dessa metoder eller tillämpa resultatet dem utan
expertstöd. Samarbetet var därmed inte ett jämt samspel. Ehn & Sjögren illustrerar denna upptäckt
enligt följande: ”There came a day, however, that put an end to this idyllic form of designer-user
cooperation. This was the day when we found that the system descriptions only made sense to us, the
systems designers. The only sense our system descriptions made to the participating typographers was
that they were made by us, that is, their own experts” (Ehn & Sjögren 1991:248).
Detta sammanbrott i samarbetet stimulerade utvecklingen av en rad PD-tekniker med visionen att alla
deltagare skulle kunna samarbeta på lika grunder, med andra ord, ett jämt balanserat samspel. Ehn &
Sjögren (1991:249ff) beskriver själva hur brädspelet blev ett medel att initiera och genomföra
samarbete för att utveckla förutsättningar för framtida system. En central egenskap i dessa tekniker
var att komponenterna i detta spel baserades på den semantik och syntax som verksamheten
präglades av. Härigenom blev instrumenten diskreta i förhållande till verksamheten. Egenskaper som
dessa utformades för att skapa jämn balans i samspelet och stimulera alla deltagare att samarbeta bra
med varandra. Andra egenskaper som instrumenten hade var att de var snabba och enkla för
aktörerna att ta till sig och sätta sig in i. Samarbetet kunde därmed ske resurssnålt och flexibelt
(ibid.:249).
I och med att jag studerar samarbetsinriktad modellering i arbetsseminarier fann jag genom
inventeringen det intressant att även titta närmare på Kensing & Madsen (1991) och deras
beskrivning av s.k. future workshops. Kortfattat är future workshops en teknik för att identifiera och
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rikta uppmärksamhet mot en problemsituation med syfte att lösa detta problem (Kensing & Madsen
1991:156). Arbetssättet ska generera visioner för framtiden och stimulera att dessa realiseras. Därmed
innefattar tekniken ett sätt att planera hur problemsituationen ska kunna hanteras och hur visionen
ska kunna realiseras. Några av de grundläggande förutsättningarna för att samarbete ska kunna
etableras är att:
•
•
•
•
•
•

De som deltar i samarbetet delar samma problemsituation.
De som deltar ska vilja att problemsituationen ska förändras.
De som deltar ska dela medlen för att förändringen ska komma till stånd.
De som deltar inte är fler än tjugo personer.
Gruppen stöds av en eller flera facilitatorer.
Facilitatorerna arbetar aktivt med att säkerställa att deltagarna kan följa och delta i diskussionerna.

Utöver detta anger de att facilitatorn ska intervenera i innehållet i de dialoger som förs under
arbetsseminariet (Kensing & Madsen 1991:157), detta ”as a way to broaden the perspective of the
participants”. Här introducerar de metaforen som teknik för att underlätta och rikta
uppmärksamheten i dialogen om den problematiska situation som ska utvecklas såväl som vid
genererandet av visioner för framtiden. Kensing & Madsen (1991:160-167) redovisar utöver dessa
grundläggande förutsättningar även erfarenheter från genomförandet av ett förändringsarbete enligt
denna teknik. Organisationen som i deras typexempel ska förändras är ett bibliotek. Arbetet
tillsammans med denna organisation pågick i fyra månader. Ur deras redovisning har jag vaskat fram
ett antal lärdomar med fokus på hur samarbete etableras och vidmakthålls. Några av dessa är:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagarna utvecklar inför arbetsseminariet en gemensam bakgrund och referensram, t.ex. genom att
o Facilitatorerna lär sig verksamheten genom att delta i den under en period.
o Facilitatorerna tar med sig deltagarna till andra verksamheter för att de ska få inspiration till
hur IT kan användas i verksamhet och hur arbetet kan organiseras genom IT.
Metaforer utvecklas tidigt under samarbetet som en konsekvens av den gemensamma bakgrunden.
Biblioteket som endera ett varuhus, lager eller en mötesplats formuleras.
Workshopens tema utformas gemensamt - ”Computer technology on our terms” - detta sker samtidigt
som den bakomliggande idén med workshopen och ett program med de faser som workshopen innehåller
utformas.
Utformningen av workshopens arena genomförs tillsammans med deltagarna.
Facilitatorerna introducerar ”future workshop” som teknik samt går igenom arbetssättets olika faser.
Facilitatorerna intervenerade i dialogerna för att hjälpa deltagarna att skifta metaforer, rikta
uppmärksamhet mot aspekter de glömde bort och dylikt.
Deltagarna delas vid vissa moment upp i mindre arbetsgrupper vilka tilldelades specifika uppgifter.
Arbetet att formulera visioner initierades genom två mindre uppvärmningsövningar.
För att utveckla arbetsgruppernas förmåga introducerades olika arbetssätt, t.ex. ”metaphorical design”,
under gruppernas arbete.
Arbetsgrupperna samlades ihop till en storgrupp under vilken resultaten presenterades gemensamt.
Workshopen stängdes genom att deltagarna fick i uppgift att göra en detaljerad plan för hur de första
stegen i att förändra problemsituationen till visionen skulle ske. Detta genom att de fick formulera en
lista av uppgifter som skulle göras inom en avgränsad tidsperiod och namn på de som skulle utföra
uppgifterna.
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En reflektion som jag gör baserat på dessa lärdomar är att systemutvecklarna tillbringade en tid med
deltagarna inför aktiviteten. De arbetade i verksamheten som praktikanter. Detta sätt skapade
förutsättningar för att en gemensam bakgrund och referensram om verksamheten kunde utvecklas.
Det skapade även förutsättningar för att relationer mellan aktörerna utvecklades och därigenom att ett
förtroende mellan dem etablerades.
Flera av de erfarenheter som identifieras är intressanta och de kompletterar de lärdomar som Tuikka
(2002) gett mig. Erfarenheter som Kensing & Madsen (1991) lyfter fram som viktiga är att workshops
hjälper utvecklare och användare att tillsammans designa mål för framtida system kopplat till
verksamheten. Arbetssättet menar de hjälper att få igång arbetet och strukturera upp hur det ska
genomföras. I och med att workshopen drivs av facilitatorer som lärt sig verksamheten och med
modelleringstekniker som är ”närmare” deltagarna än traditionella systemutvecklingsmetoder så
medför detta att arbetet tillsammans kan ske genom ett designspråk som överensstämmer det språk
som till vardags används i verksamheten. Arbetsformen medför också att utvecklarna får direkta
reaktioner på vad användarna gillar eller inte gillar när visionen utvecklas. Detta uttrycker Kensing &
Madsen (1991:166) i termer av att arbetssättet får dem känna den ”själ” som verksamheten har, vilket
de anser är viktigt när ett system ska utvecklas för användare i densamma.
Kensing & Madsen (1991:166) avslutar med att kommentera några utmaningar som de identifierat i
fröhållande till samarbete. Dessa har kommit att bli något av inspirationskällor för mig i mitt arbete.
Utmaningar att lösa är (min fetmarkering): ”for instance, time pressure during the Future Workshops;
ensuring that the plans are actually carried out; selecting a coherent group of participants; and ensuring
that the facilitators inspire without manipulating. How to handle such problems is, of course, crucial
to the success of the approach.” De utmaningar som de identifierar är de typer av utmaningar som
föreliggande avhandling är inriktad på att utforska genom att på detaljnivå observera facilitering-ihandling under modellering och baserat på dessa insikter genomföra teoriutveckling.

3.3.1.3 Samarbete i bidrag om samlära i systemdesign
Hägerfors (1995) fångar upp begreppet mutual learning från PD (Greenabum & Kyng 1991).
Begreppet översätts i termer av samlärande vilket hon argumenterar för är en viktig aktivitet vid
systemdesign. Samlärande gör Hägerfors (1995) till ett koncept som ger stöd och verktyg för att
utveckla de socio-emotionella aspekterna i samarbetet. Målet blir att möjliggöra goda relationer, god
stämning, entusiasm, kreativitet och ett fungerande samarbete. Konceptet syftar till att aktörerna
medvetet ska kunna adressera dessa aspekter. Det utgörs av dels en teoretisk förankring, dels ett antal
fallstudier som används för att illustrera situationer och olika tekniker-i-bruk, samt beskrivningar av
ett tekniker för hur samlärande kan ske. Bland annat behandlas hur medling vid konflikt kan utföras,
hur stress kan hanteras och hur projekt avslutas och erfarenheter fångas. Centralt för samlärande är
samarbete (Hägerfors 1995:35).
Några utmärkande drag på hur samarbete beskrivs är enligt denna teoribildning att arbetet sker i en
arbetsgrupp och att det karaktäriseras av den kommunikation som sker i gruppen när de
gemensamma målen fullföljs. Hägerfors (1995) pekar här på att kommunicerandet är mer eller
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mindre intensivt beroende på uppgiftens art och att framgång i kommunikation är mer eller mindre
avgörande för att målen ska kunna fullföljas. Rutinuppgifter menar hon kräver mindre grad av
kommunikation i gruppen, medan vid problemorienterat arbete krävs högre grad av interaktion samt
att kommunikationen i gruppen fungerar och blir framgångsrik. Hon pekar på att vid arbete av det
senare slaget är grupperna ofta heterogena (Hägerfors 1995:36), vilket inte underlättar
kommunikationen. Att detta är fallet är en konsekvens av att arbetsgrupper vid systemdesign ofta är
sammansatta av personer med olika yrken, från olika delar i en organisation eller till och med
härstammar från olika organisationer. Det föreligger således ett behov av att lära sig om och av
varandra för att härigenom kunna kommunicera framgångsrikt.
Ett samarbetsklimat av detta slag uppstår sällan automatiskt. Det Hägerfors (1995:22-23) i ljuset av
detta introducerar är synsättet att arbetsgrupperna behöver ha fokus på både instrumentella och
socio-emotionella aspekter för att ett välfungerande samarbetsklimat ska skapas. Till de förstnämnda
instrumenten knyts sättet att arbeta på, med andra ord de tekniker för systemdesign och
projektledning som resulterar i att ett sakresultat utvecklas. Till socio-emotionella instrument knyts
s.k. gruppklimattekniker som ska underlätta för gruppen att fungera bra ihop. Hon skriver: ”En
systemdesigner behöver ha en ’verktygslåda’ som omfattar tekniker från alla delarna: arbetet och
arbetsuppgifternas utförande, ett gott samarbete, ömsesidigt lärande och värdering.” (Hägerfors
1995:23)
Det är viktigt för samarbete att grupprocesserna struktureras på ett sådant sätt att de socioemotionella aspekterna får utrymme. Det senare utmärks av att deltagarna litar på varandra, tycker
om att samarbeta med varandra, vågar säga vad de tycker och har roligt tillsammans (Hägerfors
1995). Emellertid får inte skapandet och vidmakthållandet av samarbetsklimatet ta överhanden i
systemdesignen, så att upprätthållandet av samarbetet blir ett självändamål, eller att arbetet blir
frikopplat från den sociala omgivningen och hamnar i s.k. groupthink44. Syftet med systemdesign är att
designa ett sakresultat för någon utanför samarbetet. Det goda gruppklimatet ska etableras för att
detta uppdrag effektivt och engagerat ska vara, ”ett medel för att nå effektivt designarbete och bra, väl
anpassade och accepterade produkter” (Hägerfors 1995:35).
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Konceptet groupthink är ett sätt att problematisera huruvida samarbete alltid är bra och effektivt (Janis 1982). Janis
(1982:9) beskriver konceptet ”as a quick and easy way to a mode of thinking that people engage in when they are deeply
involved in a cohesive in-group, when the members’ strivings for unanimity override their motivation to realistically appraise
alternative courses of action […] Groupthink refers to a deteriation of mental efficiency, reality testing, and moral judgment
that results from in-group pressures.” Konsekvens av groupthink kan bli att samarbetet inte blir framgångsrik (ibid.:244) Att
gruppen präglas av groupthink tar sig då uttryck bland annat genom att beslut baseras på svag genomförd
informationsinsamling eller att olika val vid beslutssituationer baseras på svaga eller ensidiga grunder (ibid.). Detta kan
exempelvis vara en orsak av att gruppen inte har gjort en tillräcklig analys av tänkbara alternativ och/eller att gruppen har
arbetat med otydliga mål. Några av symptomen som författaren lyfter fram är att gruppen känner sig oövervinnelig och
inte ser några behov av att samarbetet behöver förbättras; att gruppen har en övertro på sin egen förmåga. Ett annat
symptom är att gruppen censurerar sig själv för att tvinga fram ett specifikt sätt att arbeta. Sammantaget blir groupthink ett
koncept för att beskriva samarbete som inte längre fungerar väl och genererar sakresultat som är relevanta för
omgivningen.
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I förhållande till det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt ser jag likheter mellan samlärande
och det dynamiska och interaktionsinriktade synsätt som PT har (se avsnitt 3.2.1.2). Uppdelningen i
instrumentella och socio-emotionella aspekter ser jag som relaterbart till bland annat Schatzkis
(2001b) uppdelning i teleoaffektiva drivkrafter för verksamhet. För att samarbete ska fungera behöver
arbetet då både drivas såväl av ändamål som mot att aktörerna får positiva känslomässiga bindningar
till samarbetet. I förhållande till SIP och socio-instrumentell handling blir instrumentet en viktig
kategori för att förstå handling och interaktion. Vad teorin om samlärande då visar är att instrument
inte bara bör betraktas som verktyg kopplade till systemdesign och framställandet av sakresultat, utan
att man även behöver förstå instrument som främjande av fungerande samarbete. Samlärande
inspirerar därmed till att tolka kategorin instrument i figur 3.6 som pluralistisk genom att det finns
olika typer av instrument (tekniker, verktyg och metoder) med olika perspektiv och värdegrunder,
vilka tillsammans syftar till att i olika avseenden hjälpa och stödja aktörerna under samarbetet45.

3.3.1.4 Samarbete i bidrag om participative enterprise modeling
Deltagarorienterat arbete är en grundläggande egenskap i teoribildningen participative enterprise
modeling (PEM) (Persson 2001; Stirna 2001). Det som särskiljer detta koncept från de ovan
inventerade teoribildningarna är att företrädarna här fokuserar på att fånga och metodgöra
erfarenheter från enterprise modeling (EM). Genom EM hanteras olika organisatoriska problem: t.ex.
kartläggning och utformning av affärsprocesser, strategisk planering, integration och
systemutveckling . Participative enterprise modeling (PEM) innebär att modelleringsarbetet ska bli
deltagarorienterat genom att faciliterade arbetsmöten tillämpas och att samarbete deltagarna emellan
medvetet etableras och att detta drivs mot kvalitet samtidigt som konsensus skapas om de beslut som
följer av samarbetet, och att organisationen i fokus accepterar sakresultaten som genereras (Bubenko
et. al. 2001).
Persson (2001:191) delar upp deltagarorientering i två typer. I den första typen - det konsultdrivna
arbetet - sker samarbete genom att en konsult driver modelleringen och deltagarna från verksamheten
används endast som medel för att validera de modeller som utvecklas av konsulten. Konsensusdriven
modellering - mot vilket PEM riktas - eftersträvar att deltagarna äger den modell som genereras
genom att de bestämmer modellens innehåll och därmed själva skapar sakresultatet. I realiseringen av
PEM innebär detta att olika deltagare träffas under arbetsseminariet och samarbetar. Mötet leds av en
facilitator och sakresultatet (ofta modellen) skapas av deltagarna, vilka därmed också ansvarar för
innehållet i modellen.
Samarbetet underlättas genom att konkreta tekniker för att rikta uppmärksamhet mot både ändamålet
(sakresultatet) och socio-emotionella aspekter. Bruket av ”plast” och ”lappar” blir t.ex. uttryck för hur
sakresultat samproduceras. Artikulerade normer, som att alla ska ta ansvar för arbetet och resultatet,
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Behovet och nyttan av ”verktygslådor” vid samarbetsinriktad modellering har vuxit sig starkare med åren. Även Nilsson
(1999:217ff) talar om betydelsen av en lämplig verktygslåda för att underlätta och möjliggöra modelleringsarbete. Jag
återkommer till detta i avsnitt 3.4 då jag redovisar olika tekniker för modelleringsarbete.

105

är exempel på hur samarbetet riktas socio-emotionellt. Några av de mål som knyts till normen att
arbetet ska ske genom konsensusdrivet deltagande är enligt Persson (2001:191-192) att:
•
•

Aktiv kommunikation och livliga diskussioner ska ske under samarbetet
En arbetsgrupp skapas som arbetar mot samma mål

Grunden för att lyckas med PEM är att arbetet aktivt sker genom en fungerande arbetsgrupp som
etableras och vidmakthålls (Persson 2001). Om dessa förutsättningar råder är det större potential att
goda sakresultat utarbetas i och med att gruppen då arbetar effektivt och drivande mot samma mål.
Om diskussionen är livlig och funktionell ökar därtill möjligheten att arbetsgruppen genererar
insikter, problem och andra delar i sakresultatet. Genom aktiv och livlig kommunikation kan
kvaliteten i modellen således stärkas (Persson 2001:191-192). I ett led att konkretisera erfarenheter av
PEM beskriver Stirna et. al. (2007:552ff) ett antal övergripande rekommendationer för hur konceptet
ska tillämpas för att delaktighet ska uppnås:
•
•
•
•
•

Värdera det organisatoriska sammanhang där samarbetet ska ske.
Värdera det problem som samarbetet ska hantera.
Fördela arbetet på olika roller.
Säkerställa resurser till samarbetet.
Organisera samarbetet i arbetsseminarier.

Att värdera det organisatoriska sammanhanget är viktigt då detta leder fram till huruvida ett
konsensusdrivet arbetssätt är lämpligt att anlägga för den aktuella organisationen. Stirna et. al.
(2007:552) menar att en auktoritär organisationskultur eller en organisation där dolda agendor styr
inte är mottaglig för det öppna angreppssätt som konsensusdrivet samarbete kännetecknas av. Detta
kan vara ett hot mot framgång och behöver således kartläggas innan samarbetet initieras. I
förhållande till Lyytinen (1987) och de osäkerheter han pekar på kan en förvärdering av det
organisatoriska sammanhanget tidigt identifiera projekt där osäkerheter om medlet kan komma att
påverka arbetet. En annan aspekt rörande förvärdering handlar om vilken typ av problem som
samarbetet ska hantera. Även denna förberedande aktivitet i PEM kan kopplas till Lyytinen (1987) och
särskilt osäkerheten huruvida rätt problem hanteras under samarbetet. Stirna et. al. (2007:554)
beskriver tre typer av problemsituationer som PEM kan tillämpas på. Beroende på problemsituationen
sker uppstarten av PEM då på olika sätt, med ökad grad av samordning i uppstarten beroende på
komplexiteten i problemsituationen46.
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Om problemet som PEM-arbetet ska hantera är okomplicerat kan arbetet initieras utan högre grad av samordning av
resurser eller andra förutsättningar. Om problemet däremot har större komplexitet behöver större kraft läggas på att
samordna uppstarten. En person med stor förmåga att leda projektet bör i detta läge ta ansvar för arbetet. Om
problemsituationen är otydlig – en situation som inte har en klar och tydlig problemdefinition och där det inte är möjligt
att värdera hur problemet ska lösas – så föreslår man en artikulerad struktur för att starta samarbetet (Stirna et. al.
2007:554-555). Övergripande innebär strukturen att man först genomför en förstudie med målet att utreda syftet med
samarbetet och etablera en gemensam målsättning för projektet. I den därpå efterföljande förhandlingsfasen behandlas
samarbetet i konkreta termer och arbetet planeras gemensamt upp. I den tredje fasen genomförs samarbetet enligt den
plan som utarbetats.
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Den tredje aspekten som lyfts fram för att realisera PEM är att knyta roller till samarbetet (Stirna et. al.
2007:555). Förutom att tillämpa traditionella roller för projektorganiserat arbete framhävs i detta läge
tre uttryckta nyckelroller som särskilt är viktiga vid samarbete av detta slag:
•
•
•

Modelleringsfacilitatorn
Verktygsoperatören
Modelleringsdeltagaren

Jag berör dessa roller endast kortfattat här; i avsnitt 3.4.2 då jag behandlar begreppet modellering
genom olika aktörer återkommer jag till rollerna. Att knyta roller till deltagarna medför att
arbetsuppgifter och ansvarsområden kan knytas till dem och därmed att systematik tillförs
samarbetet. Normerna i PEM framkommer genom rollbeskrivningarna. Stirna et. al. (2007:555)
skriver till exempel att (min fetmarkering): ”The facilitator is only there to moderate the problem
solving process among the domain experts, not to solve the problem. The ownership of a problem and
its solution should always remain with the stakeholders” Samarbete av detta slag ska således vila på en
tydlig uppdelning mellan stödjande aktörer och modelleringsdeltagarna (s.k. domänexperter), vad
gäller arbete och intervention, där deltagarna är de som utför arbetet och problemlösningen.
Facilitatorn och verktygsoperatören - han eller hon som ansvarar för att renrita modellen i ett
datorbaserat metodverktyg - är endast stödjande personer i under arbetet.
Gentemot PD och Kensing & Madsen (1991) respektive CSCW och Tuikka (2002) är detta en skillnad i
norm då dessa beskriver att facilitatorn och systemdesignern ska göra sig delaktig i dialogen även på
innehållsnivå och genom sina inlägg lotsa och bidra i resultatframställningen. I PEM vilar således
framgång på att å ena sidan engagemang från relevanta domänexperter säkerställs (Persson 2001:263267), vilket sker genom att dessa äger och utformar sakresultatet, och å andra sidan genom aktörer
som stödjer processen (Stirna et. al. 2007:556).
Den fjärde aspekten som lyfts fram är behovet av att säkerställa resurser. Här gör författarna en poäng
av att resurser både behövs för att genomföra samarbetet såväl som vid förberedelserna av samarbetet
(Stirna et. al. 2007:557). Återigen trycker PEM på lärdomen att samarbete av detta slag förutsätter
uppstart och förberedande aktiviteter; t.ex. intervjuer av deltagarna för att avgöra deras förmåga att
bidra i arbetet och genomförandet av samarbetet. Resurser i detta fall kan utgöras av tid eller
finansiella medel för att frigöra relevanta domänexperter, samt för att tillgängliggöra experter som kan
stödja arbetet.
I Persson & Stirna (2007:629) beskrivs en möjliggörande faktor för att säkra resurser och ledningens
stöd i samarbetet. Detta sker i termer av en samarbetschampion. De skriver (min parantes): ”The role
of champion coming from top management is to provide resources and authority as well as demonstrate
the importance of KM (knowledge modeling) by being actively involved” Champion är således en
person som är utsedd av ledningen i den organisation som fokuseras med uppgift att säkra resurser
för samarbetet och engagemang i samarbetet, samt ska visa att det aktuella arbetet är av betydelse för
de verksamhetsbeslut som fattas i organisationen på ledningsnivå. En viktig lärdom från PD i kontrast
till rollen champion är emellertid att medverkan från ledningens sida kan reducera öppenheten i
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dialogen under en workshop, vilket behöver värderas i relation till hur samarbetet ska organiseras
(Kensing & Madsen 1991).
Utöver dessa fyra förutsättningsskapande aktiviteter redovisar Stirna et. al. (2007:558-559) även
erfarenheter om hur modellering-i-handling bör bedrivas under arbetsseminarier. Bland annat
beskriver de att varje arbetsseminarium bör styras av ett antal tydligt formulerade mål som framhäver
det praktiska värdet av modelleringsaktiviteten för den organisation som fokuseras. De beskriver
också att samarbetet ska ske med stöd av en beskrivningsteknik som alla kan förstå och ta till sig
(jmfr. Ehn & Sjögren 1991). De menar att samarbetet ska stödjas genom att alla närvarande involveras
i och mot det problem som ska lösas (jmfr. Kensing & Madsen 1991).
Målen med PEM ligger, enligt min mening, nära det Hägerfors (1995) beskriver rörande samlärande
vid systemdesign, och de ligger även nära de egenskaper för ett arbetsseminarium som Tuikka (2002)
presenterar i förhållande till CSCW. Dock är de mer konkretiserade i PEM än de tidigare källorna för
hur samarbetet ska komma till uttryck under modelleringen. Detta är ett tecken på att PEM mer är
metodgjord än de andra inriktningarna. Det PEM således ger är en metodgjord struktur för att
organisera samarbete när arbetet riktas in mot modellering. I relation till CSCW, PD och samlärande
så tolkar jag PEM som en precisering av hur modelleringsarbete i samarbete konkret samordnas med
fokus på ändamålsenlighet såväl som socio-emotionella aspekter. Det finns emellertid några
skillnader. En sådan är normen om vad facilitator bör och inte bör göra under modelleringen.

3.3.1.5 Samarbete i bidrag om team-based reconstruction
Teoribildningen om PEM fokuserar samarbete vid modellering. Ett liknande angreppssätt har
företrädarna bakom team-based reconstruction (TBR) använt (Lind & Seigerroth 2003). I avsnitt 1.2.2
beskrevs frågandet och svarandet som motorn vid modellering. Det Lind & Seigerroth (2003) gör, är
att de preciserar att kommunikation vid modellering i samarbete utmärks av ett frågande och ett
svarande. Det är detta som är motorn i den kommunikation som sker under ett modelleringsarbete.
I ett led att möjliggöra TBR redovisas fyra aktiviteter. Jag kommer ta upp och diskutera dessa mer
ingående i anslutning till modellering i avsnitt 3.4 men för att förstå hur samarbete betraktas i TBR
behöver vi titta närmare på aktiviteterna redan här. De är:
•
•
•
•

Interaktiv insamling
Interaktiv modellering
Icke-interaktiv modellering
Interaktiv validering

Som försatserna till tre av aktiviteter anger så utgör dessa det arbete som sker interaktivt och därmed
samarbetsinriktat. Icke-interaktiv modellering är den fjärde aktiviteten vilket är arbete som sker
mellan arbetsseminarierna. Då ställs arbetsresultat samman och/eller förädlas inför kommande
interaktiva moment genom exempelvis renritning. Det är under de interaktiva stegen som kunskap
om den verksamhet som fokuseras utvinns genom att frågor ställs och svar ges ansikte-mot-ansikte.
Detta arbete sker då genom en seminariebaserad arbetsform (Lind & Seigerroth 2003:126), om
förutsättningarna för detta skriver de: ”Through a wide participation in the process of team-based
108

reconstruction, an appropriate amount of shared contextual knowledge can be reached. The aim is that
this shared contextual knowledge is based on a mutual understanding and agreement about how the
organization works.”
Delaktigheten, ömsesidig förståelse och överenskommelser över hur den fokuserade verksamheten
fungerar, är således i likhet med PEM och PD några av de främsta förutsättningarna i TBR. Om inte
deltagande aktiveras når man inte målet med det gemensamma arbetet. Målet är att expandera den
delade kontextuella kunskap som råder om den verksamhet som samarbetet fokuserar. I ljuset av SIP
handlar det således om att samordnat utveckla såväl intra- som inter-subjektiv kunskap om den
verksamhet som står i fokus för modelleringsarbetet. Genom att relevanta aktörer vid samma tid och i
samma rum samlas och samtalar om verksamheten så skapas förutsättningar för att deltagarna lär av
varandra samtidigt som de lär av sig själva. Samarbetet i TBR styrs således mot att bli ett sorts
samlärande där kunskapsutvecklingen bygger på resultatet från interaktionen mellan aktörerna samt
de förutsättningar för samarbetet som konceptet innefattar. Lind & Seigerroth (2003:128) presenterar
fyra konceptualiserade lärdomar om samarbete från modelleringssituationer som de har analyserat:
•
•
•
•

Ett väl fungerande samarbete förutsätter en god sammansättning av teamet.
Ett väl fungerande samarbete förutsätter stöd för att rikta uppmärksamheten under dialogen.
Ett väl fungerande samarbete är en dynamisk process.
Ett väl fungerande samarbete sker resurseffektivt.

Lärdomarna innebär att kraft riktas mot hur teamet sätts samman. Teamet bör bestå av ett tvärsnitt av
aktörer från organisationen i fokus, både vertikalt och horisontellt (Lind & Seigerroth 2003). Det
primära argumentet är att säkerställa att teamet som modellerar verksamheten har tillräcklig kunskap
om verksamheten som de modellerar. Ett kriterium är att de som medverkar också är de som utför
den verksamhet som de representerar; detta i och med att modellering handlar om att kartlägga de
handlingsmönster som sker i verksamheten.
En annan förutsättning är betydelsen av att kunna rikta uppmärksamheten under dialogen. För att
kunna göra detta rekommenderas att modelleraren utnyttjar den kraft som interaktionen i samarbetet
utgör. För att klara detta och även säkra drivkraft under samarbetet pekar de på styrkan att använda
teorier och metoder för att artikulera relevanta frågor och dokumentera svar på ett bra sätt (Lind &
Seigerroth 2003:128). Dessa förutsättningar av instrumentell karaktär utgör inspiration för nya frågor
samt styr frågandet genom i modelleringen genom den logik som teorin eller metoden har. Att
tillämpa förutsättningar som dessa innebär stöd att under dialogen rikta uppmärksamhet mot viktiga
aspekter i den verksamhet som modelleras. I förhållande till de lärdomar som Kensing & Madsen
(1991) respektive Stirna et. al. (2007) presenterar så är detta ett sätt att säkra att alla inblandade
involveras i dialogen och att arbetet fokuseras på det problem som modelleringen handlar om.
Kensing & Madsen (1991) beskrev t.ex. värdet av metaforer och Stirna et. al. (2007) värdet med att
tillhandahålla en metod under modelleringen.
Lind & Seigerroth (2003:128) pekar utöver detta på att samarbetet behöver betraktas som en
dynamisk process under hela genomförandet. I och med att modellering är en lärprocess behöver de
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som medverkar vara aktiva under hela arbetet. Detta är en viktig faktor för att deltagarna ska göra
resultatet till sitt eget och därmed acceptera konsekvenserna av modelleringen. Utöver detta bör
arbetet ske tids- och resurseffektivt. Om samarbetet ska kunna förankras i organisationen och
organisationens ledning behöver arbetet ha förutsättningar att kunna utföras effektivt. Detta för att
underlätta att organisationen i fokus ser värdet med TBR och därtill har rimlig möjlighet att knyta
relevanta medarbetare till samarbetet (Lind & Seigerroth 2003:128).

3.3.1.6 Samarbete i bidrag om requirements by collaboration
Både Lind & Seigerroth (2003) och t.ex. Stirna et. al. (2007) visar på två arbetsformer (TBR och PEM)
för samarbetsinriktad modellering. De har utvecklats i en skandinavisk miljö. Vad som karaktäriserar
denna kontext beskrivs i Iivari & Lyytinen (1998). Emellertid har samarbetsinriktning inte enbart
fokuserats i Skandinavien. Parallellt har samarbete vid systemutveckling fått fotfäste även utanför
Skandinavien och då särskilt inom området requirements engineering (RE). I studiens inventering har
jag fångat fyra källor från RE som sätter samarbete som centralt för att nå framgång under
systemutveckling:
•
•
•
•

Wood & Silver (1995): Joint application development
Gottesdiener (2002): Requirements by collaboration
Tabaka (2006): Collaboration explained
Vennix (1996): Group model building

Hur ser dessa källor då på samarbete? Wood & Silver (1995) behandlar inte i någon större
utsträckning samarbete som företeelse utan behandlar i första hand Joint Application Development
(JAD) som ett koncept och pekar på vilka förtjänster som JAD har för en organisation (Wood & Silver
1995:336ff). De menar att konceptet accelererar systemutvecklingsprocessen genom att
samarbetsinriktade seminarier tillämpas som huvudsaklig arbetsform under arbetet. Under dessa
seminarier sammanförs de personer som behövs för att definiera utvecklingsarbetets syfte samt för att
fullfölja arbetet effektivt. Bruket av denna arbetsform menar de innebär att kvaliteten i resultatet ökar.
Detta är primärt en konsekvens av att rätt personer grupperats till teamet för att fullfölja de
överkommelser som nåtts om vad utvecklingsarbetet ska innebära och hur det ska genomföras.
Förutsättningarna är därigenom att ett slutgiltigt resultat effektivt produceras som är mer komplett
och korrekt än om traditionella utvecklingsmetoder tillämpas (Wood & Silver 1995:335-336).
Gottesdieners (2002) bidrag kan betraktas som en vidareutveckling av JAD. Hon presenterar en rad
olika tekniker för hur samarbetsinriktad kravutformning kan genomföras. Hon beskriver också hur
hon betraktar företeelsen samarbete, vilket inte Wood & Silver (1995) gör i någon större omfattning.
Samarbete menar hon sker när alla deltagare i en grupp delar ett gemensamt syfte samt när det råder
ett ömsesidigt förtroende mellan deltagarna (Gottesdiener 2002:10). Som ytterligare viktigt incitament
är att de tekniker som tillämpats har godkänts av deltagarna. Det är således inte enbart betydelsefullt
att komma överens om vad som är det förväntade resultatet av arbetet, utan även vilket medel som ska
användas för att nå resultatet. Detta i syfte att effektivisera arbetet och underbygga fungerande
samarbete. Jag ser här en koppling till Lyytinen (1987) och dennes olika typer av osäkerheter. Genom
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att komma överens om medlet skapas förutsättningar för att göra människor delaktiga i hur arbetet
ska bedrivas, vilket kan fungera proaktivt och reducera risken för att osäkerhet uppstår i gruppen om
medlet under samarbete.
Samarbetet kommer till uttryck genom att deltagarna interagerar ungefär som en jazzorkester:
”multiple voices interwoven, playing togheter and individually, generously and inventively, sharing a
single theme” (Gottesdiener 2002:10) Grundläggande i denna beskrivning är att samarbetet sker mot
ett delat mål vilket är knutet arbetets syfte. Interaktionen innebär ett samspel där Gottesdiener lyfter
fram både det gemensamma och det individuella under samarbetet. De ”spelar” och därmed ”agerar”
de i samarbetet både gemensamt och individuellt. I beskrivningarna av PD, samskapande, TBR och
PEM är fokus endast det gemensamma. Gottesdiener (2002) gör en poäng av att samarbete även
innefattar individuellt agerande för att samarbetet ska lyckas. Hon beskriver även en god
samarbetspartner som både generös och kreativ. Det handlar således om att vid samarbete dela med
sig av sitt kunnande och sin förmåga samt göra det på ett sätt som främjar nytänkande och lärande för
övriga som deltar i arbetet. Dock vilar samtliga dessa förutsättningar på att ett tema delas av
deltagarna. När jag jämför detta med det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt så ser jag att
detta ligger nära det Barnes (2001:23) menar, när han argumenterar för att samarbete måste förstås
som både något kollektivt och något individuellt, men där det kollektiva arbetet står förgrunden och
har företräde gentemot individuella syften och strävanden.
Gottesdiener (2002) poängterar dessutom att samarbete inte bara uppstår. Detta menar även andra av
de inventerade företrädarna, t.ex. Stirna et. al. (2007) anger detta genom att trycka på att resurser
behövs både under och inför arbetet. Samarbete etableras därmed medvetet genom olika val,
sammansättningar och överenskommelser: ”Requirements workshop participants should include a
healthy mix of business and software people who share a common goal and have stakes in the same
project. A key element of successful collaborative workshops is that the participants agree ahead of time
to the workshop purpose, principles of participation, and products. They also determine a decisionmaking process ahead of time; this permits the group to reach closure on their deliverables and the
actions they will take after the workshops” (Gottesdiener 2002:10)
Även i detta citat ser vi kopplingar till tidigare inventerade teoribildningar. Kensing & Madsen (1991)
underströk behovet av att tänka på vad som ska ske efter arbetsseminariet och hur resultatet ska få
fotfäste i den stadigvarande verksamheten. Stirna et. al. (2007) skildrar beslutslogiken i PEM som
konsensusdriven, vilket kan vara ett av flera förhållningssätt enligt Gottesdiener (2002) när
överenskommelser och beslut ska fattas under det samarbetsinriktade modelleringsarbetet. I likhet
med t.ex. Lind & Seigerroth (2003) poängterar hon därutöver behovet av att samarbetet omfattar en
välfungerande mix av aktörer från olika delar av verksamheten.
Jag uppfattar att det går en linje mellan Wood & Silver (1995), Gottesdiener (2002) och Tabaka (2006).
Således kan man spåra tillbaka hur den samarbetsinriktade modelleringsformen i relation till RE har
utvecklats vad gäller hur samarbete kan betraktas samt att samarbete som företeelse mer sätts i fokus i
senare bidrag: från joint work (Wood & Silver 1995) till practice (Tabaka 2006). För Tabaka (2006:4)
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innebär samarbete delat arbete i termer av en praktik. Team som fungerar samarbetsinriktat har
enligt henne lyckats med att ha utforma och etablera en gemenskap vilket inkluderar en känsla av
identitet och ett klimat som gör möjligt att arbetet delas mellan deltagarna (jmfr. Hägerfors 1995). De
har därmed förmågan att tillsammans definiera och samlas kring ett gemensamt mål, samtidigt som
de har drivkraften att successivt precisera syftet mot en okänd horisont (jmfr. Tuikka 2002). På detta
sätt blir ”collaboration a practice that team members apply among the many tools and techniques that
define their project” (Tabaka 2006:4).
Sättet att medvetet organisera samarbetet som en praktik blir med andra ord ett instrument som
tillämpas tillsammans med andra instrument under utvecklingsarbetet. Samarbete uppstår därmed
inte av sig själv eller baseras fullt ut på omständigheterna. Sättet på hur samarbetet medvetet utformas
blir i linje med Hägerfors (1995) en konsekvens av att tekniker i en mångfacetterad verktygslåda
tillämpas.
Tabaka (2006) fokuserar inte enbart ändamål som drivkraft för arbetet utan hon menar även att det
aktörerna sinsemellan måste ha en vilja att arbeta tillsammans för att målet ska kunna nås. I ljuset av
det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt tolkar jag att detta ligger nära idén att samarbete
både vilar på ändamål och affektion (Schatzki 2001a).
I likhet med Wood & Silver (1995), Gottesdiener (2002) och Tabaka (2006) tar Vennix (1996)
utgångspunkt i samarbetsinriktad modellering för att utforma krav på framtida system. Han
diskuterar denna design i termer av en teamorganiserad verksamhet (jmfr. Lind & Seigeroth 2003).
Han gör en poäng av att det råder en skillnad mellan ett samarbete som är organiserat som en grupp
av aktörer och ett samarbete som är organiserat som ett team. Team menar han är mer sammansatta
sociala företeelser än grupper, vilka är ”lösare” i sin form (Vennix 1996:163). I ett team har man
lyckats skapa en öppen, informell och trygg atmosfär. Där råder en ömsesidig acceptans och förståelse
mellan deltagarna och för samarbetets mål. Även om konflikter uppstår så är inte teamet besvärade av
dessa utan de ser dem snarare som en del i samarbetet så länge de är konstruktiva, kan hanteras och
arbetet berikas och fortskrider som en konsekvens av meningsskiljaktigheterna. Den grundläggande
skillnaden mellan gruppen och teamet är att den senare har ett gemensamt mål som alla deltagare vill
nå och engagera sig i. Detta ligger enligt min tolkning nära den situation som enligt Tabaka (2006)
råder om samarbetet har utvecklats till en praktik.
Att skapa teamkänsla är ett grundläggande mål för facilitatorn. Vennix (1996:163) skriver: “When it
comes to team building, the first step for a group facilitator is to encourage all members to participate,
i.e. to state their ideas, to ask questions, etc.” Med utgångspunkt i detta presenterar Vennix
kännetecken på vad som utmärker fungerande team. Ett sådant tecken är att i team pågår det
”verkliga” dialoger. Ett av de främsta tecknen på att man nått framgång i teamutvecklingen är när
man lyckats arrangera samarbetet så att de ”verkliga” dialogerna pågår under arbetsmötet och inte
mellan möten eller i andra sammanhang. Goldkuhl & Röstlinger (1988:52) hjälper mig här att
ytterligare förstå vad som utmärker verkliga dialoger i relation till samarbete. De talar om den genuina
dialogen. Detta är en fri och öppen kommunikation som bygger på deltagarnas förmåga och intresse
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att uttrycka egna ståndpunkter och värderingar samt lyssna på andras ståndpunkter och värderingar
och därmed kunna ändra sig om fog föreligger för detta. Den genuina dialogen kännetecknas av en
gemensam strävan att nå relevant kunskap baserad på ömsesidig respekt. En trygg arbetsmiljö
kännetecknas av att dessa inlägg tas på allvar av de övriga som deltar. Facilitatorns primära uppgift är
att skapa en trygg arbetsmiljö i vilken deltagarna känner att de kan lyfta fram de åsikter och
kunskaper som de besitter och är relevanta för det gemensamma målet (Vennix 1996:163).
I linje med detta är det viktigt att som facilitatorn hålla gruppen fokuserad på det problem som teamet
har till uppgift att arbeta med. Om man lyckas med detta menar Vennix (1996:163) att detta skapar en
gemensam drivkraft som teamet kan samlas kring. Blir dialogen spretig riskeras denna gemensamma
drivkraft och arbetet kan bli ostrukturerat och osäkert (jmfr. Lyytinen 1987). Denna tanke kan vi
koppla samman med Lind & Seigerroth (2003) som menade att teorier och metoder har en roll att
fokusera dialogen och rikta uppmärksamheten. Teorier och metoder blir härmed instrument som kan
hjälpa till att kan hålla teamet fokuserat på uppgiften. Fler sätt finns emellertid för detta; t.ex. Kensing
& Madsen (1991) tillämpade en gemensam bakgrund och referensram under workshopen, där dessa
delar hade utvecklats inför workshopen utifrån bland annat metaforer om vad ett bibliotek skulle
kunna betraktas som. Andra verktyg för att hålla teamet fokuserat med koppling till bland annat PD
kommer framträda i nästa avsnitt då jag tittar närmare på bidrag kopplade till co-design.

3.3.1.7 Samarbete i bidrag om Co-design
Teoretiseringar kring co-design i förhållande till systemdesign47 har successivt presenterats under den
tid som föreliggande avhandling skrivits. Vid informatik på Högskolan i Borås arbetar vi med codesign som profil för vår verksamhet. Vi har tagit utgångspunkt i våra individuella skolningar, våra
erfarenheter från olika sammanhang och drivit arbetet framåt med detta tema som ledstjärna. Codesign har emellertid en grund i begreppet samskapande som myntades under 1980-talet i relation till
system och datortillämpningar (Forsgren 1988). Om samarbete är inriktat mot att två eller flera
aktörer arbetar mot ett gemensamt mål innebär samskapande, enligt min uppfattning, att skapandet i
samskapande säger något ytterligare om målets karaktär. Målet är vid samskapande av innovativ
karaktär. Ett samarbete kan vara mer inriktat mot rutinarbete; samskapande är dock mer riktat mot
problemidentifiering och lösning baserat på kreativitet och nytänkande. Jag har blivit mer och mer
säker på att min tolkning ligger i linje med intentionerna bakom begreppet i och med att co-design
introducerats som koncept, där design ännu mer trycker på att det gemensamma målet handlar om
innovation av process och objekt snarare än utförandet av rutinuppgifter.
Forsgren (1988) utgår bland annat från C West Churchman i sin grundning av detta koncept. En av
dennes grundtes är att utveckling av system måste överkomma utmaningen att oändligt många
perspektiv på fenomen i tillvaron kan skapas när man betraktar dem (Churchman 1968). Ett objekt
kan enligt honom därmed uppfattas ur otaligt många vinklar och hänseenden. I relation till
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Begreppet co-design förekommer både inom sammanhanget verksamhetsinriktad modellering och systemutveckling,
och i förhållande till samspelet mellan hårdvara och maskinkonfigurationer. I denna avhandling behandlas enbart codesign i relation till det första sammanhanget: verksamhetsinriktad modellering och systemutveckling.
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informationssystem och styrning diskuterar Churchman (1968:99ff) denna utmaning i förhållande till
bibliotek och när en systemanalytiker ska få grepp om denna verksamhet. Han pekar på svårigheter
som systemanalytikern har när denne behöver göra ställningstaganden under detta analysarbete. Han
poängterar att vid systemdesign är det viktigt att ställa sig frågan vems målsättningar som ska
tillgodoses när ett system designas (ibid.:169). Detta leder till olika prioriteringar som därmed
reducerar antalet perspektiv som beaktas när systemet utvecklas Den process som det innebär att
konsensusdrivet och tillsammans utforma ett avgränsat syfte för ett framtida system samt
målsättningar med detta system utmärker co-design.
Som stöd för samskapande ger Forsgren (1988:105) själv en begreppsram bestående av kategorier
såsom verksamhet, klient, systemutformare, aktörer, datortillämpningar och systemfilosofen48. Med
utgångspunkt i denna begreppsram blir det enligt honom möjligt att diskutera förutsättningar för
systemdesign: t.ex. hur samarbetet ska organiseras samt vilka möjligheter och begränsningar
resultatet av systemdesignen ska ha i framtiden. Samskapande är således som angreppssätt
framåtriktat. För att underlätta detta samarbete diskuterar Forsgren fem implementerings-strategier
för samskapande.
Den metaforiska strategin tar fasta på att fenomen i omgivningen kan betraktas ur ett otaligt antal
synsätt och att denna utmaning behöver överkommas konsensusdrivet. Denna strategi stimulerar till
att forma sammanfattande begrepp som har förmågan att rikta betraktarnas tankar i ”rätt riktning”
med andra ord systematisera klienternas medverkan i en kontinuerlig omskapning av hur
verkligheten ska uppfattas (Forsgren 1988:129ff). Jag ser här liknande ambitioner som finns i PD att
rikta utvecklingen mot framtiden genom att styra detta arbete med och mot gemensamgjorda begrepp
och metaforer som i sig innehar designintentioner (Kensing & Madsen 1991). Det Forsgren (1998) i
ljuset av SIP trycker på är att metaforer såväl som andra designresultat blir symboliska objekt vilka
kontinuerligt är i omskapande. Detta då omgivningen som de representerar är i en kontinuerlig flux.
Forsgren (1998) introducerar ytterligare strategier. Den heuristiska strategin riktar in samskapandet
mot att hitta tumregler, sammanfattande satser eller frågor som stödjer arbetet att formulera
uppgifter, som leder arbetet fram till att designresultatet uppnås (ibid.:132ff). Dessa frågor eller
påståenden kan baseras på metaforer om dessa har utvecklats i samskapandets tidigare faser, men
arbetet kan också utgå från den heuristiska strategin. Dokumentationsstrategin riktar uppmärksamhet
mot att resultatet av det samskapande arbetet behöver bevaras för framtiden och vara åtkomligt för
verksamheten så att designen kan fullföljas (ibid.:138ff). Dokumentationen visar resultatet av
samskapandet och ska tjäna som underlag inför framtida designaktiviteter eller beslut. Den fjärde
strategin omnämns datortillämpningsstrategin och innebär att dokumentationen, metaforerna och
resultatet av den heuristiska strategin byggs in som grundläggande struktur i datortillämpningar
(ibid.:142ff). Genom denna strategi är målet att skapa ett datorbaserat instrument som stödjer lärande
48

Begreppsramen ger även insikt vilka relationer som det finns mellan dessa begrepp. Klienter stöds av aktiviteter i en
verksamhet. Systemutformaren föreslår aktiviteter i verksamheten. Ledningen beslutar om verksamhetens utformning.
Aktörer betjänar klienter i en verksamhet. Datortillämpningar kan ses som typer av aktörer i verksamheten.
Systemfilosofen föreslår användning av dessa begrepp.
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och utveckling i samspel. Detta tolkar jag ligger nära de grundideal som enligt Hirschheim et. al.
(1995:73) finns i de system som utvecklats genom tekniker som de grupperar till paradigmet social
relativism. Dessa system ska då stödja ömsesidigt lärande och att aktören utvecklas i sin yrkesroll och
som individ. Den femte och sista strategin som Forsgren (1988:149ff) föreslår är
datautbildningsstrategin. Genom denna strategi påverkas utbildningarna inom systemdesign. Detta
genom att man för in idén om samskapande i sättet på hur systemdesign lärs ut. Detta kan ske genom
att litteratur om systemdesign utvecklas, demonstrationstillämpningar skapas, alternativ infrastruktur
tillhandahålls samt genom att pedagogiska former utvecklas i linje samskapandets grundideal. Syftet
är att genom utbildning och lärande uppmärksamma värdet med att samskapa, samskapandets
resultat samt tillhandahålla förutsättningar för att realisera arbete av detta slag vid systemutveckling.
Baserat på idén om samskapande har koncept och teorier om co-design utvecklats (Forsgren 2006).
Albinsson & Forsgren (2005:133-136) behandlar t.ex. hur ovanstående strategier har omvandlats till
delar i ett designspråk för co-design. Grundläggande för detta språk är att det ska kräva lite eller ingen
träning att utöva co-design för deltagarna (ibid.:133). Co-design ska även ses som ett koncept som i
tillämpning automatiskt ska stimulera till samarbete. Grundförutsättning för detta är att
designspråket kan och bli gemensamt mellan alla deltagare. Detta innebär att deltagande i co-design
är något mer än enbart passivt observerande. Samarbete genom co-design innebär att aktivt delta och
samverka. För att möta dessa krav har bland annat metaforer och scenarios förts fram som delar i
designspråket. Rittgen (2006:459) beskriver metaforen som ett medel som både uttrycker det
befintliga och det framtida i relation till objekt och processer i omgivningen. Metaforen som utvecklas
och tillämpas behöver därför vara baserad på ett språk som är enkelt och intuitivt kan förstås. Om inte
detta föreligger blir det svårt att genom metaforen kunna rikta aktörernas perspektiv på företeelsen i
fråga. Scenarios betraktas som berättelser vilka karaktäriserar centrala situationer relevanta för den
framtida designen (Albinsson & Forsgren 2005:135). De uttrycker således framtiden och
dokumentationen av en framtida situation genom antingen traditionella beskrivningsformer eller
genom mer radikala former såsom serier (Albinsson et. al. 2006:5) eller dramatiseringar (Albinsson &
Forsgren 2005:136). Jag knyter själv scenarios till den heuristiska strategin och
dokumentationsstrategin som Forsgren (1998) beskriver och jag tolkar den som en utveckling av
dessa två i syntes. Dramatiseringen blir i mina ögon en vidareutveckling av den datautbildningsstrategi som Forsgren (1988) beskriver. Med andra ord ett sätt att utbilda intressenter i värdet med
samskapande och samskapandets resultat.
Det finns ett antal likheter mellan co-design och PD. Bland annat är båda ansatserna framåtriktade.
Teknikerna och designspråket som ska stödja arbetet ska vara tillgängliga för de inblandade
aktörerna. Metaforer används som grundläggande stöd för att rikta dialogen och samarbetet. Men det
finns även intressanta skillnader som behöver tydliggöras. En särskiljande aspekt mellan dem är att
co-design vidgar synsättet från att ”användare”, ”ledning” och ”systemdesigners” är de ”enda”
aktörsgrupperna som är involverade i systemdesignen till fler intressenter: mänskliga och objekt. Codesign riktar därmed uppmärksamheten mot att ”co” i co-design handlar om ett arbete där en
vidsträckt samling av mänskliga aktörer och objekt är inblandade i designprocessen (Forsgren 2004).
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Man trycker då på att olika intressenter har olika intressen i designen av framtiden. Systemdesign
involverar därmed fler intressenter och fler synsätt än vad som framträder om ”användare”, ”ledning”
och ”systemdesigners” enbart fokuseras.
Albinsson et. al. (2007:3) ger exempel på olika intressentgrupper som aktualiseras vid systemdesign
för att visa på hur co-design som angreppssätt ger stöd för att uppmärksamma de parter som
aktualiseras i samarbete av detta slag. Lind et. al. (2007:5) konstaterar att en effekt av att involvera ett
större antal aktörsgrupper innebär att ”there has been a lot of interaction between different
stakeholders” och att denna komplexa samarbetssituation behöver kunna hanteras genom olika
tekniker och medvetna arbetssätt för att hålla samman designprocessen (för exempel se ibid.5-6).
Fördelen att reducera perspektivet till ett fåtal intressenter är att antalet upplevda perspektiv kring
företeelsen ifråga reduceras.
Forsgren (2004) menar att designen förutom olika intressenter (subjekt) också kan innefatta ett eller
flera system (objekt) vilket ökar komplexiteten i designen ytterligare. Olausson & Haraldson (2005:66)
visar på strategier på hur man kan kartlägga logiken mellan vilka subjekt och objekt som påverkar
eller påverkas vid co-design. Rittgen (2007b) visar på hur modelleringstekniker kan co-designas och
vidgar således tillämpningsområdet för co-design bortom samarbete människor emellan vid
systemdesign till design av förutsättningar för systemdesign, vilket är i linje med Forsgrens (2006)
vision har att co-design både kan vara ett medel att utveckla samspelet mellan människor men också
som medel att utveckla tekniker för att utveckla detta samspel.

3.3.1.8 En sammanställning av lärdomar från inventeringen om begreppet samarbete
Ovanstående kunskapsinventering har riktats mot hur begreppet samarbete kommer till uttryck i
teoribildningar som samtliga menar att det är grundläggande att människor arbetar tillsammans mot
gemensamma mål när system utvecklas. En övergripande insikt är att denna förutsättning företräds av
flera olika teoribildningar inom informatik. Hos de olika teoribildningarna finns det emellertid
gemensamma och men också unika drag. Jag noterar också att det är sparsamt med korsreferenser
mellan de olika företrädarna och att detta är ett tecken på att samarbetet mellan dem har potential att
utvecklas.
Några av de lärdomar som jag spårat hos teoribildningarna är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtliga teoribildningar - CSCW, PD, Samlära, PEM, TBR, CRE och Co-design - framhäver samarbete
är en grundförutsättning vid arbetet att genomföra modellering, systemutveckling och systemdesign.
Workshopen, arbetsseminariet och det organiserade mötet mellan människor är framträdande vid
samarbete i dessa sammanhang.
Kommunikation och lärande är centralt vid samarbete i dessa situationer.
Samarbete förutsätter gemensamgjorda mål och syfte.
Flera av teorierna menar att målen är öppna och gradvis preciseras och att arbetet är dynamiskt.
Samarbetet behöver utvecklas till att bli meningsfullt för deltagarna.
Samarbetet förutsätter ett gemensamgjort språk och överenskomna medel.
Samarbetet behöver förankras i organisation och uppdragsgivare.
Samarbete uppstår inte automatiskt utan behöver förberedas och medvetet etableras.
En viktig del i att organisera samarbetet är att välja ut lämpliga deltagare med relevant kunskap.
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•
•
•
•
•
•

Det finns en skillnad i täckningsgrad över vad som utgör intressenter till samarbetet.
Roller är ett viktigt inslag vid samarbetet; men olika innebörder läggs i snarlika roller.
Det finns en variation i teoribildningarna hur mycket facilitatorn ska intervenera i arbetet.
Instrument av olika slag och typ ska stödja arbetet att ställa frågor och dokumentera svar.
Olika typer av handlingar genomförs under samarbetet.
Samtliga teoribildningar ger råd på en övergripande nivå om hur samarbete ska förstås, underlättas och
möjliggöras vid olika situationer, men visar dock i lägre grad hur konkreta handlingar utförs för att
facilitera samarbetet vid modellering.

Den sista lärdomen innebär att de källor som jag gått igenom mycket sparsamt, konkret och i detalj,
beskriver vad som utmärker samarbete vid systemutveckling. Råden och erfarenheterna som
förmedlas ligger ofta på övergripande antingen en teoretisk meso- eller makronivå. Till exempel, att
det är viktigt med att förankra samarbetet i ledningen (t.ex. Stirna et. al. 2007). Att det är centralt att
utarbeta en gemensam referensram inför systemutvecklingen (t.ex. Kensing & Madsen 1991). Eller att
målen för samarbetet utvecklas ur tentativa idéer och preciseras under samarbetets gång (t.ex. Tuikka
2002). Alternativt att arbetet bör ske teori och metoddrivet (Lind & Seigerroth 2003). Hur råden och
erfarenheterna utmärks i konkret handling är endast vagt formulerade om det över huvud taget
berörs. Jag får känslan av att det föreligger ett skimmer runt själva utförandet av samarbete. Det blir
därmed otydligt hur samarbete i olika situationer går till och vilka konsekvenserna av olika handlingar
blir. Samarbetet blir till en ”blackbox”. Ibland används dock t.ex. fotografier för att öppna upp den
svarta boxen och visa vad som utmärker samarbetet (t.ex. Tuikka 2002:187; Stirna & Persson 2007:8;
Ehn & Sjögren 1991). Lind & Seigerroth (2003) visar på en modell över vad som utmärker
handlingslogiken i den form av samarbetsinriktad modellering som de företräder.
Gottesdiener (2002) använder liknelsen jazzorkestern för att skildra vad som sker under samarbete.
Men som Schütz (1951:272) visat så innebär spelandet av musik tillsammans ett komplicerat samspel
baserat på ömsesidigt lyssnande och handlande, där den enes intervention baseras på protentioner
och anteciperingar, och därmed behovet att som deltagare förutsäga vad de övriga i gruppen kommer
göra för att på så sätt vara beredd att ta ledning eller ta följe i framförandet. Om Gottesdieners (2002)
koppling till jazzorkestern vid första anblick är tilltalande så blir den vid lite närmare eftertanke
präglad av detaljerade frågor när man försöker omsätta metaforen i olika konkreta handlingar som
behöver ske under samarbetet. Vad menar hon med att samarbetet är ett givande och tagande, att
deltagarna ska vara generösa och att de ska delta innovativt samtidigt som de ska arbeta gemensamt
och systematiskt? Hur tar sig detta till konkret uttryck vid samarbete i systemdesign? Fotografierna,
modellerna, metaforerna, beskrivningarna ger följaktligen bara glimtar och ingen bild över vad som
sker under samarbete av detta slag.
Min kritik är således inte riktad mot råden eller de insikter som presenteras i teorin, utan kritiken är
riktad mot att studierna av samarbete vid systemdesign ensidigt tenderar att landa på övergripande
nivåer. Därmed saknas detaljerade kartläggningar av vad som utmärker de handlingar som sker under
olika situationer vid samarbetsinriktad modellering. Med andra ord är inte området komplett
utforskat och teoriutvecklat. Detaljerade teorier behövs för att komplettera övergripande teoribildningar.
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Att detaljerade analyser av handlingssituationer är viktig kunskap för att förstå samarbete, samverkan
och samspel visar till exempel de studier som Suchman & Trigg (1991) och Salomonson (2005) har
gjort i andra sammanhang. Suchman & Trigg (1991) visar genom handlingsnära analys hur samarbete
sker på en flygplats och ger därmed insikt i t.ex. hur samarbetet organiseras, hur utmaningar hanteras
och hur samarbete görs till framgång. Salomonson (2005) studerar kundernas samtal med
kundtjänsten och hur dessa samtal underhåller och utvecklar företagets affärsrelationer.
Detta är två exempel på att nära analys och presentation av vad som sker i verkliga situationer tillför
värde om och för det område som problemområdet utgör. Det handlingsteoretiska perspektiv och den
metod som jag har anlagt i denna studie ser jag som medel för att göra detaljerade analyser över vad
som sker vid modelleringsarbete. Detta i syfte att studera hur arbetet situationsanpassat faciliteras. Jag
menar därmed att den kunskapslucka som jag ovan pekat på kan hanteras och att behovet av nära och
detaljerade analyser över vad som sker under modelleringsarbete kan uppfyllas.

3.3.2 Samarbete tolkat genom theory of practice (ToP)
För att få riktning i studier av organiserat arbete har företrädare för SIP utvecklat en verksamhetsteori
som beskriver verksamhet genom olika kategorier. I ett led att närmare precisera socio-instrumentell
handling (se avsnitt 3.2.3) har jag genomfört en inventering av vad som utmärker samarbete genom
denna verksamhetsteori: theory of practice (ToP) (Goldkuhl & Röstlinger 2005). Denna teori har sin
grund i ett praktikteoretiskt perspektiv som artikulerades i mitten av 90-talet (se t.ex. Goldkuhl 1996).
Teorin har därefter kumulativt vidareutvecklats baserat på kritisk revidering, erfarenheter från
empiriskt arbete, medveten teoretisk grundning samt genom teoriutvecklingsprojekt inom
informations-systemutveckling49.
Arbetet att utveckla ToP har resulterat i en grundläggande begreppsmodell som ställer samman
generiska kategorier över vad en verksamhet innebär enligt detta synsätt. Denna modell, den
praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger 2005:11), ackompanjeras av beskrivningar och
förklaringar av vad verksamheter är för slags företeelser samt en artikulerad metod som leder
utredaren fram till en modell över vad som utmärker den specifika verksamhet som utredaren
studerar. Teorins framställning såväl som tillämpandet av metoden kan beskrivas generisk och
därmed dynamisk i förhållande till olika situationer. Teorin kan samtidigt beskrivas som stabil och
systematisk. Detta innebär att ToP både utgör en bakomliggande struktur att förankra sig mot samt
ett flexibelt hjälpmedel att tillämpa när verksamheter undersöks, utreds och utforskas.

3.3.2.1 Inventering av ToP: samarbete som verksamhet
Nyckelord för praktikteori är grundbegrepp hämtade från SIP: aktör, roll, handling, handlingsobjekt
och relationer (Golkuhl & Röstlinger 2005:7; se avsnitt 3.2.2). Med dessa begrepp som bas beskrivs

49

Detta innebär att praktikteori vilar på empiriskt förankrade insikter, men dessutom på olika teoribildningar som använts
för att artikulera SIP och de teorier som tillämpandet av SIP resulterat i. Jag avser inte i denna inventering redogöra för
denna teoretiska grund utan hänvisar till Goldkuhl & Röstlinger (2005) respektive avsnitt 3.2.2, där jag visar på några av de
teoretiska förankringspunkter som teorin har.

118

nedan teorins synsätt på verksamhet. Genom detta synsätt kommer jag därefter successivt rikta in
inventeringen mot att tolka samarbete som företeelse genom ToP.
Sammanfattningsvis innebär en verksamhet att aktörer genom praktiken gör något för och ibland
gentemot andra aktörer (Goldkuhl & Röstlinger 2005:5). Praktiken är därmed alltid riktad mot någon
eller några. En praktik är därmed intentionell till sin karaktär. Den drivs mot mål som aktörerna bär
med sig och avsikter som styr det som sker i verksamheten. Olika normer och värden avgör vad som
kan anses som goda resultat från praktiken. Samarbetet baseras på uppdrag som människor
formulerat och gett verksamheten. När något sker samarbetsinriktat så innebär detta utifrån ett
praktikteoretiskt perspektiv att samarbetet inte enbart är till för sig självt utan att det är medvetet
riktat mot andra aktörer. Samarbetet är intentionellt och drivs således av mål som aktörerna bär och
avsikter de har. Arbetet präglas av de normer och värderingar som samarbetet omgärdas av. Detta
kommer att påverka och utmärka de resultat som samarbetet genererar. Betraktat utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv initieras arbetet av uppdrag som formulerats och getts den samarbetsinriktade
verksamheten.
Tolkat genom ToP blir samarbete därmed ett begrepp som skildrar att något utövas och normalt även
utgörs av återkommande utövande (Goldkuhl & Röstlinger 2005:4). Utövandet baseras på kunskap
och förmåga. Att genomföra samarbete av ett visst slag innebär utövandet av viss typ av kunskap och
kompetens. Kunskapen kommer då till uttryck genom samarbetets utövande och resultat. Samarbetets
kunskaper är därmed starkt handlingsinriktade. Det är förmåga att utöva olika möjliga handlingar och
hur de utförs. Det är också kunskaper om olika förutsättningar för arbetet samt vad som utgör goda
resultat från samarbetet i fråga.
Andra förutsättningar som ToP lyfter fram för samarbete är instrument, baskapital, ersättning och
underlag. Underlaget är det som förädlas genom samarbetet till dess produkter och resultat (Goldkuhl
& Röstlinger 2005:23). Ersättning och baskapital utgör finansiellt tillförda resurser för samarbetet, där
ersättning är ett ekonomiskt tillskott av transaktionell karaktär till verksamheten, medan baskapital
utgör kapital av mer generell karaktär som tillhandahållits samarbetet som en del av dess
infrastrukturella förutsättningar (ibid.:29). Instrument är alla de sorters hjälpmedel i form av verktyg,
apparater, maskiner och övrig produktionsutrustning som underlättar och möjliggör förädling genom
samarbetet. Detta kan vara både artefakter och symboliska objekt som utformats för att underlätta och
möjliggöra arbetet.
Ovanstående genomgång har varit en övergripande inventering av ToP i ljuset av samarbete. För att
ställa samman insikterna om vad verksamhet enligt denna teori är har man definierat praktik enligt
följande: ”En verksamhet/praktik innebär att några aktörer gör något för några aktörer och ibland
något gentemot några aktörer; och där detta görande (handlande): initieras genom uppdrag från några
aktörer samt utförs vid någon tid, på någon plats och på något sätt samt baseras på materiella,
immateriella och finansiella förutsättningar och verksamhetsförmåga som är etablerad och som
successivt förändras” (Goldkuhl & Röstlinger 2005:5).
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Baserat på denna definition har Goldkuhl & Röstlinger (2005) utarbetat en praktikgenerisk modell
med syfte att visualisera ToP (ibid.:11) Jag har baserat mig på den ursprungliga modellen och genom
att använda centrala delar i de modeller som uttrycker socio-instrumentell handling (se figur 3.6 och
3.7) uttryckt samarbete som verksamhet genom figur 3.11.
Det som skiljer mellan den ursprungliga praktikgeneriska modellen och figur 3.11 är att jag valt att
lyfta fram de mänskliga producenterna mer i min illustration, då dessa är framträdande i den typ av
verksamhet (=samarbete) som jag studerar i denna avhandling. Vid samarbetsinriktad modellering
ansikte-mot-ansikte är således människan central. Jag har därmed tagit huvuddragen i socioinstrumentell handling och lyft fram dessa drag i figur 3.11. Härigenom framträder t.ex.
relationsbegreppet tydligare i denna version av modellen. Genom den anpassning som jag gör i
figuren kan jag tydligare förstå och visa att samarbetsinriktad modellering handlar om att genomföra
olika handlingar och att relation som företeelse är en viktig egenskap vid samarbete.

Figur 3.11: Samarbete som verksamhet enligt praktikteori (baserad på Goldkuhl & Röstlinger 2005:11)

Aktörer och relation ”syns” inte i original versionen av ToP men diskuteras i anslutning till densamma
(Goldkuhl & Röstlinger 2005:7-8). Relationer skapas genom att handlingar utförs mellan aktörer
(Goldkuhl & Röstlinger 2005). Relationen förutsätter ömsesidighet. Relationen är därmed en produkt
interaktion och samtidigt en förutsättning för fortsatt interaktion (Goldkuhl 2005a). Relationer kan
etableras, vidmakthållas men också avvecklas tillföljd av verksamhet.
I förhållande till relation så anger Vennix (1996) att en av de viktigaste uppgifterna för en facilitator är
att skapa en arbetssituation som innebär att förtroende råder mellan aktörerna i samarbetet. Om detta
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lyckas har goda arbetsrelationer skapats mellan aktörerna. Lind & Seigerroth (2003) påtalar att
modelleringsarbete i team är en händelse som ska präglas av dynamik. Detta innebär att det kan
inträffa saker under modelleringsarbetet som medför att arbetsrelationerna hotas, bryter samman
eller tvärtom stärks. Facilitatorn arbetar således inte bara med att etablera relationer. Han, hon eller
de arbetar också med att vidmakthålla och avveckla relationer under samarbetet. Därför är det viktigt
att samarbete betraktas med ett tydligt relationsbegrepp som fokus.
I denna avhandling fokuserar jag det som sker inom verksamhet. Jag fokuserar således på relationerna
mellan aktörerna i verksamheten och deras handlingar. Figur 3.11 visar dock att det även finns
relationer mellan deltagarna i samarbetet och mottagare av resultatet. Detta uttrycker t.ex. Hägerfors
(1995) när hon menar att samarbetet inte får bli ett självändamål utan att detta innebär att ett
sakresultat ska framställas för någon. Detta är grundläggande i ToP. Stirna et. al. (2007) understryker
vikten av att förstå organisationens sammanhang och förankra arbetet i organisationens ledning,
vilket ligger i linje med denna position. Forsgren (2004) påtalar att samarbete har ett vidsträckt antal
intressenter som påverkar arbetet såväl som påverkas av arbetet. Sakresultatet som samproduceras
genom samarbetet är således riktat mot någon eller några (Goldkuhl & Röstlinger 2005) och kommer
påverka omgivningen och de intressenter som finns i denna. Det finns även relationer mellan
samarbetets deltagare och de förutsättningsskapande aktörer som anges i figur 3.11. Jag har emellertid
valt att inte visa dessa relationer för att därigenom undvika att modellen blir för komplex.
Emellertid utgör inte enbart människor producenter vid samarbete enligt ToP. Som Tuikka (2002)
visar genom CSCW kan samarbetsinriktad modellering ske distanserat och medierat genom system av
olika slag. Detta uttrycker även ovanstående anpassade modell, men jag har valt att inte sätta detta i
förgrunden, då jag studerar samarbete i arbetsseminarier där människor ansikte-mot-ansikte arbetar
och delar tid och rum.
Modellen i figur 3.11 uttrycker även att handlingar vid samarbetsinriktad modellering utförs på ett
visst sätt. Detta exemplifierar till exempel Kensing & Madsen (1991) när de beskriver vad som
utmärker Future Workshop i PD. På liknande sätt beskriver Lind & Seigerroth (2003) hur
samarbetsinriktad modellering kan organiseras genom kategorierna interaktiv insamling, interaktiv
modellering och interaktiv validering. Dessa två former att lägga upp arbetet blir därmed två exempel
på sätt för hur man kan organisera de handlingar som modellering i samarbete innebär. Handlingarna
förutsätter olika typer av förmågor. Hägerfors (1995) ger här exempel på tre förmågor så kollektivt bör
finnas bland aktörerna i samarbetet. Hon diskuterar socio-emotionell förmåga och instrumentell
förmåga samt förmågan att samlära under systemdesign. Socio-emotionell förmåga är kopplat till att
samarbetet ska fungera emotionellt. Vennix (1996) menar här är att en viktig individuell förmåga hos
den som leder arbetet är att stimulera alla deltagarna att engagera sig i arbetet. Detta är således en
socio-emotionell förmåga som vid samarbetsinriktad modellering bör finnas hos den eller de som
agerar facilitatorer för arbetet. Instrumentell förmåga är knuten till utövandet i samarbetet och
därmed kopplat till t.ex. tekniker för projektledning och systemdesign.
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Att agera facilitator för samarbetet pekar på att någon eller några i praktikteoretiska termer har
erhållit en viss typ av rolluppdrag under samarbetet. Bland annat Stirna et. al. (2007) beskriver att
fördelandet av roller på personer är viktiga moment under ett samarbete. De pekar dessutom på att
det är centralt för ett framgångsrikt samarbete att säkra resurser till samarbetet. I praktikteoretiska
termer innebär detta att baskapital har tillgängliggjorts samarbetet samt att samarbetet innehar ett
resursuppdrag i form av budget och aktörers arbetstid så arbetet kan genomföras. Andra
förutsättningar som kan råda utgörs t.ex. av de drivkrafter som Lind & Seigerroth (2003) pekar på i
form av att teori och metod. Dessa drivkrafter kan då i olika grader finnas internaliserad hos olika
producenter, men kan även finnas explicitgjorda genom t.ex. metodhandböcker och annan kunskap
samt genom instrument i form av metodverktyg eller ”plast och lappar” som Stirna et. al. (2007)
exemplifierar som sätt på vilket arbetsresultaten i modelleringen dokumenteras och lagras. Andra
exempel på konceptuella instrument som berörts tidigare i kunskapsinventeringen är det designspråk
som Albinsson & Forsgren (2005) diskuterar, samt de implementeringsstrategier för samskapande
som Forsgren (1988) lyfter fram.
En annan del i infrastrukturen för samarbetet enligt modellen ovan är att normer och värderingar
påverkar samarbetet. Normer och värderingar är starkt sammankopplade med det sätt på vilket
verksamheten utförs. Vennix (1996) talar bland annat om att teamet till skillnad från gruppen har
större möjligheter att genomföra samarbete och att samarbete då omgärdas av ett klimat som har
vissa egenskaper (jmfr. Hägerfors 1995). Vennix (1996) och Gottesdiener (2002) menar då att
samarbetet är förankrat i ett gemensamt syfte med tydliga mål. För samarbetsinriktad modellering
lyfter Persson (2001) fram exempel på normer och värderingar som bör råda under samarbete om
arbetet sker enligt PEM. Arbetet ska då ske konsensusdrivet vilket tar sig till uttryck i att det sker
genom aktiv kommunikation och genom livliga diskussioner, samt genom att arbetsgruppen driver
arbetet mot samma gemensamgjorda mål. Lind & Seigerroth (2003) pekar istället på normen att
arbetet ska utföras dynamiskt, och att ömsesidigt lärande ska utmärka rekonstruktionen. Detta
stimulerar lärande hos deltagarna om verksamheten genom att de lär sig från andra och av sig själva.
Detta utgör exempel på vad normer och värderingar kan vara vid samarbetsinriktad modellering.
Kensing & Madsen (1991) menar dessutom att facilitatorn kan och ska intervenera i dialogen i syfte
att hjälpa deltagarna att vara fokuserade mot det gemensamma målet, men att facilitatorn inte ska
manipulera arbetet. Stirna et. al. (2007) är mer restriktiva och pekar på att facilitatorn ej ska lösa
problem innehållsmässigt utan helt fokusera på att stödja arbetet process- och metodmässigt. Mellan
de olika teoribildningarna om samarbetsinriktad modellering finns det således likheter, men även
skillnader i normer som tillämpandet av praktikteorins kategorier underlättar att se och lyfta fram.
Stirna et. al. (2007) uttrycker att varje arbetsseminarium ska vara avgränsat till ett antal tydliga mål
som framhäver det praktiska värdet med aktiviteten för organisationen. De råd som framträder då är i
praktikteoretiska termer knutet till produktuppdraget. Detta anger vilka specifika resultat som ska
framställas genom verksamheten (Goldkuhl & Röstlinger 2005:20). Om samarbetet är uppdelat i ett
antal seminarier och organiserat som ett projekt så är detta då troligen styrt av ett projektdirektiv.
Detta benämns externt produktuppdrag i praktikteori medan de specifika mål för varje seminarium
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som Stirna et. al. (2007) beskriver, i praktikteoretiska termer kan skildras som interna
produktuppdrag som resulterar i delresultat under arbetet fram till projektets slutliga resultat. Här
understryker emellertid Tuikka (2002) lärdomen att vid systemdesign arbetar man ofta i början mot
en otydlig horisont och oklara förväntade resultat. Under arbetet identifieras idéer som gradvis blir till
tydligjorda mål och sedermera till resultat, alternativt förkastas eller glöms bort.
Samtliga källor i den första delen av kunskapsinventeringen talar om vikten att vid samarbetsinriktad
modellering ha med aktörer som bär relevant kunskap om den verksamhet som ska modelleras eller
utvecklas. Lind & Seigerroth (2003) ger rådet att välja ut ett tvärsnitt av organisationen samt aktörer
har direkt koppling till de handlingar som utförs i verksamheten. Persson (2001) pekar att urvalet
inför samarbetet påverkar kvalitetsnivån i resultatet. Stirna et. al. (2007) ger mot bakgrund av detta
rådet att intervjua aktörerna innan samarbetet för att härigenom fånga hur de ser på arbetssättet, samt
för att utröna huruvida de har potential att bidra med relevant verksamhetskunskap till arbetet.
Kensing & Madsen (1991) går steget längre än intervju och beskriver hur de under en längre tid
arbetade i verksamheten för att på så sätt bygga relationer med deltagarna samt utforma en relevant
begreppsram, i syfte att möjliggöra att underlaget - kunskapen om verksamheten - på ett konstruktivt
sätt skulle kunde transformeras till samarbetets sakresultat.
Vid samarbete av detta slag utgör således deltagarnas kunskaper om verksamheten det centrala
underlaget för modelleringen (Goldkuhl & Röstlinger 2005). Det är detta som ska rekonstrueras,
modelleras och bilda grund för designförslag och förändringsåtgärder. Försörjarna av underlaget kan
således utgöras av deltagare som sedan är en del av samarbetet, men underlaget kan även utgöra
tidigare arbetsresultat och andra explicitgjorda preprodukter som framställts inför samarbetet och av
personer som inte är en del av samarbetet.

3.3.2.2 Konsekvenser av att betrakta samarbete som verksamhet
Samarbete betraktat genom ToP resulterar i en kontextuell och relationell vy över samarbete.
Inventeringen ovan visar att de råd, den förståelse och de erfarenheter som de inventerande källorna
givit mig ligger på en övergripande ”makronivå”. Genom denna kunskap kan vi inte se vad som
verkligen händer under samarbetet. Detta menar jag stärker motivet att en nära och detaljerad
handlingsanalys för att fånga hur situationsanpassad facilitering utförs behöver utföras. Dock blir
denna ”mikroanalys” genom inventeringen förankrad i den kunskap som dessa källor innefattar.
Goldkuhl & Röstlinger (2005:5) öppnar upp förutsättningar för”mikroanalys” när ToP används. De
skriver: ” Praktikbegreppet är ett försök att skapa ett helhetsbegrepp. Detta helhetsbegrepp får för den skull
inte verka förtingligande (reifierande) av människor och deras handlande. Praktik måste vara ett begrepp
som tillåter oss att växla mellan olika abstraktionsnivåer; mellan helhet och delar enligt den sk
hermeneutiska cirkeln. Detta innebär då att praktikbegreppet bör vara tydligt relaterat till olika
”delbegrepp”; d.v.s. olika typer av företeelser som kan sägas ingå i en praktik.”
Vilka delbegrepp och aspekter som blir relevanta när detaljerade beskrivningar av facilitering av
samarbete utförs får den konversationsinriktade handlingsanalysen visa. Genom att betrakta
samarbete i verksamhetsteoretiska kategorier och genom att relatera och relevansgöra dessa till
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resultatet av den första delen i kunskapsinventeringen, så menar jag att förutsättningar skapats för att
möta det empiriska materialet utifrån begreppet samarbete. Tillföljd av den empiriska analysen
kommer jag använda de inventerade källorna som språngbräda för att tolka vad som sker i samarbete
av detta slag. För att tillföra ytterligare spänst i denna teoretiska språngbräda kommer jag i nästa
avsnitt titta närmare på begreppet modellering och som struktur för att analysera detta begrepp i vyer
använda den verksamhetsteori som jag i detta avsnitt har behandlat.

3.4 Begreppet samarbetsinriktad modellering
I detta avsnitt kommer jag titta närmare på begreppet modellering. I avsnittet ovan har jag inventerat
samarbete genom ToP. Som jag angav i inledningen på kapitel 3 så betraktar jag modellering som ett
mer avgränsat begrepp än samarbete. Betoningen i inventeringen blir därmed samarbetsinriktad
modellering och inte modellering när detta sker icke-interaktivt. Även begreppet modellering är
identifierat ur mina forskningsfrågor. I organiseringen av inventeringen har jag tagit utgångspunkt i
det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt. Detta har medfört att jag drivits av
handlingsobjekten resultat, aktörsroller, handlingar och instrument i inventeringen.
Inventeringen har inte haft som målsättning att bli en komplett genomgång av begreppet modellering
utifrån ett verksamhetsperspektiv. Detta har tidigare studier såsom Hjalmarsson et. al. (2001) visat
varit lämpligt för att avgränsa systemutvecklingsarbete. Målet har varit att sätta en ram runt
fenomenet med hjälp av handlingsorienterade begrepp. Detta sker även här och därefter inventeras
modellering med utgångspunkt i behandlade samt kompletterande källor. Detta har medfört att jag
här tillämpat ett mer styrt arbetssätt här än vid inventeringen av begreppet samarbete i avsnitt 3.3. Jag
har i inventeringen utgått från inventeringsmetoden insamling, kondensering och visualisering. Detta
innebär att jag först samlat in material om det tema som respektive handlingsobjekt omfattar.
Därefter har jag kondenserat resultatet av insamlingen i relation till det perspektiv som jag anlagt.
Kondenseringen har inneburit att jag sätter visa begrepp i förgrunden och andra kommer i
bakgrunden. Detta framträder genom de illustrativa vyer jag utformat i nedanstående delavsnitt.

3.4.1 Resultat från samarbetsinriktad modellering
Som inventeringen i avsnitt 3.3.2.1 visar betraktar jag samarbete som en ändamålsenlig verksamhet
mot någon och därmed inte som ett självändamål. Arbetet ska generera ett sakresultat baserat på ett
uppdrag från någon eller några. Därför finns det relationer mellan de som utför samarbetet och de
som finns i samarbetets omgivning. Några av dessa intressenter är mottagarna av det resultat som
modelleringsarbetet genererar. I detta avsnitt inventerar jag vad detta resultat kan innebära.
Avison & Fitzgerald (2006) beskriver att behovet av ett nytt eller förändrat system bör styra
systemutveckling. Artikuleringen av behovet sker genom handlingar som jag grupperar till begreppet
modellering. Goldkuhl & Lyytinen (1984) menar att resultatet av modellering, eller rekonstruktion
som de skriver, är god förståelse för olika utvecklingsbehov kopplade till teknik, såväl som till
verksamhetens sätt att kommunicera. Jayaratna (1994:13) talar om att de tidiga stadierna vid
systemutveckling handlar om att identifiera de användarbehov som systemet ska möta, samt
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formulera de förväntningar som användaren har på utvecklingen. Att identifiera leder tankarna till att
utforska och att kartlägga. Att formulera leder tankarna till att rekonstruera, återskapa och designa.
Lind & Seigerroth (2003) använder rekonstruktion som begrepp för modellering. De skriver
”Reconstruction includes articulation of different conceptions, action patterns, rules and business
languages. In some sense, tacit, or implicit knowledge needs to be focused upon and made explicit.”
(Lind & Seigerroth 2003:121). Att modellera innebär därmed att artikulera och frilägga kunskap om
behoven vid systemutvecklingen. Detta innebär att tyst och förgivet tagen kunskap görs explicit och
dokumenteras till olika explicitgjorda resultat.
Persson (2001:69-70) menar att resultatet från modellering främst utkristalliseras i modeller, där dessa
kan ses som modelleringens huvudsakliga sakresultat. Genom modellerna kan modelleringens
primära syfte nås: ”To develop and to document views, opinions and knowledge concerning the
enterprise, in its present state as well as its future state.” I likhet med Lind & Seigerroth (2003) pekar
Persson (2001) därmed på att modelleringens resultat är överenskommelser om hur historien, nuet
och framtiden ska uppfattas. Dessa överenskommelser uttrycks genom modellerna. Modeller kan
delas in i olika typer. Exempel på typer är de tre Avison & Fitzgerald (2006:109) anger:
•
•
•

Processmodeller; det centrala i denna typ av modell är att sätta process - görandet - i förgrunden.
Datamodeller; det centrala i denna typ av modell är att representera data i verksamheten.
Objektmodeller; det centrala i denna typ av modell är att lyfta fram hur data och process är
sammankopplade i verksamheten.

Olika metoder för modellering innehar olika modellertyper baserat på det perspektiv som metoderna
besitter. Stirna et. al. (2007:547-548) beskriver exempelvis sex modellertyper i förhållande till PEM (se
figur 3.12).
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Figur 3.12: Olika typer av modeller vid samarbetsinriktad modellering enligt PEM (baserad på Stirna et. al.
2007:548)
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Att modeller av olika slag är det huvudsakliga resultatet från modelleringen innebär inte att detta är de
enda resultaten från utredningsverksamhet av detta slag. Modeller ackompanjeras av andra resultat
såsom textuella beskrivningar, artikulerade krav och konkreta åtgärder. Vanligtvis bildar modellerna
dock grunden för innehållet i det sammanhängande dokument som benämns kravspecifikation,
utredningsrapport eller slutrapport.
Lind & Seigerroth (2003) poängterar utredningsarbete förutom sakresultat även utmärks av att
aktörer lär och utvecklar sig. Centrala resultat från modelleringsarbete är således inte enbart
artikulerade sakresultat i form av modeller och andra beskrivningar, utan även den kunskap och de
förväntningar som aktörerna inter- och intra-subjektivt utvecklar under modelleringen.
Utredningsverksamheten leder fram till kunskaper i form av förståelse, behov och förväntningar.
Modellerna visualiserar den kunskap som genererats. Seifert (2002:11-12) anger att modellerna ur ett
kunskapshänseende innefattar påståenden, känslor och processer, men menar även att modellerna
inte ska ses som ersättare av det talade eller det skrivna ordet. Syftet med modellerna är att förstärka
och organisera modelleringen genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokusera och rikta betraktarens uppmärksamhet
Involvera betraktaren
Reducera behovet av verbala beskrivningar
Stödja betraktaren vad gäller orientering
Förenkla för betraktaren att förstå innebörden i utredningen
Understryka viktiga aspekter
Expandera och/eller komplettera det som sägs eller skrivs
Underlätta assimilering
Stimulera till kommentarer och synpunkter

Modellerna kan vara framåtriktade, nulägesriktade eller riktade mot historiska förlopp och tillstånd.
De utgörs av grafer eller andra visualiseringar med tillhörande annotationer. Centralt i modeller är
symboler och relationer. Symbolerna kan utgöra processer, data och andra objekt. Relationerna kan
utgöra kopplingen mellan objekt, data och processer. Det som styr vad enskilda modeller innefattar är
enligt Röstlinger & Goldkuhl (1994) begrepp och notation. Röstlinger & Goldkuhl (1994:6) menar att
notation anger semantiska, syntaktiska och formmässiga regler för beskrivning och dokumentation.
Med andra ord hur svar på olika frågor kan och ska dokumenteras. Begrepp blir kategorier som ingår i
notationen (t.ex. process, data och objekt) och i frågorna. Begreppen fungerar därmed som ”kittet”
mellan arbetssätt och notation.
Om vi återvänder till figur 3.12 ser vi t.ex. här att de olika modelltyperna behandlar skilda aspekter,
komponenter och fokus. Detta är exempel på olika begrepp som submodellerna behandlar. Frågorna
som i figur 3.12 är kopplade till modellerna innefattar dessa begrepp och är därmed länkar till
arbetssätten som genererar modellerna. Komponenter visar vad modellerna innefattar och därmed
länkar till den notation som varje modell omfattar. Olika typer av modeller har därmed olika
sammansättningar av begrepp och kan skilja sig åt vad gäller logik, då de baseras på olika
formmässiga regler och olika syften med avseende på när och hur de ska användas för att visualisera.
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Begrepp, arbetssätt och notation är därmed delar i det som utgör en konceptuell struktur för
modelleringen, den metod, som gruppen tillämpar i samarbetet (Röstlinger & Goldkuhl 1994).
Conklin (2006:54) beskriver notation som den grammatik som förmedlar reglerna för hur resultatet
genom modellen ska struktureras, han menar att notationen stödjer aktörerna att dokumentera
resultatet av modelleringen utifrån olika hänseenden. Han avser då notation som en formaliserad
konceptuell struktur som han hävdar förbättrar beskrivningarna av verksamheten i förhållande till
hur resultatet hade blivit om ett vanligt språk hade tillämpats.
Strukturen i tillämpning, metoden, utmärker därmed det språk som utvecklingsgruppen tillämpar
under modelleringsdialogen (Lyytinen 1987:8). Språket i modelleringsdialogen styrs av den
konceptuella struktur (metod) som används för att skapa representationer av objektsystemet
(verksamheten). Representationerna utgör modelleringsresultat (se figur 3.13) i form av modeller,
annotationer, grafer och andra beskrivningar. Språket som tillämpas kan vara o-formaliserat, semiformaliserat eller helt-formaliserat. Det vanliga språket är o-formaliserat. Semi-formaliserat språk
utmärks av att vissa begrepp och viss notation har fått formmässiga regler och ett enhetligt innehåll. I
ett helt-formaliserat språk präglas helt av de regler som den konceptuella strukturen innefattar.

Figur 3.13: Konceptuell struktur, språk och resultat vid modellering (baserad på Lyytinen 1987:8)

Om språket vid modellering är semi-formaliserat eller helt-formaliserat så möjliggör detta att
verksamheten kan representeras i modeller (Lyytinen 1987:8). Genom att modellerna då i någon grad
är formaliserade medför detta att den förståelse som utvecklats genom modelleringen på ett bättre sätt
kan kommuniceras till intressenter i det efterföljande systemutvecklingsarbetet. Poängen är att
formmässiga regler och ett enhetligt innehåll ska underbygga att resultat kan vidareföras i
utvecklingsprocessen.
Här finns emellertid en källa till osäkerhet vid samarbetsinriktad modellering, vilket lyftes fram i
avsnitt 3.3.1. I utvecklingsgruppen kan det uppstå tveksamheter huruvida de medel (metod, språk,
representationer) som används i modelleringen är lämpliga i arbetet (Lyytinen 1987). Beroende på
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vilket arbetssätt, vilka begrepp och vilken notation som valts ut, tillämpas samt aktörernas förmåga att
använda dem som stödjande hjälpmedel kommer medlen betraktas som mer eller mindre relevanta av
utvecklingsgruppen för den situation som de befinner sig i. Om medlet inte uppfattas som relevant är
risken hög att tvivel, betänkligheter och missnöje utbreder sig i gruppen. Modelleringsresultat syftar
till att vara medel för att tvärtom detta stimulera, underbygga och strukturera dialogen under och
efter modelleringen50. Om dessa medel inte uppfattas som relevanta så kan detta hota det
samarbetsinriktade modelleringsarbetet. Osäkerhet av detta slag behöver hanteras genom att medlen
som tillämpas anpassas för situationen och förankras i gruppen. Detta då syftet med modelleringen är
skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett efterföljande förändrings- och utvecklingsarbete.
Tolis (1999:148) pekar på att modeller som resultat har denna viktiga funktion i ett utvecklingsarbete.
Bland annat då som medel att möjliggöra kommunikation mellan aktörer. När man genom det
samarbetsinriktade modelleringsarbetet utvecklar något för någon så är det primära resultatet av
modelleringsarbetet ett sakresultat som därmed ska kunna användas för att underlätta och möjliggöra
gemensamma och förankrade beslut i det framtida utvecklingsarbetet. Enligt Nilsson et. al. (1999)
utgör då modelleringsresultatets primära syfte funktionen att bygga broar mellan olika aktörer i
verksamheten. Genom att modellerna används som medel för att bygga relationer skapas förståelse för
förändring och motiven med utvecklingsarbetet kan spridas, de skriver: Business models have proved
to be effective tools for supporting and specifying communication between different actors involved in
development work. Models can be instrumental in creating shared images of the business and systems
for current as well as future situations.” (ibid.:3)
I figur 3.14 visar jag en kondenserad vy över lärdomar som jag har fångat genom inventeringen av
modelleringens resultat. Jag har grupperat dessa lärdomar i relation till den tolkning av samarbete
som jag med utgångspunkt i ToP genomförde i avsnitt 3.3.2.1 och i förhållande till det
handlingsteortiska perspektiv som jag anlade i avsnitt 3.2. Jag har valt att i figur 3.14 ta bort
förutsättningarna för samarbetet och i denna vy endast fokusera vad som sker i samarbetsinriktad
modellering samt resultatet av samarbetet51.
Om vi inleder med samarbetsinriktad modellering så innebär denna verksamhet enligt figur 3.14 att
olika typer av handlingar utförs. I teorin talas det om modellering, rekonstruktion, identifiering,
formulering, kartläggning och överenskommelser för att nämna några modelleringshandlingar. Lind &
Seigerroth (2003) talar om interaktiva och icke interaktiva modelleringshandlingar.
50

I avsnitt 3.3.1.2 redovisades även att utgångspunkterna för particaptory design (PD). PD vilar på erfarenheter som menar
att verksamhetsrepresentanter har svårt att förstå de notationer som traditionella systemutvecklingsmetoder innefattar
(Ehn & Sjögren 1991). När jag således talar om modeller i detta avsnitt menar jag modeller som både kan vara utformade
enligt ett formaliserat språk och modeller som baseras på den semantik som verksamheten präglas av. En skillnad mellan
PD och PEM (particpative enterprise modelling) är således att den sistnämnda inriktningen framhäver att samarbete vid
modellering i högre grad kan stödjas av ett formaliserat språk, medan PD menar att designspråket i modelleringen, för att
samarbete ska möjliggöras mellan aktörsgrupper, bör baseras på ett så verksamhetsnära språk som möjligt. Även i codesign finns tanken om att designspråket ska ligga nära ett språk som intressenterna kan förstå och använda (t.ex.
Albinsson & Forsgren 2005) utan att direkt och omfattande utbildning utförs.
51
Två förutsättningar som således är viktiga för att förstå praktik vilket i denna vy är placerad i bakgrunden och därmed ej
visualiseras är underlag som förädlas till resultatet samt uppdrag som på olika sätt samordnar arbetet.
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Figur 3.14: Kondenserad vy över resultat från samarbetsinriktad modellering

Handlingarna är riktade mot gemensamgjorda mål och man bedriver arbetet med utgångspunkt
begrepp, notation och arbetssätt, vilka bildar grund för det språk som tillämpas i modelleringsarbetet.
Platsen är en eller flera arbetsseminarier som utspelar sig vid viss tid och av olika aktörer på basis av
förmågor av olika slag (individuell, kollektiv, informativ och finansiell). I figur 3.14 tillför jag
begreppet affektion då lärdomen från Schatzki (2001b) var att verksamheter både drivs av kraften av
att uppnå ändamålet med verksamheten, samt den känslomässiga bindning som aktörerna har till
verksamheten.
Genom motorn i modelleringsarbetet - frågandet och svarandet - utvecklas successivt arbetsresultat
genom att underlag i form av explicitgjord kunskap förädlas och transformeras till
modelleringsresultat av olika slag. Detta blir verksamhetens resultat som visualiseras genom modeller,
annotationer, beskrivningar, planer och dylikt som förs vidare genom det samarbetsinriktade
modelleringsarbetet och till slut bildar det som under resultat i figur 3.14 benämns Överenskomna
modelleringsresultat av olika slag och form. Detta resultat är det explicita sakresultat som
modelleringsarbete genererar. Jag väljer här att se resultatet som objekt och då som en del i det resultat
som finns i den inter-subjektiva livsvärlden enligt det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i
studien. Detta resultat utgörs följaktligen av olika symboliska objekt som framställts under
modelleringsarbetet samt av den gemensamma kunskap som utvecklats av aktörerna under
modelleringsarbetet. Med andra resultat i figur 3.14 menar jag de resultat som modelleringsarbetet
genererar men som inte är kopplade till det gemensamgjorda modelleringsuppdraget som ligger grund
för arbetet. Detta kan t.ex. utgöra olika artikulerade erfarenheter om samarbetsinriktad modellering
som vidareförs genom återföring till organisationen eller till modelleringsområdet generellt; t.ex.
utgör Stirnas et. al. (2007) avrapportering av erfarenheter från PEM ett exempel på det senare.

129

Ett möjligt sätt att hålla isär modelleringsresultat och andra resultat är att ta hjälp av Goldkuhl
(2007:138) som introducerar begreppen lokal respektive generell praktik. Det överenskomna
modelleringsresultatet från det samarbetsinriktade modelleringsarbetet kan genom denna indelning
relateras till den lokala praktik som modelleringsresultaten härstammar från. Andra resultat från
modelleringen är mer riktade mot ett generellare plan och därmed modellering som generell praktik.
Gränsen är emellertid inte distinkt, men det är en poäng att skilja de två nivåerna åt, exempelvis med
tanke på vilket anspråk man kan och ska göra med olika resultat.
Med gemensam kunskap och gemensamma förväntningar menar jag den inter-subjektiva kunskap som
efter modelleringen delas mellan aktörerna. Aktiviteter av detta slag skapar förväntningar på
framtiden hos de intressenter som modelleringen riktas mot, i synnerhet hos dem som varit delaktiga
i själva samarbetet. Ett sätt att hålla isär detta resultat från andra resultat och det överenskomna
modelleringsresultatet är att se de senare resultaten som sakresultat i form av symboliska objekt,
medan gemensam kunskap och gemensamma förväntningar är något som aktörerna bär med sig inom
sig och är då inte objektifierade. Förväntningar och kunskap behöver emellertid inte vara
gemensamma. Varje individ lämnar modelleringen med kunskaper och förväntningar som endast han
eller hon känner till. Detta resultat finns då på ett intra-subjektivt plan hos aktören. Resultaten kan
med andra ord finnas i form av objekt, samt som kunskap och förväntningar som endera är
gemensamma endera finns på ett individuellt plan hos de som medverkat i samarbetet.
Resultatet av samarbetsinriktade modellering är enligt figur 3.14 riktat mot olika mottagare samt mot
framtiden. Mellan de olika mottagarna och resultatet finns det två dubbelriktade pilar som visar
interaktion. Kortfattat vill jag härigenom visa på insikten att resultatet från modelleringsarbetet inte
har ett självändamål. Det avser att ligga till grund för beslut och design av för verksamheten lämpliga
informationssystem (Persson 2001:70) eller på något annat sätt bidra till att verksamheten utvecklas.
Krogstie (2007:306) talar om vikten av att modelleringsresultatet görs interaktiva. Som ansvarig för
modelleringsresultatet kan man således inte anta att modelleringsresultatet automatiskt kommer bli
ligga till grund för arbete i framtiden. Modelleringsresultat kan enligt honom anses aktiva om de
direkt influerar den verklighet som de representerar. Han beskriver här processen modellaktivering
som sätt på hur modellen kan påverka verkligheten om detta inte uppstår automatiskt. Modellen kan
styra människors handlande i framtiden genom att modellens logik efterföljs eller genom att man
automatiserar modellen genom system av olika slag. Detta är exempel på modellaktivering. Modellen
kan även påverka ett framtida handlande genom att modellen medvetet görs till det Krogstie (2007)
beskriver som interaktiv. Kännetecknande för en interaktiv modell är att den samutvecklas när den
används för att utveckla den verksamhet som den representerar. Detta ser jag som i linje med det
synsätt som Nilsson et. al (1999) har att modelleringsresultatets funktion är att stödja kommunikation
mellan aktörer vid förändring och utveckling av organisationen. Kommunikation uppstår emellertid
inte enbart genom modellerna. Lärdomen blir att modellerna aktivt behöver vidareföras och aktiveras
för att värdet med dem i framtiden ska uppnås.
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Modelleringsresultaten oavsett slag är produkter av modelleringshandlingar som utförs av aktörer. I
nästa avsnitt kommer jag titta närmare på aktörsroller som utför samarbetsinriktad modellering.

3.4.2 Aktörsroller vid samarbetsinriktad modellering
Vid modellering behöver människor engageras. Detta konstaterades i avsnitt 3.3 i och med det
genomgående temat där att samarbete sker genom någon form av samspel. Goldkuhl et. al. (1982:21)
menar att systemutveckling behöver omfatta personer som representerar olika intressentgrupper i den
verksamhet som utvecklas. Genom att arbetsgruppen breddas vad gäller kompetens så medför detta
att den då får tillgång till olika bakgrunder, intressen och erfarenheter. Att dessa förutsättningar råder
vid modellering innebär att det därmed finns stor potential i workshops, arbetsseminarier, sessioner
och andra tekniker för att stimulera samarbete och samspel. Emellertid utnyttjas inte denna potential
om inte lämpliga samarbetsformer föreligger (Hägerfors 1995; Gottesdiener 2002; Tabaka 2006).
Stirna et. al. (2007) anger att en viktig faktor för att denna potential ska få utväxling ligger i att välja ut
rätt människor och se till att de träder in i adekvata roller.
I ToP som Goldkuhl & Röstlinger (2005) beskriver innebär inträdandet i en roll att ett uppdrag
designats för och accepterats av personen i fråga. Personen har valts ut då han eller hon förväntas
klara de uppgifter som finns inom uppdraget. Idéer om urvalstekniker samt en diskussion kring
uppdragets karaktär ur ett praktikteoretiskt perspektiv återkommer jag till i slutet av detta avsnitt, då
jag summerar upp lärdomarna i en kondenserande vy över vad som utmärker aktörer vid
samarbetsinriktad modellering. Jag inleder emellertid inventeringen genom att titta på hur teorier om
modellering beskriver rolltyper vid modellering.
I relation till modellerings- och förändringsarbete talar Goldkuhl & Röstlinger (1988:176-177) om
verksamhets- och utredningsspecialister. Jag ser detta som klasser av olika potentiella subroller vid
modellering. Verksamhetsspecialister är de aktörer som är verksamma i den organisation som är
föremål för modelleringsarbetet. De kan bidra med den speciella kunskap som behövs för att
verksamheten ska kunna modelleras baserat på historia, nuläge och framtid. De bör vara utövare i
verksamheten då det är genom sitt utövande som de är specialister på sitt arbete (Lind & Seigerroth
2003).
Persson (2001:192) menar att engagemanget bland verksamhetsspecialisterna - i hennes terminologi
domänexperter - är en viktig faktor för modelleringens framgång och kvalitet. Engagemang från dessa
specialister medför att kvaliteten i modellerna höjs. Engagemanget av verksamhetsspecialister medför
även att konsensus i olika ställningstaganden effektivare kan nås. Detta genom att vägval och beslut i
anslutning till modelleringen bereddas och underbyggs. Verksamhetsspecialisternas engagemang
möjliggör också att åtaganden för framtiden accepteras samt att acceptans för den efterföljande
förändringen får fäste i organisationen.
Baserat på erfarenheter från olika modelleringsarbeten tillför Persson & Stirna (2006:628f) i relation
till förankringsarbete en subroll i klassen verksamhetsspecialist. De introducerar
modelleringschampionen. Rollen innehas av en person som har utsetts av ledningen att medverka i
projektet. Idén bakom rollen är personen ska stimulera engagemang i teamet genom att hans eller
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hennes närvaro i arbetet signalerar att det är sanktionerat av ledningen och har ledningens stöd.
Rollen innebär förutom detta att det förs in resurser i projektet samt att projektet har tillgång till
auktoritet om situationer som kräver detta uppstår. Några av de egenskaper som en person i denna
roll bör ha, är att hon eller han förstår verksamheten samt förstår behovet av modellering och den
kunskapsdelning som modellering innebär (Persson & Stirna 2006:629). Han eller hon ska även förstå
och acceptera arbetssättet som tillämpas och tillsammans med övriga deltagare dela med sig av sin
kunskap samt lära sig nya perspektiv och insikter om verksamheten. Personen ska även ha tid och
kraft att vara medverka i den samarbetsinriktade modelleringen samt ska han eller hon även vara
respekterad av övriga deltagare.
Konsekvensen av denna inventering blir att klassen verksamhetsspecialist kan delas in i två subroller.
Aktörer från linjeverksamheten och aktörer från ledningsverksamheten. Aktörerna från
linjeverksamheten har det primära uppdraget under modelleringen att delge sin kunskap om
verksamheten och vara engagerade i utformningen av resultatet. I andra hand ska de samordna den
verksamhet som det samarbetsinriktade modelleringsarbetet innebär. Aktörer från ledningsverksamheten har förväntningar på sig att både samordna och möjliggöra modelleringsverksamhet,
samt aktivt delta i modelleringsarbetet enligt de normer som övriga deltagare följer under samarbetet.
Richardson & Andersen (1995:114) talar i termer av gatekeeper. De menar att gatekeeper är en person
som på något sätt är relaterad till eller är en del av den organisation mot vilket modelleringsarbetet
utförs. Gatekeepern har ofta initierat arbetet, hjälper till att avgränsa de problem som ska behandlas,
identifierar lämpliga deltagare, samarbetar med modellerarna för att möjliggöra arbetet, samt deltar
själv i modelleringen. De skriver: “The gatekeeper is an advocate in two directions: within the client
organization he or she speaks for the modeling process, and with the modeling support team he or she
speaks for the client group and the problem. The locus of the gatekeeper in the client organization will
significantly influence the process and the impact of the results.”
Rollbeskrivningarna för championen och gatekeepern är i flera avseenden överlappande. Dock
signalerar benämningarna av rollerna olika karaktärsdrag på utförandet. En champion indikerar
genom namnet att han eller hon blivit utsedd att möjliggöra något. Han eller hon är en ledstjärna och
en möjliggörare men också en vinnare, som återkommande har framträtt som segrare inom det fält
som han eller hon är mästare inom. En gatekeeper däremot signalerar att han eller hon skyddar och
tar hand om gruppen och verksamheten. Vilken rollbenämning som är lämpligast måste ses som en
konsekvens av hur man förstår situationen där arbetet ska utföras. Vid vissa uppdrag är gatekeepern
den roll som behövs i arbetet, vid andra omständigheter är det en champion som är nödvändig. En
intressant tolkning är att samma individ beroende på situation agerar i endera rollen. Den
gemensamma insikt som emellertid såväl Persson & Stirna (2006) som Richardson & Andersen (1995)
når är att den person som trätt in i denna stödjande roll behöver samspela väl med de aktörer som
utgör utredningsspecialisterna.
Utredningsspecialister är det samlingsnamn på aktörer som Goldkuhl & Röstlinger (1988:176-177)
menar stödjer verksamhetsspecialisterna under modellerings- och förändringsarbetet. Denna grupp är
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en nyckelförutsättning för att det samarbetsinriktade modelleringsarbetet ska bli en framgång, då de
har förväntningar riktade mot sig att leda arbetet och för att det är de som anger tonen för arbetet
(ibid.:176). Utmärkande för utredningsspecialister är att de inte behöver vara specialister på
verksamheten. Detta ska verksamhetsspecialisterna vara. De bör emellertid istället besitta god
förmåga att genomföra och leda förändrings- och modelleringsarbete (ibid.:176-177).
Utredningsspecialisterna bör därför besitta kunskap och färdighet i metod, teori och arbetsformer för
modellering. Det gäller att i denna roll kunna agera dialog- och arbetsgruppsledare för att understödja
ett konstruktivt samarbete präglat av kreativitet såväl som systematiskt arbete. Det gäller även att
kunna hantera ifrågasättanden, stiltje och andra utmaningar.
Vennix (1996) pekar på att en viktig uppgift hos utredningsspecialisterna är att de lyckas med att
skapa ett fungerande samarbetsklimat i arbetet. Ett klimat av detta slag utmärks av att deltagarna
känner trygghet att bidra i dialogen. Det är en situation där konflikter betraktas som ett konstruktivt
inslag under samarbetet. Hägerfors (1995) menar att utredningsspecialisterna för att nå detta klimat
behöver tillämpa tekniker som stimulerar att modelleringsarbetet genomförs ändamålsenligt och
tekniker som innebär att socio-emotionella aspekter kan hanteras under samarbetet. Hirschheim et.
al. (1995) understryker att detta ske genom diskret metodtillämpning vilket jag tolkar som att
användandet av metoderna ska ligga nära personens sätt att vara och agera. Förutom att diskret
hantera olika tekniker medför utredningsspecialist att aktören ska besitta god förmåga att kunna
situationsanpassa sitt agerande gentemot behov och omständigheter som uppstår under arbetet
(Röstlinger & Goldkuhl 1994). Persson (2001:269-270) listar andra färdigheter som utredningsspecialister - i hennes benämning metodförmedlare - behöver kunna utföra vid modelleringsarbete:
•
•
•
•
•

Definiera utredningsarbetet;
Förhandla om resurser för utredningsarbetet;
Förbereda arbetsseminarier;
Facilitera arbetsseminarier;
Dokumentera modeller.

Dessa färdigheter är handlingsorienterade och är i de tre första avseendena riktade mot vad som ska
utföras innan modelleringsprojektet och arbetsseminarierna. Utredningsarbetet behöver då definieras
och resurser behöver säkras. I avsnitt 3.3.1.4 kom dessa färdigheter till uttryck genom Stirna et. al.
(2007) och deras erfarenheter om vad som utmärker förberedelser av utredningsarbete givet olika
problemsituationer. Jag noterade då att i PEM är det viktigt att förstå det organisatoriska
sammanhang där modelleringen ska utföras för att härigenom avgöra om PEM är ett lämpligt
arbetssätt. Denna analys är en typ av handling utförs när utredningsarbetet definieras. Arbetet
behöver därefter faciliteras och modeller behöver utformas och dokumenteras. Detta är handlingar
under modelleringsarbetet. Att facilitera arbetsseminariet handlar enligt PEM om att möjliggöra för
verksamhetsspecialisterna att själva nå kunskap och lösa de problem som agendan omfattar, samt
stödja i arbetet att dokumentera resultatet av dialogerna i modeller. För att beskriva denna förmåga
delar Persson in metodförmedlarens förmåga i tre nivåer (Persson 2001:271):
•

nivå 1, förmåga att modellera;
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•
•

nivå 2, förmåga att facilitera arbetsseminarier;
nivå 3, förmåga att leda modelleringsprojekt.

Den första nivån innebär förmågan att kunna genomföra modellering. Detta innebär kunskap om och
kompetens att tillämpa de metoder och teorier som ska användas i arbetet. Baserat på sitt empiriska
material delar Persson (2001) in denna förmåga i två typer av modelleringsförmåga: hantverksmässig
modellering och generisk modellering. Den hantverksmässiga modelleringen innebär att nuet i
verksamheten fokuseras under modelleringen och generisk modellering knyts till situationer där
framtiden för verksamheten modelleras: ”This requires from the modeling participants that they can
think creatively about the future but it also requires a higher degree of skill in the method provider so
that the group keeps up their creativity.” (Persson 2001:271). Olika fokus i modelleringen kräver med
andra ord olika kunskapsnivåer vad gäller modellering.
Den andra nivån fokuserar förmågan att facilitera arbetsseminariet. Att facilitera och modellera delas
därmed upp i två olika typer av färdigheter. Facilitera inkluderar handlingar såsom att förbereda
arbetsmötet, facilitera mötet och dokumentera resultatet (Persson 2001:271). Att agera som
metodförmedlare innebär på denna nivå att kunna välja ut en metod som är lämplig i relation till
samarbetet och se till att de resurser som arbetet har så effektivt som möjligt används i samarbetet så
att målet i modelleringen nås. Att facilitera arbetet innebär i hennes tolkning att modelleraren
underlättar dialogen mellan verksamhetsspecialisterna genom att metoden förmedlas till gruppen
under deras arbete. Till denna nivå identifierar Persson färdigheter (Persson 2001:271-272) såsom:
•
•
•
•

att kunna följa gruppens samtal och identifiera viktiga insikter som kan förmedlas av gruppen;
att vidmakthålla sitt intresse och sin motivation att underlätta för gruppen samt tidigt identifiera och
hantera konflikter som är på väg att uppstå under samarbetet;
att kunna agera med auktoritet och samtidigt agera förtroendeingivande;
att våga samt kunna agera med improvisation.

Den tredje nivån av förmågor som utredningsspecialisten bör besitta under genomförandet av
samarbetsinriktad modellering är att samordna modelleringsprojektet. Detta innebär bland annat
förmågorna att kunna förhandla om resurser, planera arbetet samt följa upp genomförandet i
förhållande till plan och budget (Persson 2001:273-274).
Stirna et. al. (2007:555) pekar på två roller som jag kopplar till de två första nivåerna i Perssons (2001)
indelning: modelleringsfacilitator och verktygsoperatör. Modelleringsfacilitatorn är ansvarig för att
välja vilket modellerings(design)språk och vilken metod som ska tillämpas i arbetet. Han eller hon
fullföljer därefter arbetsseminarierna genom att assistera deltagarna när de diskuterar, fångar och
strukturerar idéer (Stirna et. al. 2007:555). Författarna understryker dock att modelleringsfacilitatorn
endast är där för att underlätta problemlösningsprocessen. Deras roll är inte att lösa problemet.
Verksamhetsspecialisterna äger och ska alltid äga problemet (Persson 2001).
Persson (2001:260) preciserar motivet bakom denna strikta norm genom att citera en av de
modellerare som hon har intervjuat i sin studie. Problematiken som berörs rör huruvida facilitatorn
ska ses som en domänexpert under arbetet eller inte. Motivet att endast facilitera processen och
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tillhandahålla metod är att härigenom motverka att modellerarens kunskap representeras genom
modellen. Den modellerare som Persson intervjuar gör reflektionen att när man som modellerare har
genomfört ett stort antal modelleringsarbeten tenderar man utveckla egen kunskap om hur
verksamheter borde fungera. Om man då problemlöser och utformar modelleringsresultatet på basis
av denna kunskap snarare än faciliterar processen föreligger risken att verksamheten i modellen inte
representeras genom verksamhetsrepresentanternas kunskap. Som facilitator har man då tagit över
modelleringen, vilket innebär att en viss typ av ton (Goldkuhl & Röstlinger 1988:176) har anlagts i
modelleringsarbetet. Denna typ av ton kan hämma modelleringen genom att den t.ex. motverkar att
resultatet i framtiden kommer tillämpas av mottagarna då de inte uppfattar att resultatet ägs av dem.
Kensing & Madsen (1991) är inte så restriktiva i sina råd för hur facilitering vid modellering ska ske.
De understryker att facilitatorn inte ska manipulera deltagarna och att arbetet måste få medvetna och
eftersökta konsekvenser i verksamheten (ibid.:165-167). De poängterar dock samtidigt att i
facilitatorns uppgift ligger i att intervenera i innehållet så att uppdraget kan lösas (ibid.:157). I deras
fall innebär detta t.ex. att metaforer introduceras, metodundervisning sker samt att facilitatorn
argumenterar för hur något kan eller bör uppfattas. Det finns således en skillnad i uppfattning mellan
olika modelleringsteorier om i vilken grad facilitatorn ska intervenera under modelleringsarbetet.
Normerna i de olika teorierna vilar gemensamt på den grundläggande idén att facilitatorn ska stödja
processen, men beskriver detta i olika former och i olika grader för hur långt interventionen ska gå
vad gäller innehållet i dialogen. Detta är således kopplat till arbetssättet och den norm som präglar
modelleringen då arbetssättet-är-i-tillämpning.
Stirna et. al. (2007:555) pekar på att om deltagarna är fler än åtta, eller om det pågår i mer än sex
timmar, så bör arbetet stödjas av fler än en facilitator. Om fler än en facilitator deltar så kan
utredningsspecialist som klass följaktligen delas upp fler roller, så är även fallet om det finns
modellerare med olika erfarenhetsgrader i modelleringsteamet. Detta exemplifierar Stirna et. al. då de
beskriver rollerna facilitator, modelleringsexpert och verktygsoperatör (ibid.:549).
Facilitatorn har nu bland annat uppgiften att stödja i modelleringsarbetet samt coacha deltagarna i
modelleringskunskap och metodtillämpning. Rollen understödjer modellkonstruktion och
utvecklingsarbete. Modelleringsexperten besitter djup kunskap i arbetssättet och modelleringsverktyget och har stor erfarenhet av både metod och arbetssätt-i-tillämpning. Verktygsoperatören är
ansvarig för att dokumentera modelleringsresultaten genom ett metodverktyg. Enligt Stirna et. al. kan
(2007) dokumentation ske efter eller under modelleringsseminariet. Om det sker under arbetet bör
detta ske i tandem mellan verktygsoperatören och facilitatorn, för att på så sätt säkra att alla idéer och
reflektioner som deltagarna genererar kommer med i modellen (ibid.:555). Goldkuhl & Röstlinger
(1988:178) understryker att om renritningsarbete sker mellan seminarietillfällena så finns det ett
behov att i inledningen presentera vad som har skett mellan mötena för att förankra och få acceptans
för de renritade och kanske vidareutvecklade resultaten. Detta för att säkra acceptans och konsensus
hos verksamhetsspecialisterna för modelleringsresultaten.

135

Richardson & Andersen (1995:114) beskriver fem typer av roller som kan vara aktuella vid
modellerings- och förändringsarbete. Som i fallet champion/gatekeeper finns det även här likartade
kopplingar mellan de olika rollerna. Även Richardson & Andersen (1995) beskriver rollen facilitator.
Enligt deras synsätt omfattar denna roll ansvaret för facilitering av gruppen och samt agerandet som
kunskapare ”knowledge elicitor”. Facilitatorn är den roll av de fem som är mest framträdande för
gruppen. Han, hon eller de har då ett konstant fokus på att underlätta och möjliggöra för gruppen.
Agerandet i denna roll tar sig uttryck genom kommunikativa handlingar som innebär att deltagarna
delar med sig av den kunskap som de besitter om det som modelleras.
Utöver facilitatorn introducerar Richardson & Andersen (1995) rollen reflekterare. Reflekteraren
ligger nära det Stirna et. al. (2007) beskriver som modelleringsexperten. Skillnaden är att Richardson
& Andersen (1995:114) framhäver att reflekteraren inte är lika engagerad i dialogen som
modelleringsexperten. Han eller hon ska istället följa dialogen, reflektera, på egen hand dokumentera
arbetet, samt periodvis ”reflect information back to the group, restructure formulations, expose unstated
assumptions that need to be explicit, and, in general, serve to crystallize important aspects of structure
and behavior.” Reflekteraren stödjer därmed gruppen genom reflektion, eftertanke och periodvis
intervention mot framförallt facilitatorn.
Processcoachen är den tredje rollen som identifieras (Richardson & Andersen 1995). I denna roll
fokuserar inte aktören över huvud taget innehållet i modelleringsdialogen, utan hjälper gruppen att
genomföra samarbetet utifrån ett socio-emotionellt hänseende. Han eller hon behöver inte behärska
modelleringsspråket eller arbetssättet, utan funktionen är att stödja dialogen ur ett gruppdynamiskt
perspektiv. Detta stödjande sker emellertid ofta inte explicit mot gruppen utan coachen agerar diskret
och understödjer samarbetet genom att ge facilitatorn feedback om hur gruppen utvecklas och ger
denne i olika avseenden stöd för hur samarbetsklimatet kan stärkas.
Den fjärde rollen ligger nära verktygsoperatör (Stirna et. al. 2007) men är inte så verktygsnära som
denna roll utan benämns istället recorder/dokumentatör. Dokumentatören har till uppgift att
dokumentera arbetet under seminarierna (Richardson & Andersen 1995). Dokumentatören har även
till uppgift att ta vara på det underlag som olika deltagare har med sig och använder under arbetet.
Mellan seminarierna renritas materialet av dokumentatören och olika delar fogas då samman till
helheter. Detta vidareutvecklingsarbete ska ligga till grund för kommande möten och utföras så att det
stimulerar deltagarna att omvärdera och vidareutveckla sin förståelse för verksamheten. Som
dokumentatör ska man vara så insatt i arbetssättet att man kan värdera vad som ska vara med i
modellen och vad som man kan bortse från under modelleringsdialogen (Richardson & Andersen
1995:115).
Genom de olika källorna har nu olika roller identifierats. Några av rollerna överlappar mellan
teorierna andra roller är unika för enskilda teorier. Som i fallet med resultat från modelleringsarbete i
avsnitt 3.4.1 finns det ett behov av att nu samla upp insikterna och på ett kondenserande sätt visa det
perspektiv som jag anlägger i denna studie. Jag gör detta genom att låta insikterna jag vunnit möta
samarbete utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv. I figur 3.15 lyfter jag inte fram resultatet från
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modelleringsarbete utan placerar denna aspekt i bakgrunden. Baserat på den inventering som jag har
gjort lyfter jag fram klasserna utredningsspecialist och verksamhetsspecialist.
Verksamhetsspecialisterna i ett modelleringsprojekt omfattar ett antal utvalda verksamhetsrepresentanter (x, y, z…). Bland annat Lind & Seigerroth (2003) och Stirna et. al. (2007) understryker
behovet att noga välja ut de aktörer som ska medverka i modelleringen. Det bör vara ett tvärsnitt av
från den aktuella verksamheten där ett kriterium kan vara att de är med och utför verksamheten (Lind
& Seigerroth 2003) samt att de för modelleringen besitter relevant kunskap om verksamheten
(Persson 2001). Sinsemellan finns det relationer mellan dessa aktörer vilka jag har valt att visa
övergripande i figuren. Relationerna mellan aktörerna är en konsekvens av dels de arbetsrelationer
som aktörerna har till vardags i den ordinarie verksamheten, dels det arbete som de tillsammans utför
i modelleringsprojektet.
Hägerfors (1995) och Vennix (1996) beskriver behovet av ett väl fungerande samarbetsklimat när
modellering sker. En central aspekt i detta klimat är relationerna mellan aktörerna och att dessa
fungerar utifrån ett samarbetshänseende oavsett formella hierarkier. Facilitatorns uppgift är i detta
avseende att tillse att ett väl fungerande samarbetsklimat råder genom att relationerna mellan
aktörerna fungerar. En annan viktig uppgift som facilitatorn har är att underlätta och möjliggöra den
dialog som modelleringsarbetet består av. Med andra ord hjälpa gruppen att tillämpa det språk som
arbetssättet omfattar och fokusera de begrepp som olika faser i arbetssättet omfattar. I figur 3.15 har
jag i ljuset av detta placerat facilitatorn närmast verksamhetsspecialisterna för att betona att det är
han, hon eller de som ska vara i förgrunden gentemot dessa aktörer.

Figur 3.15: Kondenserad vy över aktörsroller vid samarbetsinriktad modellering
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Även mellan rollerna i klassen utredningsspecialister finns det relationer som är kopplade till deras
uppgifter under modelleringsarbetet. Dokumentatören, modelleringsexperten och processcoachen ska
i förhållande till facilitatorn och verksamhetsspecialisterna arbeta i högre grad i bakgrunden
(Richardson & Andersen 1995). Dokumentatören ska t.ex. följa modelleringsdialogen och
dokumentera resultat för renritning, vidareutveckling och framtida bruk. Modelleringsexperten följer
dialogen och reflekterar kring det som gruppen utreder för att komma med förslag på sådant som
underlättar och möjliggör för gruppen baserat på sin modelleringsexpertis. Processcoachen stödjer i
huvudsak teamet genom att stödja facilitatorn. Han eller hon följer processen och identifierar behov
av gruppdynamiskt stöd. Stödet delger han eller hon i första hand på ett diskret sätt till facilitatorn i
dennes arbete gentemot verksamhetsspecialisterna (Richardson & Andersen 1995).
Inom klasserna utredningsspecialister och verksamhetsspecialister finns det således relationer mellan
olika roller. Dessutom innebär inventeringen att det mellan klasserna också finns relationer som
bland annat utkristalliseras genom olika förväntningar som aktörerna från klasserna har på varandra
under modelleringsarbetet. Persson (2001) beskriver t.ex. de förväntningar som modellerarna har på
verksamhetsrepresentanterna: att de ska besitta relevant kunskap om verksamheten som modelleras
och att de vill och kan bedriva arbetet konsensusdrivet. Goldkuhl & Röstlinger (1988) beskriver att
verksamhetsspecialisterna har förväntningar på utredningsspecialisterna: att de ska leda arbetet och
att det är deras agerande och sätt att leda modelleringen som ofta sätter tonen i dialogen under
samarbetet.
Gatekeepern/championen är i figuren placerad mellan klasserna. Detta då inventeringen lett fram till
att denna roll skär mellan de två klasserna. Han eller hon är en del av den verksamhet som modelleras
och ska därmed vara med och aktivt bidra i modelleringsdialogen (Richardson & Andersen 1995;
Stirna et. al. 2007). Utöver detta är han eller hon aktiv i utredningsspecialisternas arbete att underlätta
och möjliggöra arbetet. Han eller hon är t.ex. då med och säkrar resurser för arbetet, signalerar
verksamhetsledningens (uppdragsgivarens) engagemang för arbetet samt kan på plats utöva
auktoritet och fatta beslut i situationer som inträffar under samarbetet.
Det jag visar i figur 3.15 är alltså roller. Människor behöver följaktligen agera i roller som dessa. En
roll kan innehas av flera människor, men en människa kan också inneha flera roller. Det kan därmed
finnas en eller flera människor som innehar rollen som facilitator. Man kan även tänka sig att en och
samma person agerar i två eller flera roller samtidigt; t.ex. processcoach och modelleringsexpert. Det
som styr vilka roller som aktualiseras i ett modelleringsprojekt och hur de bemannas är menar jag
kopplat till de förutsättningar som råder för samarbetet. Några av dessa är de förutsättningar jag lyft
fram genom figur 3.15. Jag lyfter bland annat fram olika uppdragstyper enligt ToP (Goldkuhl &
Röstlinger 2005:20) som förutsättning för bemanning av samarbetet. Modelleringsuppdraget, i ToP
benämnt transaktionsuppdrag, anger vilka specifika resultat som ska framställas under modelleringen
och innefattar således modelleringens mål. Vad som ska göras enligt uppdraget signalerar vilka
aktörer som behövs i arbetet. Bland annat från vilka verksamhetsområden som representanter ska
hämtas samt vilken modelleringsförmåga som krävs i arbetet. Resursuppdraget anger vilka och hur
mycket av de resurser som behövs som kan nyttjas i samarbetet och är kopplat till de finansiella och
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tidsmässiga resurser som samarbetet har. Stirna et. al. (2007) poängterar att ett viktigt moment i
förberedelserna av samarbetsinriktad modellering är att säkra resurser för arbetet, och i detta arbete
är championen (Persson & Stirna 2006) en viktig aktör.
Rolluppdraget anger vilka typer av arbetsuppgifter som olika roller ska utöva samt styr även på vilket
sätt som uppgifterna ska utföras. Detta har t.ex. visualiserats genom att olika roller inom klassen
utredningsspecialist har olika uppgifter i förhållande till modelleringen samt att karaktären på
utförandet av dessa uppgifter är olika i förhållande till verksamhetsspecialisterna; facilitatorn är
exempelvis mer framträdande än processcoachen gentemot gruppen (Richardson & Andersen 1995).
Vilka roller som aktualiseras och hur arbetsfördelningen dem emellan sker är inte bara kopplat till vad
som ska framställas och vilka resurser som finns tillgängliga för arbetet. Detta är även kopplat till den
eller de metoder som tillämpas samt de normer för samarbetsinriktad modellering som detta
arbetssätt för med sig. Ett exempel på skillnader, om vi går bortom sammansättningen av roller, som
olika inventerade företrädare har rör till vilken grad och form som utredningsspecialisterna ska
intervenera i samarbetet.
Interventionen i samarbetet visualiseras i figur 3.15 som pilar riktade mot modelleringens process
respektive tema. Tema är de ämnen (topics) som modelleringsdialogen handlar om. Detta är således
innehållet i modelleringsarbetet kopplat till den verksamhet som modelleras och de typer av modeller
som framställs. Process är kopplat till den ändamålsenliga och gruppdynamiska arbetsprocess som
behandlandet av ett tema genom modelleringsdialogen innebär; med andra ord processen att
genomföra modelleringen och framställa modelleringsresultatet. Som inventeringen visar finns det
skillnader mellan olika teoribildningar vad gäller normer om grad och form av intervention. Ett
exempel: i t.ex. PEM trycker företrädarna på att utredningsspecialisterna endast ska stödja process
(Persson 2001; Stirna et. al. 2007) medan i PD menar företrädarna att utredningsspecialisterna både
ska intervenera i innehållet och i processen för att härigenom stödja arbetet (t.ex. Kensing & Madsen
1991). Olika teoribildningar och därmed metoder i tillämpning för således med sig att rolluppdraget
och därmed modellerarnas agerande skiljer sig åt rörande grad och form vid intervention. Mellan
olika teorier och metoder finns det dock även samstämmiga normer såsom att arbetet ska baseras på
gemensamgjorda mål, att samarbetet inte ska manipuleras samt att förtroende mellan
utredningsspecialister och verksamhetsspecialister ska utvecklas till ett väl fungerande
samarbetsklimat. Dock är en viktig insikt att olika metoder för samarbetsinriktad modellering
resulterar i olika rollsammansättningar, råd om intervenering och normer för hur
modelleringsarbetets handlingar ska bedrivas. I nästa avsnitt kommer jag inventera olika
typhandlingar som aktualiseras vid modellering av detta slag och beröra detta ytterligare.

3.4.3 Handlingar vid samarbetsinriktad modellering
Vid samarbetsinriktad modellering engageras människor. Detta engagemang sker genom att olika
handlingar genomförs. I figur 3.14 och 3.15 har jag talat om dessa handlingar i termer av
modelleringshandlingar. I detta avsnitt kommer jag inventera hur teoribildningarna ser på handlingar
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av detta slag. Jag kommer identifiera ett antal typhandlingar från olika teoribildningar och med hjälp
av dessa kondensera en vy som beskriver vad samarbetsinriktad modellering kan innebära.
Goldkuhl & Röstlinger (1988:177) identifierar följande typhandlingar vid samarbetsinriktad
förändring i arbetsseminarier:
•
•
•
•
•

Presentation
Individuella förberedelser
Laget runt
Arbete i grupp
Gemensam redovisning och diskussion

I presentationen går utredningsspecialisterna igenom för gruppen den metod och de arbetsformer som
ska tillämpas i modelleringen. Det är då centralt komma överens om den metodik som ska tillämpas.
Här ges även gruppens deltagare möjlighet att presentera sig själva för varandra så att alla deltagare
känner till vem som är med i arbetet och på vilka grunder man som enskild deltagare medverkar i
samarbetet. De individuella förberedelserna innebär att deltagarna på egen hand formulerar
utgångspunkter för modelleringssamtalet. Detta kan ske utifrån frågor som har förberetts inför
arbetsmötet av modellerarna eller fritt baserat göra dessa förberedelser. Förberedelserna kan t.ex. ta
sig uttryck i att man som enskild aktör - givet sin hemvist i organisationen - funderar över vilka
utmaningar som finns inom det område som kommer behandlas i modelleringen. Detta moment är
viktigt då deltagarna därmed opåverkat får möjlighet att själva skapa sig utgångspunkter för det
fortsatta arbetet. Efter den individuella förberedelsen presenteras dessa enligt principen laget runt. De
olika utmaningarna som presenteras diskuteras och värderas gemensamt genom laget runt.
Det förslag som Goldkuhl & Röstlinger (1988) ger är att arbetet i seminariet organiseras i mindre
grupper (3-6 deltagare). Arbete i grupp är till för att möjliggöra att så många synpunkter som möjligt
kommer fram genom arbetet; stora grupper har tendensen att hämma konstruktiv dialog. När arbetet
genomförts samlas smågrupperna ihop igen för redovisning och diskussion av arbetet. Dessa arbetssteg
upprepas därefter successivt för olika arbetsmoment under modelleringen.
Persson (2001:269-270) listar i anslutning till de konkreta färdigheter som utredningsspecialister ska
behärska ett antal handlingar som utgör modelleringsarbetet i PEM: definiera utredningsarbetet;
förhandla om resurser för utredningsarbetet; förbereda arbetsseminarier; facilitera arbetsseminarier;
dokumentera modeller. I relation till Goldkuhl & Röstlingers (1988) arbetsform så kan aktiviteten
facilitera arbetsseminarier utgöra ett samlingsbegrepp på de handlingar som ovan beskrivits. Vad
Persson (2001) emellertid pekar på är att arbetsseminarier av detta slag även behöver planeras och
definieras. Detta handlar om att definiera arbetet och värdera om arbetssättet som ska tillämpas är
lämpligt för organisationen (Stirna et. al. 2007). Förhandla om resurser, vilket innefattar att välja ut
och säkra verksamhetsrepresentanter såväl som utredningsspecialister. Att planera arbetet innefattar
även att förbereda arbetsseminarierna. Detta innefattar att intervjua verksamhetsrepresentanter och
kartlägga utmaningarna i verksamheten och de förväntningar som organisationen ha på
modelleringen (Persson 2001). Sättet på hur modelleringen förbereds bör enligt Stirna et. al. (2007)
baseras på karaktären på det problem som ska hanteras genom modelleringen. Rutinbaserade
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problem kräver mindre förberedelser, medan otydliga och komplexa problem behöver systematiska
och större förberedelser.

Figur 3.16: Sex typhandlingar vid samarbetsinriktad modellering (baserad på Seifert 2002:92)

På ett liknande sätt som Goldkuhl & Röstlinger (1988), Persson (2001) samt Stirna et. al. (2007)
beskriver Seifert (2002:92ff) typhandlingar vid samarbetsinriktat förändringsarbete (se figur 3.16). De
sex typhandlingar som han identifierar visualiserar han genom en moderationscykel. Den första
typhandlingen, introduktionen handlar om att öppna arbetsseminariet och skapa ett positivt och
konstruktivt arbetsklimat. Syftet är att orientera deltagarna om målet för workshopen och komma
överens om metod och arbetsform (Seifert 2002:92ff).
De tre därpå följande arbetsmomenten utgör typhandlingar för hur samarbetet organiseras. Centralt i
denna modell är att samla teman/ämnen (topics) för utredningsarbetet och samla in dem och
gemensamgöra dem. Gemensamgörandet sker genom att temana formuleras och struktureras på en
arbetsyta som alla deltagare kan se. Denna arbetsyta blir då ett lager av potentiella modelleringsteman
(topic store). Modellen baseras även på ett systematiskt angreppssätt som innebär att teman väljs ut
och hanteras etappvis. Detta arbetsmoment innebär således att från lagret väljs teman ut och därmed
prioriteras agendan för modelleringen. Temat som valts ut hanteras genom en lämplig
modelleringsmetod. I det femte arbetsmomentet identifieras och fastställs vilka åtgärder som ska
rekommenderas som en konsekvens av modelleringsarbetet. I likhet med Kensing & Madsen (1991) så
utgörs detta av en matris där åtgärdens innebörd listas, vem som ska ansvara för åtgärden, varför den
ska utföras, när den ska vara genomförd och hur konsekvensen av åtgärden ska återkopplas.
I det sjätte och sista momentet genomförs typhandlingen avsluta. När arbetsmötet avslutas riktas
fokus mot att reflektera över hur samarbetet bedrivits med fokus på både framställning av sakresultat
och gruppdynamik (Seifert 2002:96). Frågor som i detta läge kan ställas rör huruvida gruppens
deltagare uppfattar:
•
•
•
•

Att deras enskilda förväntningar infriats?
Att arbetet har bedrivits effektivt?
Att resultatet är tillfredsställande?
Att samarbetsklimatet var konstruktivt och tryggt?

141

Figur 3.17: Fyra typhandlingar när modellering genomförs (Lind & Seigerroth 2003:126)

Lind & Seigerroth (2003) redovisar olika modelleringshandlingar vilka kan grupperas till de moment
som Seifert (2002) i sin modell benämner samla in teman, välja ut ett tema och hantera tema. För att
organisera det som sker under modelleringen använder Lind & Seigerroth (2003) fyra typhandlingar:
•
•
•
•

Interaktiv insamling
Interaktiv modellering
Ej interaktiv modellering
Interaktiv validering

Figur 3.17 visar i relation till dessa typhandlingar att modelleringen innebär att frågor (questions)
baserade på modelleringsuppdraget driver det samarbetsinriktade modelleringsarbetet fram till
överenskomna modeller (accepted models) och kunskap om verksamheten i fråga (extended
understanding of exisiting praxis) på inter- respektive intrasubjektiv nivå. Den första typhandlingen
(interactive collection) innebär att frågor ställs och att ett antal ostruktuerade svar inledningsvis
framträder (unformalised answers) som representerar kunskap om verksamheten i fråga.
De formaliserade svaren ligger till grund för produktionen av preliminära modeller under
workshopen genom interaktiv modellering (interactive modelling). I detta samarbete skapas grund för
formulering av nya frågor vilket driver vidare den interaktiva insamlingen av kunskap.
Modellen i figur 3.17 visar att modellering inte enbart sker under workshopen. Modelleringsprojekt
omfattar ofta flera arbetsseminarier och däremellan sker ej interaktiv modellering. Jag knyter detta
arbete till de aktiviteter som sker som uppföljning och förarbete inför kommande aktiviteter. Detta
arbete kan enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988:178) omfatta renritnings-/skrivningsarbete,
sammanställningsarbete, kontroller samt djupare analysarbete som inte hinns med eller passar in
under workshopen.
Det blir viktigt att de modelleringshandlingar som sker mellan seminarierna redovisas och diskuteras
i hela gruppen. Målet är att gemensamt revidera och validera de modeller som enskilt utvecklats och
renritats, sammanställts och vidareutvecklats. Denna typhandling benämns interaktiv validering
(interactive validation) (Lind & Seigerroth 2003:126) och kan leda till att modeller behöver revideras,
142

aspekter behöver klargöras samt att nya frågor genereras vilka behöver besvaras. Detta kan leda till
ytterligare interaktiv insamling såväl som ytterligare interaktiv modellering.
Lind (2001:80) preciserar det som sker under modellering genom att beskriva att när
modelleringshandlingar utförs så innebär detta att de medverkande aktörerna ställer frågor om
verksamheten. Svaren på dessa frågor dokumenteras genom de beskrivningsformer som den
tillämpade metoden omfattar (Lind 1997). Detta preciserar vad som sker i typhandlingarna interaktiv
insamling och modellering. Lind (2001:80) skriver att modellerna genom handlingarna: ”struktureras
på ett visst sätt för att visualisera särskilda aspekter av verksamheten. Metoder är till för att
uppmärksamheten skall kunna riktas mot skilda aspekter av verksamheten, vilka finns uttryckta i
synsätt bakom metoden […] de dokumenterade svar ligger till grund för nya frågor.” Seigerroth
(2003:85) visualiserar Linds precisering genom följande modell (se figur 3.18).
Om vi fokuserar de aspekter som figuren lyfter fram så är kunskap och erfarenhet grund för att ställa
frågor under utredningssituationen. Kunskap och erfarenhet behövs även för att kunna göra lämpliga
val av de teorier och metoder. Drivkrafter utgörs därmed även av metoder och teorier. Teorier
används för att rikta uppmärksamhet mot relevanta områden och begrepp i samband med
modelleringsarbetet (Lind 2001:80). Bruket av metoder och teorier vid utredningsarbete benämns
teori- och metoddrivet modelleringsarbete (Lind & Goldkuhl 1997).

Figur 3.18: Interaktiv insamling och modellering (baserad på Seigerroth 2003:85)

I modellen framhävs även betydelsen av det framväxande resultatet för att ställa frågor och därmed
driva modelleringsarbetet framåt, detta genom återkopplingspilar. Modellen lyfter dessutom fram
verktyg som centralt medel för att mediera handlingar och resultat under modelleringsarbetet.
Goldkuhl (1999) behandlar fler former av drivkrafter för modelleringsarbete men landar i att arbetet
bör genomföras baserat på metod, teori och anpassning gentemot situationen: s.k. multidrivet
förändringsarbete. Figuren ovan visualiserar ett exempel på vad som konstituerar denna typ av arbete.
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För att kondenserat skildra insamling, modellering och validering som typhandlingar vid samarbetsinriktad modellering väljer jag att använda den visualisering av utredningssituationer som Segierroth
(2003:81) presenterar som grund för vyn i figur 3.19. Denna visualisering blir således en delmängd av
de olika handlingar som sker under ett modelleringsarbete (se Goldkuhl & Röstlinger 1988; Persson
2001; Stirna et. al. 2007; Seifert 2002). Motivet till varför jag väljer denna vy är att frågandet och
svarandet utgör det som jag betraktar som motorn i samarbetsinriktad modellering. Ett annat motiv
är att jag i denna studie avgränsar mig till modelleringsarbete i tillämpning och inte vad som sker
mellan arbetsseminarierna eller inför modelleringsprojekten.
Genomgående för huvuddelen av de källor som jag inventerat är att det ändamålsenliga framställandet
av sakresultatet sätts i förgrunden vilket vyn i figur 3.19 visar. Det socio-emotionella arbetet att säkra
god gruppdynamik (Hägerfors 1995; Vennix 1996) är inte framträdande när typhandlingar i
modelleringsarbete presenteras i olika källor från modelleringsteori.
Detta gäller förutom Seifert (2002:141ff) som identifierar tre emotionella faser och till dem knyter ett
antal situationer som kan uppstå under modelleringsarbetet:
•
•
•

Orientera; emotionellt orientera deltagarna om samarbetets villkor, beskaffenhet och genomförande
Arbeta; emotionellt stödja gruppen att arbeta tillsammans
Stänga; emotionellt stänga samarbetet

Figur 3.19: Kondenserad vy över modelleringshandlingar vid samarbetsinriktad modellering

Orientering har att göra med att i varje grupp är deltagarna osäkra över vad som ska ske och sker i
arbetet. Varje människa vill veta vilka hot som han eller hon kan möta under arbetet alternativt vad
han eller hon måste rikta uppmärksamhet mot för att uppfattas som bidragande till samarbetet
(Seifert 2002). Detta är kopplat till att människor medvetet arbetar mot att inte göra bort sig eller inte
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uppfattas att de inte förstår vad som sker i situationen. Genom att i början av arbetsseminariet samt
löpande under arbetet orientera gruppen kan utredningsspecialisten underlätta för gruppen att få
grepp om vad som ska ske i och under arbetet. Enligt Seifert (2002:143) bidrar detta bland annat till
att klargöra relationerna mellan de deltagande aktörerna samt skapar orienteringen förutsättningar
för ett fungerande och tryggt samarbetsklimat (Vennix 1996).
Under genomförandet, när gruppen arbetar, kan samarbetsklimatet och gruppdynamiken underlättas
genom att utredningsspecialisterna tillhandahåller stöd för den interaktion som frågandet och
svarandet utgör (Seifert 2002:144-147). Förutom att ett lämpligt modellerings(design)språk tillämpas
för att generera resultat, såväl som verktyg, metoder och teorier, så bör modelleraren identifiera och
hantera störande händelser som kan påverka samarbetet. Richardson & Andersen (1995) poängterar
att detta kan vara svårt och introducerar två särskilda roller med uppgift att stödja arbetet med
betoning på innehåll och process: reflektorn och processcoachen. Förutom att på olika sätt underlätta
och tillhandahålla stöd för interaktion pekar Seifert (2002:146-150) på att man som modellerare måste
vara kapabel att ta hand om och bemästra situationer som urartar. Detta kan kräva improvisation och
mod (Persson 2001).
Med andra ord kan det vid insamling, modellering och validering uppstå situationer som utmanar
samarbetet, t.ex. (Seifert 2002:146-150):
•
•
•
•
•
•

Gruppen samarbetar inte längre;
Gruppen ifrågasätter metoden som tillämpas;
Metoden täcker inte de teman som behöver hanteras;
Tiden rinner ut;
Personangrepp;
En ”chatterbox” tar över dialogen.

Flera av dessa typer av problemsituationer kan leda till de osäkerheter som Lyytinen (1987)
identifierar. Modelleraren behöver kunna hantera dessa för att samarbetet ska kunna fullföljas. När
arbetet ska avslutas så bör samarbetet även emotionellt stängas (Seifert 2002). Beroende på hur länge
gruppen har arbetat tillsammans har gruppen i olika grad grupperats till en enhet. När samarbetet ska
avslutas behöver således inte bara sakresultatet samlas ihop och ställas samman. Det är även viktigt att
arbetet emotionellt avslutas. Syftet med denna stängning är enligt Seifert (2002:150-151) att:
•
•
•
•
•

Undvika lösa trådar/teman/ärenden som inte hanterats;
Undvika tvivel att sakresultatet inte kommer få praktisk nytta i organisationen;
Undvika oklarheter om vad individen ansvarar för efter genomförandet av samarbetet;
Erfarenhetsåterföra lärdomar från arbetet i projektet och till berörda intressenter;
Det är även viktigt att tacka deltagarna för deras insats och tillse att gruppen skiljs på ett positivt sätt
med ett positivt minne av samarbetet.

Ett sätt att dela in de olika modelleringshandlingar som nu har behandlats är att betrakta de
handlingar som finns till vänster i figur 3.19 som utmärkande för facilitering-i-handling och de som är
till höger som utmärkande för modellering-i-handling. Genom att göra denna positionering länkar jag
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samman denna inventering med problemavgränsningen i kapitel 1 och den sammanställande modell
över problemområdet som jag visar i figur 1.5.
Som figur 3.19 visar tillämpas ett antal instrument vid samarbetsinriktad modellering. Detta kan vara
yttre materiella och språkliga instrument såsom metodverktyg men det kan också vara inre språkliga
instrument såsom teorier och metoder. I nästa avsnitt kommer jag inventera olika instrument av detta
slag vid samarbetsinriktad modellering.

3.4.4 Instrument vid samarbetsinriktad modellering
I ToP menar Goldkuhl & Röstlinger (2005:25) att instrument är alla de hjälpmedel som underlättar
och möjliggör förädling av underlag till resultat i verksamheten. Detta kan vara verktyg, apparater,
maskiner och annat. Instrument har ofta en påtaglig funktion för verksamheten. Med andra ord de
instrument som tillämpas i samarbetsinriktad modellering besitter sådan funktion att verksamheten
kan genomföras och blir framgångsrik. Instrumenten i sig har stor inverkan på hur verksamhetens
handlingar utförs, hur de ordnas och hur meningen om dem sprids över tiden (Kuutti 1991).
Instrument kan som exemplifieringarna ovan uttrycker det utgöra yttre fysiska hjälpmedel, med de
kan också enligt ToP vara internaliserade och immateriella instrument som utövarna tillämpar i sin
verksamhet (Goldkuhl & Röstlinger 2005:25). Dessa instrument benämns då i relation till aktörerna
interna instrument. De är då delar i den proceduriella kunskap som aktörerna besitter om
samarbetsinriktad modellering. Exempel på sådan förmåga har berörts i varje delavsnitt om
modellering. I avsnitt 3.4.1 beskrevs bland annat modellerings(design)språket som en del i aktörens
proceduriella kunskap. I avsnitt 3.4.2 pekade bland annat Persson (2001) på färdigheter som
facilitatorn bör besitta och hon grupperade detta till tre nivåer. I avsnitt 3.4.3 så skildrades olika
modeller med typhandlingar vilka utgör interna instrument för utredningsspecialisterna. Det som
utmärker interna instrument är att de är en subklass av proceduriell kunskap. Denna typ av kunskap
har strukturerats och förpackats till tydliga och igenkännliga koncept, såsom teorier och metoder.
(Goldkuhl & Röstlinger 2005) I avsnitt 3.4.3 omnämndes att Goldkuhl (1999) menar att förändringsoch modelleringsarbete bedrivs multidrivet. Viktiga komponenter i detta multidrivna perspektiv på
samarbetsinriktad modellering är teorier och metoder (Goldkuhl 1999:5), med andra ord
strukturerad, explicitgjord och paketerad kunskap.
Andra typer av instrument är yttre språkliga instrument (Goldkuhl & Röstlinger 2005:25). Detta kan
utgöras av olika typer av standardiserade dokument, blanketter och formulär. Deras huvudsakliga
funktion är att underlätta och möjliggöra kommunikation mellan aktörerna i verksamheten samt
kommunikation med aktörer utanför verksamheten. IT-system är ett exempel på instrument som
både är externa och materiella och samtidigt språkliga medel för att mediera kommunikation.
Instrument kan således vara interna (teorier och metoder), externa och materiella (hjälpmedel och
verktyg av olika slag), språkliga samt vara gränsöverskridande företeelser över dessa dimensioner. I
följande fyra avsnitt kommer jag redovisa hur jag använt denna indelningsgrund i inventeringen av
olika typer av instrument vid samarbetsinriktad modellering.
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3.4.4.1 Teorier som proceduriell kunskap vid samarbetsinriktad modellering
Kunskap i form av proceduriell kunskap är centralt vid modelleringsarbete. Detta visar avsnitt 3.3.2
där jag inventerade olika teoribildningar om modellering med samarbete som den gemensamma
nämnaren. Viss proceduriell kunskap är metodgjord annan inte (Goldkuhl & Röstlinger 2005:25-26).
Teorier är exempel på proceduriell kunskap som inte behöver ha metodgjorts. Teoribildningar utgör
en viktig drivkraft för modellerings- och förändringsarbetet (Goldkuhl 1999:5) men då inte genom
direkta föreskrifter, utan genom att teorin utgör ett bredare ramverk av insikter och erfarenheter om
hur arbetet kan genomföras. En teori innebär i detta avseende en omfattande och tydliggjord
systematisering av det område som teorin behandlar.
Teorier utgör ramverk av begrepp och kategorier som har relaterats till varandra för att illustrera
”vad” som är viktigt och ”varför” detta är viktigt enligt den aktuella teorin. En teori är därmed ett sätt
att se på verkligheten och framhäver vad som är typiskt enligt teorins synsätt. Teoriers roll för
modellering- och förändringsarbete skildrar Goldkuhl (1999:4) genom följande: ”En teori kan genom
sin förstrukturering av en del av verkligheten hjälpa oss att fokusera viktiga aspekter och därmed även
att ställa viktiga frågor i ett förändringsarbete”. Frågorna som genom teorin ställs kan både röra
arbetets former, vad modelleringen ska fokusera och varför samt vilka frågor som ska ställas. Teorier
kan även metodgöras. Detta innebär att de därmed utformas till interna instrument. I figur 3.12 såg vi
ett exempel på detta. Teoribildningen PEM har här metodgjorts till olika typer av modeller som har
olika beskrivningsformer, begrepp och arbetssätt.
Lind (2001) presenterar en teori över verksamhetsmodellering då den bedrivs utifrån ett synsätt där
verksamheten ska förstås genom ett mångfacetterat processbegrepp. Han presenterar ett
förhållningssätt (vad, varför och hur) genom teorin om oöverblickbara verksamhetssystem (TOV).
Angreppssättet för processbestämning enligt TOV illustreras i figur 3.20. Att bedriva modellering
enligt denna teori innebär att man som utredare växlar mellan delar och helheter, d.v.s. man
kontinuerligt växlar mellan olika abstraktionsnivåer i de utredningshandlingar som utförs vid olika
utredningssituationer (Lind 2001:340). Enligt teorin innebär modelleringsarbetet först en fokusering
på verksamheten som övergripande helhet. På femte nivån definieras verksamheten genom att ett
antal förutbestämda kategorier tillämpas. I detta definieringsarbete identifieras förutsättningar,
resultat och roller i verksamheten. Rollerna fokuseras därefter och verksamheten analyseras då genom
att de relationer som finns mellan roller i verksamheten och roller associerade till verksamheten
frigörs. Genom praktikdefinitionen (Goldkuhl & Röstlinger 2005) samt den efterföljande
samverkansanalysen (Röstlinger et. al. 1997) nås därmed kunskap om verksamheten som helhet.
Nästa steg innebär att detaljerad kunskap utvecklas om verksamheten genom att verksamheten
modelleras på handlingsnivå. Mönster av handlingar formas till processer som täcker olika delar av
verksamheten. Detta är ett exempel på växling mellan olika abstraktionsnivåer. Kontextövergripande
modeller över verksamheten växer nu fram. Baserat på dessa handlingsmodeller skapas
förutsättningar för processbestämning. Processbestämningen sker genom att förbestämda
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processkriterier används för att urskilja olika varianter på processer vilka grupperas i olika
processtyper på nivå 4 i modellen (Lind 2001:219-339).

Figur 3.20: Teorin om oöverblickbara verksamheter som angreppssätt vid modellering (Lind 2001:126)

Linds (2001) teori utgör således ett exempel på hur modellering har analyserats och formats till ett
teoretiskt ramverk. Den innefattar begrepp och kategorier som relaterats tillvarandra för att illustrera
vad som är viktigt och varför detta är viktigt vid modellering. Den ger användaren proceduriell
kunskap för hur verkligheten kan uppfattas under modellering.
Ambler et. al. (2005:120-140) beskriver ett annat teoretiskt ramverk för hur modellering kan
genomföras. Detta teoretiska ramverk baseras på en kompositionell idé om verksamhetsmodellering,
vilket innebär att modelleringen bryter sig ned genom verksamheten. Utgångspunkten tas i att
klargöra verksamhetens mission och vision på övergripande nivå. Teorin ger exempel på vad som bör
omfattas i beskrivningar av detta slag. Därefter modelleras verksamhetens processer genom en
övergripande processmodell och i anslutning till detta framställs en förteckning över vilka regler och
förutsättningar som präglar verksamheten utifrån denna processmodell. I detta arbete blir det viktigt
att genomföra en avgränsning över vad som ska modelleras och på så sätt definiera en omgivning till
den process som ska framställas så att dess påverkan på omgivningen respektive omgivningens
påverkan på den kan analyseras och förstås. För detta arbete anges att det är viktigt att olika
delprocesser genom modellering klargörs. Olika metoder för hur verksamhetens processer modelleras
föreslås i ramverket (Ambler et. al. 2005:127-128).
Efter att modelleringen har frilagt processerna är det viktigt att modelleringen breddas mot att även
innefatta data- och objektmodellering. Jag förknippar detta teoretiska ramverk då med de olika
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arkitekturstrategier som Axelsson (1998:78ff) grupperar inom ramen för information resource
management. Utmärkande för dessa strategier är att de strävar efter att en övergripande syn på
företagsgemensamma data kontinuerligt upprätthålls. Genom det kompositionella synsättet skapas
förutsättningar att knyta ansvaret av dataresurser företagsledningen. Utmärkande är att
organisationen enligt detta synsätt stävar efter data/ programoberoende. Datan ska kunna ändras utan
att applikationerna berörs och vice versa. Motivet är att datastrukturen betraktas som det stabila i den
annars dynamiska verksamheten. Det centrala datalagret ska inte påverkas av
organisationsförändringarna. Utmärkande är att information i systemen integreras och görs
tillgängligt för alla i organisationen med hjälp av gemensamma databaser. För att möjliggöra detta
föreskriver strategin behovet av konceptuell datamodellering.
Konceptuell datamodellering utförs för att fånga de data som verksamheten innehar samt för att få
grepp om de relationer som finns mellan data och objekt i verksamheten. Ur detta arbete växer en bild
och en struktur av verksamhetens viktigaste begrepp fram: en datamodell. Swende (1988) beskriver
detta i termer av en ”stadsplan” över organisationens informationsresurser. Den verksamhetsövergripande datamodellen utgör inte bara grund för strukturering av det enskilda informationssystemet utan också verksamhetens informationsarkitektur. I detta synsätt på systemutveckling och
informationsarkitektur betonas att data och datastrukturen i en verksamhet utgör grunden för de
informationssystem som ska stödja verksamheten (Axelsson 1998:82).
Två av de styrkor som Axelsson (1998:85) anger enligt detta perspektiv på modellering är att den
datamodellering som tidigt sker i utvecklingsarbetet möjliggör en bra begreppsanalys vilket kan
resultera i en god struktur på datan i systemet och underlätta det fortsatta modelleringsarbetet. Det
senare genom att datamodelleringen möjliggör att en intersubjektivitet skapats kring verksamhetens
begrepp och språkbruk. Lyytinen (1987) pekar på en risk med perspektivet. Människorna i
verksamheten riskerar försvinna genom det avbildningsperspektiv som datamodellering baseras på.
En annan risk är att en enda övergripande datamodell ska formuleras. Detta kräver en enda lösning på
informationsbehovet som förutsätter konsensus i organisationen om informationsbehovet i samtliga
situationer. Lyytinen pekar på att det är orimligt att nå fullständig konsensus i en organisation
(Lyytinen 1987). Ambler et. al. (2005:120-140) hävdar emellertid att detta går genom att
modelleringsgruppen samarbetsinriktat arbetar och successivt förfinar och förankrar resultatet i
organisationen. Härigenom specificeras och förankras successivt en komplett bild över verksamhetens
arkitektur och hur den bör se ut i framtiden.
Gemensamt i skildringarna av de två teorierna är att de successivt glider över till den andra
drivkraften som Goldkuhl (1999) identifierar för modellering: metod. Genom teori och metod kan
man se saker under modelleringen som gruppen inte annars hade kunnat se. Teorier och metoder
riktar uppmärksamheten i arbetet samt styr det så att det inte blir ostrukturerat. Arbetet blir en
ändamålsenlig verksamhet. Oavsett vilka teorier och metoder som väljs för arbetet så behöver
emellertid det finnas en samstämmighet mellan de man väljer för att modelleringsarbetet ska fungera.
Om inte samstämmighet råder finns det risk att arbetet blir grumligt (Wood & Silver 1995:170). Detta
innebär att sättet på hur man samarbetar riskerar att bli otydligt och osammanhängande.
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Konsekvensen kan bli att effektiviteten och de värden som eftersträvas genom det
samarbetsorienterade modelleringsarbetet därmed inte nås (Persson 2001:192). Teori och
metoddrivet modelleringsarbete förutsätter således samstämmighet mellan teori och metod.

3.4.4.2 Metoder som instrument och arbetssätt vid samarbetsinriktad modellering
Motorn i modelleringsarbetet har tidigare i avhandlingen (se t.ex. avsnitt 1.2.2 och 3.4.3) definierats
som frågandet och svarandet. Tillskillnad från teorier omfattar modelleringsmetoder regler och
riktlinjer för lämpliga, möjliga, nödvändiga och/eller alternativa handlingar som aktörerna ska
genomföra i olika situationer för att uppnå olika typer av modelleringsresultat (Röstlinger & Goldkuhl
1994:4). Metoder har en högre normativ funktion än teorier och utgör därmed konkreta styrmedel för
utredningsarbetet. Metoder utgör tändstiften i motorn under modellering: frågandet och svarandet.
Metoder kan utgöra externa instrument då de finns beskriva i dokument av olika slag. Detta innebär
att olika lärdomar från förändrings- och modelleringsarbete har systematiserats och paketerats till
externa instrument för framtida handlande (Goldkuhl 1999:3). Konkret innebär detta att frågor och
sätt att ställa frågor har systematiserats samt att sättet att svara formaliserats till ett språk i någon grad
(jmfr. avsnitt 3.4.1).
Metoder kan också utgöra proceduriell kunskap som hos enskilda människor eller grupper av
människor gjorts till interna instrument (Goldkuhl & Röstlinger 2005:25-26). De är då internaliserade
arbetssätt som aktörerna använder under modellering. De finns då inom människor, antingen på ett
intersubjektivt plan hos människor, eller på ett intrasubjektivt plan hos människan. Metoden kommer
till uttryck genom människors handlande. Diskret metodanvändning innebär att metoden när den
kommer till uttryck starkt sammansmälter med aktörens sätt att vara som människa.
Om vi för en stund lämnar metoder i tillämpning och fokuserar metoden som objekt så kan vi
återkoppla till avsnitt 3.4.1 där jag inventerade resultat från modelleringen. Jag konstaterade då
genom källor att begrepp, arbetssätt och notation är delar i det som utgör en konceptuell struktur för
modellering. Denna konceptuella struktur - med andra ord metoden och förlängningen teori påverkar det (modellerings/design-)språk som tillämpas under modelleringsdialogen. Dialogen
påverkar i sin tur språket som tillämpas. Begrepp, arbetssätt och notation är därmed då delar i det
som Röstlinger & Goldkuhl (1994:22-23) definierar som metodkomponent. En metodkomponent är
ett eller flera arbetsmoment under modelleringen med tillhörande notation och begrepp. En metod
består enligt detta förhållningssätt av ett ramverk av komponenter som anger metodens
huvudstruktur, d.v.s. hur dess olika metodkomponenter är relaterade till varande så att de bildar en
helhet. Detta visualiseras genom figur 3.21 som jag baserat på Goldkuhl (1991:6-9), Röstlinger &
Goldkuhl (1994:22-23) samt Lind (2001:79).
Arbetssätt i metodkomponenten anger vilka frågor som ska ställas under modellering-i-handling.
Begrepp i metodkomponenten handlar om vad man talar om när frågor ställs. Dessa blir då kategorier
som ingår i notationen (t.ex. process, data och objekt) såväl som i frågorna (arbetssättet). Notation i
metodkomponenten handlar om hur svaren på frågorna uttrycks i modelleringsresultatet genom
semantiska, syntaktiska och formmässiga regler. Ramverket ger riktning för hur frågorna är relaterade
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och synsätt anger vad som i den aktuella metoden är det viktiga under modelleringsdialogen.
Samarbets- / insamlingsformer anger hur modelleringen sker (intervjuer, grupparbete eller
arbetsseminarier) och därmed vem frågar och vem svarar (Lind 2001:79-80). I avsnitt 3.4.4.3 samt
3.4.4.4 kommer jag behandla metodverktyg och andra verktyg vid modellering, detta är hjälpmedel
som på ett eller annat sätt stödjer modelleringen i enlighet med en viss metod eller uppsättning av
metodkomponenter (Goldkuhl 1991:7).
Om vi återgår till metodanvändning så understryker Röstlinger & Goldkuhl (1994) att metoder är till
för att tillämpas. Metoder har funktionen att få användaren att tänka i en viss riktning. Metoder i
tillämpning ska generera modelleringsresultat med fokus på modeller. Metoden är skapad för att
underlätta och möjliggöra konkreta modelleringsresultat. Den bör vara konstruerad på ett sådant sätt
att den stödjer modelleringsprocessen och leder modelleraren fram till resultaten av
modelleringsverksamheten. Ett bra modelleringsresultat är ett resultat som kan utnyttjas för att direkt
eller indirekt ge bidrag till förbättrat resultat i verksamheten, där verksamhetens resultat kan ses i
relation till olika intressenter (Röstlinger & Goldkuhl 1994:9)52.

Figur 3.21: Förhållandet mellan metodkomponent, ramverk, synsätt, samarbetsform och verktyg

Vid samarbetsinriktad modellering ska utredningsspecialister och verksamhetsspecialister utföra
modellering tillsammans. Metoden måste i detta sammanhang vara möjlig att kommunicera på ett
52

Metoden används då som stöd i modelleringsarbetet för att förbättra styrningen av arbetet, kommunikationen under
arbetet samt för att generera modelleringsresultat. En artikulerad och kommunicerbar metod ökar även möjligheterna för
en aktiv planering och är då ett viktigt instrument för att definiera, förbereda och planera modelleringsarbete (Röstlinger
& Goldkuhl 1994). Samma sak gäller vid uppföljning. Genom att samla erfarenheter från utredningsarbetet i förhållande
till metoden skapas underlag för att systematiskt vidareutveckla arbetssättet och stärka framtida modelleringar.
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sådant sätt att det finns möjlighet för aktörerna att konstruktivt och effektivt samarbeta så att
modelleringsuppdraget nås. Som jag konstaterade i avsnitt 3.4.2 innebär detta att flertalet olika roller
engageras i arbetet och att det i anslutning till dessa roller finns förväntningar. Från
utredningsspecialisternas sida finns förväntningar på verksamhetsrepresentanterna att de engagerar
sig och bidrar i modelleringsarbetet. Från verksamhetsspecialisterna finns det förväntningar på
utredningsspecialisterna att aktiviteten blir meningsfull, konstruktiv samt att de leder och sätter tonen
för arbetet. I detta sammanhang har vi således enligt Röstlinger & Goldkuhl (1994:10) att göra med
aktörer som har varierande kännedom och kunskap om modellering och den metod och teori som
tillämpas i arbetet. Metoden som tillämpas bör därmed vara utformad så att den kan möta såväl
modelleringsuppdraget som de normer, värderingar och den varierande kompetensnivå som
samarbetsinriktad modellering omfattar.
Metoder som är detaljerade i sin utformning är starkt styrande medan översiktliga metoder är svagt
styrande i modelleringsprocessen (Röstlinger & Goldkuhl 1994:10). Olika metodanvändare kan
föredra olika grad av styrning samt även fordra mer eller mindre utbildning och träning i arbetssättet.
Oavsett detaljeringsgrad är det grundläggande att en metod som ska kunna utnyttjas av olika personer
är kommunicerbar till dessa. Sättet på vilket metoden har gjorts kommunicerbar påverkar olika
aktörers möjlighet att använda metoden enligt metodens synsätt och tanke. Om inte föreskrifterna
kan förmedlas effektivt till aktörerna som är inblandade så kan detta medföra att modelleringsarbetet
inte når de resultat och effekter som modelleringsuppdraget anger (Ehn & Sjögren 1991) och att de
osäkerheter som Lyytinen (1987) anger gör sig gällande i arbetet.
Det finns inga självproducerande metoder, utan det är alltid människor som utför modellering med
stöd av en metod (Röstlinger & Goldkuhl 1994:10). Det är människor som måste omsätta metodens
idéer till verkliga handlingar i en verklig utredningssituation. En metod är utvecklad för att användas
för en viss eller flera typer av utredningar. De olika modelleringshandlingarna måste då anpassas efter
den aktuella modelleringssituationen. Om den verkliga situationen överensstämmer med den i
metoden tänkta innebär detta att ett större stöd från metoden möjliggörs för modelleraren. Om
däremot den verkliga utredningssituationen inte överensstämmer med den i metoden tänkta innebär
detta att modelleraren kan få felaktig styrning från metoden eller blir tvungen att frångå
metodföreskrifterna.
En metod kan även avse att ge stöd för ett vidare eller ett smalare utredningssammanhang. Röstlinger
& Goldkuhl (1994:11) skriver att en generellt inriktad metod kan ge stöd i många utredningssituationer av olika karaktär. Medan en specifikt inriktad metod ger stöd i få utredningssituationer av
mer lika karaktär. En generellt inriktad metod måste täcka många olika situationer och kan inte
innehålla metodanvisningar på alltför detaljerad nivå. En sådan metod ger inte detaljstyrning men kan
å andra sidan brukas utan att man först måste kategorisera och mer i detalj fastställa den aktuella
modelleringssituationen. En metod kan täcka och ge stöd för en stor del av modelleringsprocessen
eller för en mindre del av processen, d.v.s. från tidiga till sena faser i utvecklingscykeln eller endast för
någon viss fas.
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Men det finns även en annan dimension i förhållande till ett vidare eller ett smalare
utredningssammanhang. Vi ser detta genom figur 3.19 och de insikter som framförallt Hägerfors
(1995), Vennix (1996) och Seifert (2002) har gett oss om handlingar som måste utföras under
modelleringsarbete. Det är att metoder behöver täcka ett vidare utredningssammanhang och även
beakta andra aspekter än de rent utredningsmässiga vid modellering: socio-emotionella aspekter
under arbetet. Med andra ord ett vidare utredningssammanhang behöver inte endast innebära olika
typer av utredningar utan även täckningsområdet för en metod inom en utredningstyp såsom
samarbetsinriktad modellering. Modellering av detta slag förutsätter då metoder som både täcker
framställningen av sakresultatet i modelleringsarbetet och de socio-emotionella aspekter som
samarbetet omfattar (Hägerfors 1995).
Utifrån utredningsspecialistens perspektiv är metoder och teorier i tillämpning bland de viktigaste
faktorerna för att modelleringsarbetet ska blir framgångsrikt (Seifert 2002). De stödjer modelleraren
inför arbetet, under arbetet och efter arbetet. De utgör strukturen i modelleringen. Viktigt att tänka på
är emellertid att sättet att arbeta blir en överenskommelse mellan de inblandande aktörerna (Seifert
2002:93). Att därmed engagera deltagarna redan under förberedelserna är enligt honom ett sätt för att
successivt utforma och bestämma arbetssätt och uppdrag i samspel mellan utredningsspecialister och
verksamhetsrepresentanter genom överenskommelser.

3.4.4.3 Metodverktyg som instrument vid samarbetsinriktad modellering
Teorier om modellering kan följaktligen operationaliseras i metoder som framförallt hjälper aktörerna
att rikta uppmärksamheten i frågandet och svarandet, styr arbetet i andra avseenden samt stimulerar
till kreativitet och systematik under samarbetet. Cronholm (1998) skriver att metoder i sin tur kan
operationaliseras i metodverktyg. Han delar därefter in metodverktyg i två klasser: de verktyg som är
av allmän karaktär och de som är av specifik karaktär (Cronholm 1998:91-92). Ett ordbehandlingsprogram eller ett IT-baserat ritprogram tillhör kategorin allmänna metodverktyg. Det kan användas
för olika arbetsuppgifter under modelleringsarbetet. Ett metodverktyg som har specifik karaktär har
utformats för alla eller delar av de specifika arbetsuppgifter som modelleringsarbetet innefattar.
Utmärkande för specifika metodverktyg är att de innehåller (ibid.:92):
•
•
•

En eller flera modelleringsmetoder
En designdatabas
Stöd för grafisk dokumentation

Metodverktyg kräver att utredningsspecialister förutom att vara specialist på att modellera även
behöver vara specialist på att använda verktyg. Detta är en av orsakerna till varför Stirna et. al. (2007)
formulerar rollen verktygsoperatör. Verktygsoperatören är mer än en dokumentatör. Han eller hon
använder metodverktygets funktionalitet för att dokumentera, ställa samman och vidareutveckla de
arbetsresultat som framställs under modelleringsarbetet. Cronholm (1998:92-95) delar in användaren
av metodverktyg i kategorierna noviser och expertanvändare. Det som utmärker en expertanvändare
är att han eller hon har större domänkunskap än novisen har. Detta innebär att experten har mer
kunskap om viktiga kategorier i verktyget och hur kategorierna är organiserade i klasser samt hur de
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är förankrade i teorier. Experten kan således se orsakssamband lättare samt bättre förstå och föreslå
lösningar på ett modelleringsproblem genom verktyget. Noviserna har initialt svårare att se dessa
samband men utvecklar efterhand sin förmåga genom erfarenheter som erhålls genom tillämpning
och reflektion kring verktyget (Cronholm 1998:93). Baserat på denna indelning i novis respektive
expert kan en utredningsspecialist (enligt de roller som behandlades tidigare) följaktligen vara novis
verktygsoperatör/dokumentatör och novis som facilitator, alternativt vara expert som facilitator och
samtidigt expert på modelleringsverktyget, samt varianter där emellan.
Conklin (2006:53ff) beskriver samarbetsinriktad modellering med utgångspunkt i metodverktyg. Han
benämner det samarbetsinriktade metodverktyget ”collaborative display”. Samarbetsinriktade
metodverktyg av detta slag omfattar tre komponenter: modellering, notation och display. De två första
begreppen har berörts tidigare i detta kapitel. Displayen däremot utgör en delad arbetsyta i form av
t.ex. en flipchart, en whiteboard, OH-film eller en projektor. Genom den sistnämnda formen kan det
IT-baserade metodverktyget tillhandahållas hela gruppen och bli hela gruppens dynamiska
modelleringsverktyg. De framväxande modellerna modelleras då tillsammans genom det IT-baserade
metodverktyget. Om en flipchart, whiteboard eller OH-film används som arbetsyta, behöver
arbetsresultatet efter modelleringen föras över till det IT-baserade metodverktyget. I ToP enligt
Goldkuhl & Röstlinger (2005) är flipchart, whiteboard och OH-film exempel på aktörsberoende
statiska instrument medan det IT-baserade metodverktyget utgör ett exempel på aktörsberoende
dynamiska instrument.
Oavsett form av arbetsyta så innebär synsättet att betrakta instrument utifrån ett samarbetsperspektiv
möjligheten att gemensamgöra arbetet och därmed stimulera att samarbetsklimatet i gruppen blir
konstruktivt. Detta genom att gruppen via den delade arbetsytan tillsammans kan se och interagera
utifrån något som de observerar samtidigt (Conklin 2006:55). Att betrakta externa instrument utifrån
denna synvinkel påverkar även hur arbetet organiseras, genomförs och uppfattas. Det innebär en
skiftning från att tilldela arbete till att genomföra arbete (Schrage 1989:195). Genom att arbetsytan
delas så möjliggörs delad förståelse och delad kunskap. Instrument som underlättar arbete
tillsammans bidrar till att samarbetsinriktade arbetsmiljöer utvecklas vilka utmärks av att deltagarna
vill och kan göra någonting tillsammans. Det finns således en drivkraft för modelleringen inbyggd i
externa instrument då de används tillsammans under modellering.
Det IT-baserade metodverktyget blir ett deltagarberoende instrument; dvs. det är beroende av en
operatör men samtidigt även av flera andra aktörer. Verktygsoperatören handhar verktyget men han
eller hon är beroende av det som verksamhetsspecialisterna och övriga utredningsspecialister kommer
fram till genom modelleringsdialogen. Så förutom att han handhar verktyget så tillhandahåller han det
till övriga deltagare som operatör. Vilka genom dess försorg levererar nya input i dialogen, så att
modellerna kan förädlas.

3.4.4.4 Andra externa instrument vid samarbetsinriktad modellering
I avsnittet ovan inventerades teorier om det IT-baserade metodverktyget. Detta klassificerades som ett
dynamiskt aktörsberoende instrument. Poängen med samarbetsinriktad modellering och en delad
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arbetsyta är att aktörsberoendet vidgas från en aktör till flera i och med att fler tillsammans använder
metodverktyget men i olika avseenden. Denna klassificering innebär att det även finns
deltagarberoende statiska instrument vid modellering. I exemplifieringen ovan har jag nämnt
flipcharts, whiteboards, OH-film och plast. Persson (2001:191) beskriver uttryckligen betydelsen av
dessa instrument enligt följande: ”In the modelling sessions, models are documented on large plastic
sheets using paper cards. The “plastic wall” is viewed as the official “minutes” of the session, for which
every participant is responsible.” Ehn & Sjögren (1991:249ff) beskriver hur brädspelet blev ett medel för
att initiera och genomföra samarbete för att utveckla förutsättningar för framtida system. Albinsson &
Forsgren (2005:136) beskriver dramatisering som en form för att redovisa resultat av modellering
vilket förutsätter statiska externa instrument i form av rekvisita och annan utstyrsel då främst för de
medverkande aktörerna.
Wood & Silver (1995:107ff) inventerar olika visuella hjälpmedel för det samarbetsorienterade
modelleringsarbetet. Flip charts och blädderblock kan användas för att förevisa information av skilda
slag under arbetsseminariet; t.ex. agendan, målet för projektet, teman som behöver hanteras under
genomförandet. Magnetics och transparent plast är en genomskinlig duk som antingen självhäftar
eller behöver tejpas upp. Den kan användas för att gemensamt modellera olika delar av verksamheten
visuellt. Det är lätt att tillföra objekt på duken samt ändra och ta bort objekt. Overhead projektor kan
användas för att visa olika typer av figurer och modeller när olika metoder och tekniker ska
presenteras. Genom OH-blad kan även modeller gemensamt skapas under mötet. Wood & Silver
(1995) lyfter bl.a. en varningens finger för detta verktyg då det finns en risk att modelleringen blir
otydlig genom det format som pennorna man använder för detta tenderar att ”smeta ut” modellerna.
Andra visuella hjälpmedel som anges är white boards samt projektorn för att visualisera och
gemensamgöra arbetet. Projektorn innebär behovet av ett IT-baserat metodverktyg vilket därmed för
inventeringen till dynamiska metodverktyg. Seifert (2002:14ff) inventerar och klassificerar en stor
mängd externa instrument för samarbetsinriktad modellering. Han går igenom olika typer: från pinboards till projektorer. Han karaktäriserar dessa verktyg i ord och bild och pekar på styrkor och
svagheter med respektive instrument. Han illustrerar därtill flera tekniker för att strukturera och
systematisera samarbetet såsom det tidigare nämnda konceptet för att lagra relevanta teman i
modelleringsdialogen (se avsnitt 3.4.3).
I figur 3.22 ställer jag samman lärdomar som inventeringen av instrument vid samarbetsinriktad
modellering resulterat i. Jag tar utgångspunkt i figur 3.19 och vidgar denna vy. Metod och teori utgör
två drivkrafter för modellering. De är immateriella instrument som hjälper deltagarna att styra
modelleringen utifrån olika avseenden; t.ex. rikta frågandet, systematisera svarandet samt främja
systematik och kreativitet. Teorier är övergripande ramverk och är inte i hög grad normativt
funktionsinriktade vilket metoder däremot är. Metod och teori bör enligt mitt perspektiv vara
samstämmiga om de används under modelleringsarbete. Metoden stödjer arbetet i olika avseenden
och situationer samt kan besitta olika karaktärsdrag (se Röstlinger & Goldkuhl 1994).
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Figur 3.22: Kondenserad vy över instrument vid samarbetsinriktad modellering

Vid samarbetsinriktad modellering bör metod och teori inte enbart vara fokuserad mot ”utredningen”
i utredningsarbete utan deras täckningsområde bör även innefatta socio-emotionella aspekter som
kan uppstå under ”arbetet” (Hägerfors 1995; Vennix 1996 och Seifert 2002). Därav har jag justerat
romben i figuren så att den nu täcker såväl frågandet och svarandet (motorn i modelleringsprocessen)
som de exempel på handlingar och emotionella faser som Seifert (2002) tar upp.
I figur 3.22 preciserar jag även verktyg mot bakgrund av inventeringen. Jag har identifierat att som
stöd vid samarbetsinriktad modellering finns metodverktyg som blir deltagarberoende i och med att
de används som collaborative displays. IT-baserade metodverktyg är dynamiska. Dynamiska
instrument har förmåga till aktivitet, ofta genom någon maskinell del som utför arbete (Goldkuhl &
Röstlinger 2005:26). Detta innebär att de är utförande instrument som kräver handhavande och
manövrering; därav behovet av rollen verktygsoperatör. Andra verktyg som jag mött på under
inventeringsarbetet är statiska; dvs. de saknar själva förmåga till handling. Detta innebär att de är
icke-utförande instrument, t.ex. whiteboard, plastic walls, som kräver handhavande från en eller flera
aktörer. Dessa instrument är således deltagarberoende. Jag har dessutom kunnat konstatera att
verktygsutövare kan vara noviser eller experter (Cronholm 1998) och att detta bör kunna användas för
att utöver aktörsroller (se avsnitt 3.4.2) karaktärisera deltagare vid samarbetsinriktad modellering.
En avslutande lärdom är att metoder, teorier och verktyg behöver anpassas mot behov som uppstår i
modelleringsarbetet. Det är särskilt Röstlinger & Goldkuhl (1994) som understryker detta.
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Modelleringsarbetet är sällan så idealiskt som metodutvecklaren, instrumentören, föreställde sig när
instrumentet utvecklades. Gentemot olika behov och omständigheter som uppstår i situationen
behöver instrumenten och arbetssätten anpassas, detta inför och under fullföljandet av
modelleringsuppdraget. Jag kommer återkomma till detta i avsnitt 3.6 då jag presenterar begreppet
situationsanpassning. I nästa avsnitt kommer jag emellertid dessförinnan avrapportera inventeringen
av begreppet facilitering.

3.5 Begreppet facilitering
Kolb & Rothwell (2002:200) konstaterar att det inte finns någon enhetlig definition hur facilitator ska
förstås eller hur facilitering ska utövas. Detta trots en successiv utveckling och etablering av
koncepten. Ett gemensamt och återkommande drag är att begreppet facilitator knyts till en person
vars främsta syfte är att ombesörja och bistå den arbetsprocess som en grupp genomgår. Arbetet att
göra detta – i mina termer att möjliggöra och att underlätta – benämns härigenom facilitering. Jag
kopplar möjliggöra till främst åtgärder som ska ha effekt i framtiden: jag gör genom min intervention
något möjligt för någon. Medan att underlätta kopplar jag till åtgärder som främst bistår i nuet: jag
bistår genom min intervention någon nu med något.
I avsnittet om teoribildningen om PD (se avsnitt 3.3.1.2) konstaterades att PD har en grund i den
fackföreningstradition som utvecklades i Skandinavien under 1970-talet. Delaktighet har successivt
blivit en betydelsefull faktor i organisationer. Detta har influerat framväxten av facilitering som
koncept för samarbete (Hogan 2002:15ff). Ett krav på ökad grad av delaktighet har därmed vuxit fram
under 1900-talet och denna förändring har blivit en drivkraft för att facilitering utvecklats till ett
koncept för att stödja samarbete i organisationer. Webhne-Behrman menar att facilitering: ”…steam
from participatory management theory. Emerging only in the last twenty years it offers a philosophy of
leadership that fosters openness and collaboration in the workplace. Reforms in decision-making
procedures, the generation of flat organization structures, the rise of self-directed work teams, and the
creation of the work group facilitator are central elements of the participatory management philosophy.”
Webhne-Behrman (1998:169).
Emellertid är inte detta den enda drivkraften för facilitering. Inom pedagogik och psykologi har olika
drivkrafter banat väg för facilitering vilket beskrivs ingående i t.ex. Hogan (2002:25-48) respektive
Webhne-Behrman (1998:167ff). Ett utmärkande drag från pedagogiken respektive psykologin är den
förankring som konceptet har i teorier utvecklade av amerikanska pragmatiker såsom John Dewey.
Hogan (2002:66-67) pekar dessutom på att från och med 1990 har the International Association of
Faciliators (IAF) verkat som enande drivkraft för faciliteringsbegreppet. Detta bland annat genom att
sätta upp normer för facilitering samt arrangerat former för hur facilitatorer certifierar sig i enlighet
med dessa normer. Jag tolkar detta som ett led att professionsgöra rollen och de värderingar som
förknippas med arbete av detta slag. Trots detta arbete så finns det inte någon enhetlig definition hur
facilitator ska förstås eller hur facilitering ska utövas.
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3.5.1 Hur beskrivs facilitering och facilitatorn i faciliteringsteori?
Quinn et. al. (1990:17) positionerar facilitatorn i relation till andra roller inom ledning och menar att
facilitatorn förväntas göra olika saker när han eller hon faciliterar i en organisation: t.ex. ”foster
collective effort, build cohesion and teamwork, and manage interpersonal conflict. In this role the
manager is process oriented. Expected behaviors include intervening into interpersonal disputes, using
conflict reduction techniques, and facilitating group problem solving.” Denna definition liknar i många
avseenden den beskrivning av samarbete som exempelvis Vennix (1996) gör vilket omnämndes i
avsnitt 3.3.1.6. Emellertid framhäver Quinn et. al. (1990) konflikthantering som ett utmärkande drag
facilitering och att det är facilitatorns uppgift att hantera sådana situationer, vilket inte Vennix (1996)
gör. Vennix (1996) är i sin beskrivning mer heltäckande och beskriver arbetsuppgifterna bredare än
att hantera konflikter vilket är fokus i Quinn et. al. (1990).
I ”The Practice of Facilitation” beskriver Webhne-Behrman facilitering som arbetet att stödja gruppen
på ett sådant sätt att deras arbete i sin tur blir enkelt och effektivt (Webhne-Behrman 1998:2). Han
karaktäriserar facilitatorn som: ”…a negotiator for the process in this context, primarily concerned with
apprizing participants of their own opinions through reflection, summarization and clarification. This
truly empowers them to participate effectively with one another to the best degree possible. In conflictive
situations, the facilitator’s role is very much like a mediator.” (Webhne-Behrman 1998:2) Även här
framträder konflikthantering som uppgift, men till skillnad från Quinn et. al. (1990) framhävs även
andra uppgifter i karaktäriseringen. Vennix (1996) beskrev betydelsen av ett fungerande
samarbetsklimat och som jag tolkar Webhne-Behrman (1998) är de aktiviteter som han beskriver i
linje med detta, då han menar att facilitatorn ska förstärka deltagarnas insikter samt ingjuta kraft hos
dem att utveckla förmågan att samarbeta effektivare och enklare med god gruppdynamik. Om deras
arbete bedrivs med god gruppdynamik leder detta till att gruppen framgångsrikt kan utföra den
uppgift som de har vid handen. Facilitatorn skildras därigenom som en kommunikatör med god
kommunikativ förmåga vilken använder denna förmåga för att stödja gruppen i deras arbete
(Webhne-Behrman 1998:12).
Förmågan att som facilitator kunna kommunicera framträder återkommande i faciliteringslitteratur.
Antingen explicit eller invävt i olika normer, arbetssätt och råd. Genom kommunikativ förmåga ska
facilitatorn t.ex. tjäna (Doyle & Straus 1976) respektive bistå (Rogers 1970) gruppen som samarbetar.
Utmärkande för facilitering är således att facilitering är något underställt det som i övrigt sker i
gruppen när denna samproducerar ett resultat. Genom kommunikation ska gruppens arbete stödjas
genom intervention. Personen som faciliterar beskrivs därför som en tjänare ”a servant” till gruppen
och deras arbete (Doyle & Straus 1976:85). Med andra ord är facilitering som arbetsform och
facilitatorn som roll, inte relevanta att beakta om inte ett bakomliggande produktuppdrag att generera
ett sakresultat, så som ett modelleringsuppdrag, genomförs. Det är först när ett samarbete är aktuellt
som det blir relevant att beakta facilitering och facilitatorn.
Schwarz initiativtagare till konceptet ”the skilled facilitator approach” skriver i linje med detta att
facilitering då är ”…a process in which a person whose selection is acceptable to all members of the
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group, is substantively neutral, and has no substantive decision-making authority diagnoses and
intervenes to help a group improve how it identifies and solves problems and makes decisions, to
increase the group’s effectiveness” (Schwarz 2005:21) Han understryker således att gruppen på egen
hand ska identifiera problem, lösa dem och fatta korrekta beslut med utgångspunkt från detta arbete.
Schwarz poängterar således en frikoppling mellan facilitering-i-handling och gruppens handlingar,
och därmed en frikoppling av facilitatorn från gruppen. Enligt hans sätt att definiera facilitering är
detta en parallell process där en utsedd och accepterad aktör dels diagnostiserar, dels intervenerar i
gruppens arbetsprocess. Syftet är att hjälpa gruppen att förbättra sin förmåga att genomföra arbetet
inte medverka i arbetet eller gruppen. Arbetet att facilitera sker därmed enligt min tolkning särkopplat
från gruppens huvudsakliga arbete och detta arbete ska då istället tjäna de behov av stöd som kan
uppstå under samarbetet (Schwarz 2002:41). Utredningsspecialisten vid modelleringsarbete, då denne
är facilitator, ska således enligt denna definition inte vara en del av produktionen av sakresultatet.
Utan han eller hon ska vara substantiellt neutral i denna roll i förhållande till samproduktionen under
modelleringen.
Detta innebär dock inte att aktören i denna roll inte har åsikter om det som behandlas. Det innebär att
facilitatorn ska intervenera utan att åsikterna påverkar gruppen (Schwarz 2002:41). Konkret innebär
detta att interventionerna enligt honom inte utmärks av åsikter och att facilitatorn därigenom inte
påverkar de beslut som gruppen fattar. Han argumenterar för att man bör vara distanserad från
gruppen för att säkra neutraliteten. Därmed ska man inte vara eller uppfattas vara en del av gruppen.
Facilitatorn behöver därtill vara expert på den process som gruppen ska följa under samarbetet
(Schwarz 2002:42). Med process menar han arbetssätt, arbetsform, värderingar för samarbete, språk
etc. och det är genom denna expertis som facilitatorn kan tjäna gruppen.
Heron (1999) menar att facilitering utmärks av att gruppen ska stödjas men argumenterar samtidigt
för att rollen som facilitator inte är så enkel att ett ensidigt neutralt förhållningssätt alltid kan antas
(jmfr Kensing & Madsen 1991). Förväntningarna från deltagarnas sida på interventioner från
facilitatorn kan t.ex. vara större än ett ensidigt neutralt förhållningssätt innebär. Deltagarnas
förtroende för facilitatorn kan således inte ensidigt ligga i att han eller hon alltid ska agera neutralt.
Förtroendet menar Heron (1999) istället är kopplat till hur man agerar i olika situationer enligt den
överenskommelse som nåtts mellan gruppen och facilitatorn samt hur väl man agerar utifrån denna
faciliteringsstil. Stilen baseras dels på aktörens personlighet, dels på förmågan att förstå gruppens
behov, samt på att vi förstår potentialen och riskerna med de tre olika auktoritetssätt som Heron
(1999) beskriver. Heron menar att det gäller att komma överens med gruppen om vilket”decisionmode” som ska råda, och skriver: “You can make decisions for them, you can make decisions with them,
or you can give them space to make decisions on their own, by themselves.” (Heron 1999:28). Sättet på
hur beslut fattas under ett samarbete är därmed dynamiskt och föränderligt. Graden av neutralitet är
kopplat till olika situationstyper och rådande överenskommelse. Betraktat utifrån en hel arbetsprocess
behöver ofta olika auktoritetssätt tillämpas.
Det stöd Heron (1999) ger är ett ramverk där han tar upp olika aspekter som behöver beaktas vid
samarbete. Detta är samarbetets mål, process, regler, former för utvärdering respektive bedömning,
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teman i dialogen, tid, resurser samt metoder. Jag ser en samstämmighet mellan dessa kategorier och
de kategorier som framträder i det praktikteoretiska perspektiv som jag ovan har tillämpat för att
tolka modellering. Mål kan exempelvis ses som modelleringsuppdrag, metoder som instrument,
teman i dialogen som delar i det underlag som förädlas till olika resultat. Det han sedan gör i
ramverket är att förhåller dessa aspekter till varianter på de olika auktoritetssätt som han har
identifierat. I figur 3.23 ser vi att beslut kan ske på olika sätt och av olika aktörer vid samarbete. Det
gäller att inför arbetet komma överens om ett initialt förhållningssätt på hur beslut fattas och därefter
värdera denna överenskommelse gentemot den situation som uppstår under arbetet. Med andra ord
kan därmed stödjandet enligt Heron (1999) innebära att facilitatorn bestämmer allt för gruppen eller
allt rörande någon eller några av de aspekter som påverkar samarbetet. Stödjandet kan också innebära
att facilitatorn substantiellt är neutral och att beslut fattas av arbetsgruppen genom fullständig
autonomi.
Det finns olika faror med att ett av sätten blir övervägande: ”Too much hierarchical control, and
participants become passive and dependent or hostile and resistant. They wane in self-direction, which is
the core of all learning. […] Too much autonomy for participants and laissez-faire on your part, and
they may wallow in ignorance, misconception and chaos.” (Heron 1999:9). Sätten bör istället
kombineras och tillämpas dynamiskt i förhållande till situationer som uppstår under arbetet. De kan
även inbegripas i varandra. Ett arbete kan övergripande hållas samman med hög grad av auktoritet
men innefatta olika delmoment präglat av jämnare samspel och större frihet för gruppen: ”Thus,
within hierarchically given excercises, members will always be autonomous self-directing in active
practice when taking their turn. This is the heart of learning particular skills and awareness.” (Heron
1999:9)
Mål
Ämne/tema i arbetet
Beslut baserat på hierarki
1

Facilitatorn bestämmer allt

2

Facilitatorn bestämmer något

3

Facilitatorn bestämmer något

4

Facilitatorn bestämmer något

5
6

Process
Tid

Regler
Resurser
Beslut baserat på samspel

Facilitatorn och gruppen bestämmer
tillsammans något
Facilitatorn och gruppen bestämmer
tillsammans något

Utvärdering
Metoder
Beslut baserat på autonomi

Gruppen bestämmer något
Gruppen bestämmer något

Facilitatorn och gruppen bestämmer
tillsammans något
Facilitatorn och gruppen bestämmer
tillsammans allt

7

Gruppen bestämmer något

Gruppen bestämmer allt

Figur 3.23: Anatomi över olika sätt att fatta beslut under samarbete (Heron 1999:336)

Av denna inventering blir konsekvensen att Schwarz (2002) teori framträder som mer restriktiv än
den teori som Heron (1999) företräder vad gäller innebörden i facilitering. Vad Schwarz gör för att
kompensera detta är att han introducerar fem faciliterande roller där övriga fyra kompletterar rollen
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facilitator (Schwarz 2002:41ff). Med andra ord högre grad av icke-neutral intervention kräver att
facilitatorn lämnar sin roll som facilitator och träder in i andra roller. Rollen som facilitator binds
därmed av honom strikt samman med idealet om substantiellt neutralitet medan t.ex. rollen som den
faciliterande konsulten både innefattar att vara processexpert och innehållsexpert. Den faciliterande
konsulten är därmed fri att involvera sig innehållsmässigt gruppens arbete och de beslut som ska
fattas under samarbetet. En person kan under arbetet agera i olika roller vilket möjliggörs genom att
samtliga roller vilar grundvalen att medvetet sträva efter att understödja samarbetet (Schwarz
2002:45). Dock måste personens skiftningar i roller och agerande uttryckligen delges gruppen och
personen måste få acceptans från gruppen innan skiftningarna utförs. Personen måste sedan kunna
fylla den roll som han eller hon har gått in i, med andra ord en faciliterande konsult måste både kunna
agera processexpert och innehållsexpert när rollen väl har antagits.

3.5.2 Hur kan facilitering definieras som social-instrumentell handling?
I de beskrivningar som Schwarz (2002) respektive Heron (1999) gör av facilitering riktar de
uppmärksamhet mot att facilitatorn intervenerar mot gruppen baserat på förmågan att förstå
gruppens behov av stöd samt viljan att möta dessa behov med stödjande åtgärder. Uppgiften är att
tjäna och bistå gruppen under samarbetet (Doyle & Straus 1976; Rogers 1970). Mot bakgrund av dessa
beskrivningar samt i ljuset av det handlingsteoretiska perspektiv som jag har på handling (se avsnitt
3.2.3) hur kan facilitering definieras som socio-instrumentell handling?
Att facilitera innebär att intervenera. Interventionen är en handling som får effekt i omgivningen, med
andra ord den sociala livsvärld som samarbetet omfattar. Den baseras på att något har observerats,
tolkats och därefter designats av facilitatorn till en intervention. I likhet med modellering är
facilitering ingen ”happening” utan facilitering är handlingar som drivs av behov och intention. Att
tjäna och bistå en grupp genom intervention sker därför inte ogrundat. Faciliteringen behöver istället
ske på basis en kontinuerlig diagnos från facilitatorns sida av behov (Schwarz 2002:136). Genom
diagnosen värderar han, hon eller de det som sker och har skett i samarbetet (se figur 3.24).
Diagnosen genererar förståelse för de behov gruppen har av stöd. Baserat på behoven utformas
lämpliga handlingsalternativ (åtgärder) som ska understödja och möjliggöra samarbetet. I designen
och anpassandet av åtgärder påverkar förutsättningar så som uppdrag, instrument, kunskap och
normer faciliteringsåtgärden.
Det som illustrerats i inventeringen av faciliteringsteorier är att olika företrädare pekar på att
facilitering omfattar stöd för hur arbetet i gruppen utförs (process), men att innehållet (temat) i arbetet
i olika grad kan inkluderas i faciliteringen. Vi kan således tala om facilitering i olika typer och med
olika grad. Vi kan även tala om faciliteringsåtgärder i förhållande till olika tidsdimensioner: dåtid,
nuet eller framtiden. Vissa åtgärder är riktade till det som sker i nuet, medan andra är riktade till
något som ska ske i framtiden. Häremellan finns det ingen tydlig gräns mellan vad som är nuet och
framtiden, men det blir likväl betydelsefullt att göra uppdelningen då facilitatorn behöver kunna möta
behov som behöver hanteras med omedelbar effekt och andra behov som behöver hanteras med
fördröjd effekt.
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En icke strikt uppdelning av nuet och framtiden innebär att åtgärder kan designas för att få effekt både
nu och senare. Grund för denna uppdelning ger det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt
genom att Goldkuhl (2005a) lyfter fram att motivet till handlingar dels kan vila på det som inträffar i
situationen, dels kan vila på en trans-situationell grund. Grund hittar jag även i CSCW och särskilt den
uppdelning i tid och rum som Johansen (1988) gör i relation till samarbete (se avsnitt 3.3.1.1). I
faciliteringslitteratur hittar jag också grund för denna uppdelning då Schwarz (2002:50-52) beskriver
enkel respektive utvecklande facilitering. Vid enkel facilitering fokuseras ett behov som gruppen har i
nuet och faciliteringen har då som enda mål att stärka gruppen i samarbetet. Utvecklande facilitering
vilar på samma grund men innefattar även ambitionen att utveckla gruppens förmåga att i framtiden
bedriva samarbete självständigt. I dessa två varianter ligger således en uppdelning i grad av
facilitering, typ av facilitering och olika tidsdimensioner.
Figur 3.24 ställer samman de insikter som jag kondenserat om facilitering i situationen beskrivet
genom socio-instrumentell handling. Intervention sker här i form av underlättande och
möjliggörande åtgärder som endera är inriktade mot grupp i arbete i nuet eller grupp i arbete i
framtiden. Syftet är att de faciliterande åtgärderna ska stödja arbetet så att modelleringsresultat av
olika slag kan samproduceras.

Figur 3.24: Facilitering definierad som socio-instrumentell handling

Baserat på teorin om socio-instrumentell handling är det viktigt att efter interventionen kontinuerligt
varsebli effekterna av åtgärderna. I och med att interventionen kan ske i nuet så kan effekterna av
facilitering komma omedelbart och leda behov av justering och anpassning av åtgärden. Men då
interventionen också kan vara riktad mot framtiden så behöver facilitatorn även vara uthållig vad
gäller varseblivning och behovet av justering och anpassning. Effekterna kan nämligen komma först
senare genom att åtgärden fördröjs eller på grund av att konsekvenserna av åtgärden har en designad
eller får en oplanerad fördröjning. Genom att vara uthållig besitter facilitatorn förmåga att kunna
fånga upp konsekvenserna av tidigare åtgärder och använda dessa som trans-situationell grund för
nya eller korrigerade åtgärder.
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Jag har i detta delavsnitt karaktäriserat facilitering genom insikter om detta begrepp och därefter
relaterat dessa till det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i studien. Som figur 3.24 visar har
jag knutit facilitering till situation vilket är ett utmärkande drag i denna avhandling. Facilitering måste
ske baserat på situationen. Som t.ex. Seifert (2002) visar handlar facilitering dock om att stödja hela
modelleringsprocessen. Det finns således ett behov av att inventera teorier som beskriver facilitering
som process bestående av efterföljande situationer. Jag har dessutom visat genom Richardson &
Andersen (1995) att utredningsspecialister ofta arbetar i grupp och faciliterar arbetet genom samspel.
Detta benämns co-facilitering i faciliteringsteori. Jag kommer i återstående två delavsnitt därmed
inventera facilitering som co-facilitering och facilitering som process.

3.5.3 Co-facilitering vid samarbete
Co-facilitering innebär att: “Two or more facilitators [is] working in partnership to enable a group and
its individual members to reach an agreed outcome in a way that maximizes their own and others
learning, through the active involvement of all.” (Knight & Scott 1997:11) Co-facilitering är därmed
inte synonymt med det som Doyle & Straus (1976) beskriver som facilitator och recorder
(dokumentatör) under det faciliterande mötet. Co-facilitering signalerar istället en form av samspel
mellan aktörer när dessa faciliterar annat samarbete. Det är således inte enbart roller som behövs för
att co-facilitering ska kunna utföras, utan andra förutsättningar måste även gälla såsom en tydliggjord
arbetsrelation mellan aktörerna som faciliterar. Med andra ord co-facilitering är ett organiserat
samspel mellan utredningsspecialister med syftet deras gemensamma agerande ska tjäna och bistå ett
annat samarbete.
Hogan (2002:85ff) diskuterar co-facilitering grundligt. Som styrkor anger hon att mindre erfarna
facilitatorer genom att samarbeta med erfarna facilitatorer successivt kan utveckla sin individuella
förmåga och på så sätt kumulativt utveckla förmågan att facilitera. Arbetsformen kan även stärka
erfarna facilitatorer i och med att samarbetet kan föra med sig att nya lärdomar och perspektiv tillförs
vilket bidrar till utveckling av förmåga. Generellt innebär värdet med co-facilitering att olika
färdigheter, erfarenheter och personlighetsrelaterade styrkor kan sättas samman på ett för
arbetsgruppen bra sätt. Individer har alla olika talanger och genom att kombinera dessa kan teamet av
facilitatorer bättre underlätta och möjliggöra i arbetsgruppens samarbete.
Det finns dock även risker med co-facilitering. Spinks & Clements (1993:156) anger t.ex. att man inte
bör facilitera på samma gång under co-facilitering, då detta innebär att ledning av dialogen sprids på
flera personer. En situation kan då uppstå där ansvaret för faciliteringen blir otydligt gentemot
gruppen, vilket kan medföra att osäkerhet i gruppen kan uppstå om arbetssätt, facilitatorerna eller om
samarbetet som helhet. Hogan (2002:89) riktar även uppmärksamhet mot att delandet av
arbetsuppgifter också kan medföra att en eller båda facilitatorerna känner en ojämn fördelning av
arbetet i förhållande till det organiserade samspelet. Detta kan gälla omfattningen på arbetsuppgifter
såväl som vad olika facilitatorer ska göra under modelleringen. För att motverka detta menar Hogan
att: ”Co-facilitation requires maintaining energy for each other as well as the group. Co-facilitators need
to be careful not to cut across or undermine the other facilitator’s intervention. This is the potential for
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disagreement over topics, structure and applications.” (Hogan 2002:89-90) Om detta uppstår är arbetet
inte längre samspelt. Det råder då inte en organiserad balans mellan aktörerna. Det gäller i lägen som
dessa att säkra ett balanserat samspel. Ett sätt att möjliggöra ett balanserat samspel är att
facilitatorerna kommer överens om hur arbetet ska fördelas sinsemellan och härmed strukturerar sin
arbetsrelation i enlighet med denna överenskommelse.
Hogan (2002:96) pekar i linje med detta på olika former för hur arbetsfördelningen kan delas upp
mellan facilitatorer. Hon gör detta genom en modell där olika typer och grader av samspel utgör
centrala indelningsgrunder. I den fullt samspelande arbetsrelationen är uppgifterna mellan
facilitatorerna sammanvävda. Vid denna arbetsrelation delar t.ex. två personer ansvaret att facilitera
fullt ut. Uppgifterna delas därmed inte upp före genomförandet utan de olika facilitatorerna anpassar
sina handlingar intuitivt gentemot varandra. Nästa benämns jämställd arbetsrelation. I detta läge
innehas ansvaret fullt ut av de faciliterande personerna enligt den sammanvävda modellen, men med
undantaget att facilitatorerna fokuserar olika aspekter; t.ex. en faciliterar tema och den andre
fokuserar gruppdynamiken i gruppen. Med andra ord riktar en in sig mot att facilitera arbetet medan
den andre fokuserar på att underlätta gruppdynamik och relationsutveckling. Arbetet sker emellertid
jämställt och på samma nivå utifrån arbetsgruppens synvinkel.
Den tredje modellen benämns team. Vid detta arbetssätt bestäms arbetsfördelningen genom principen
att matcha aktörernas egenskaper, erfarenheter och färdigheter med behovet av facilitering enligt den
plan och den överenskommelse som gäller. Härigenom har den arbetsgrupp som ska faciliteras
analyserats och tänkbara behov har inför arbetet identifierats. Utifrån detta har ett faciliteringsteam
organiserats där olika personer genom sina individuella förmågor tilldelats olika roller. Detta upplägg
kännetecknas av att facilitatorerna gediget planerar genomförandet enligt en process (se avsnitt 3.5.4).
Den fjärde modellen för facilitering innebär att personerna genom tandem växlar ansvaret att
facilitera. Det innebär att facilitatorerna tar turer att inneha ansvar under genomförandet. Denna
modell medför att en person arbetar intensivt med gruppen medan den andre kan återhämta sig och
då agerar mer passivt; t.ex. genom att vara dokumentatör eller metodexpert. Genom denna tandem
växlas uppgifter mellan personerna. Här baseras nödvändigtvis inte växlingen på förmåga och
erfarenhet, utan den kan baseras på rättvisa och att facilitatorerna ”lika mycket” ska agera passivt
respektive aktivt.
Den femte formen översätter jag till hierarki (”unequal”). Vid denna modell har olika personer olika
nivå-av-ansvar under faciliteringen. En person kan då ensidigt ha ansvaret att intervenera mot
gruppen, medan den andre ensidigt ansvarar för t.ex. dokumentering och för att fånga in information
om gruppen och dess utveckling. Denna information delges sedan till den person som faciliterar
gruppen. Denna arbetsfördelning kan bli aktuell om den ene har större erfarenheter eller bättre
färdigheter att facilitera en viss process än den andre: ”the other may assume a minor role so that they
can learn from their skilled peer” (Hogan 2002:96). Modellen innebär ett successivt ökande av ansvar
och förflyttning till en högre nivå när den underställde i hierarkin erhållit mer erfarenhet och visat på
fler färdigheter att kunna facilitera. Den sjätte och sista arbetsrelationen innebär en fast uppdelning i
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termer av aktivt kontra passivt faciliterande. Denna modell benämns intervenerare kontra
dokumentatör (jmfr. Doyle & Straus 1976). I denna modell faciliterar en person aktivt medan den
andre tyst och i bakgrunden i förhållande till arbetsgruppen dokumenterar resultaten, processen och
de beslut som fattas av arbetsgruppen.
Den tolkning jag gör av uppdelningen mellan olika former för organiserat samspel är att formerna
sammanvävd respektive jämställd facilitering innebär hög grad av integration av arbetsuppgifter. För
det otränade ögat kommer således deras interaktion med gruppen i mångt och mycket innebära att de
uppfattas göra samma sak och på samma nivå under modelleringen. Formerna tandem, hierarki och
intervenerare/dokumentatör innebär istället tydligt separerade roller och därmed en mer särkopplad
arbetsrelation mellan de personer som genomför co-faciliteringen.

Figur 3.25: Co-facilitering-i-handling

Figuren ovan är en vy över co-facilitering-i-handling som illustrerar några viktiga lärdomar som jag
dragit från inventeringen av denna företeelse. Att samarbeta innebär att diagnos och intervention sker
av olika utredningsspecialister när de arbetar där poängen med co-facilitering är att detta samspel nu
kan fånga en rikare mängd av signaler från arbetsgruppen. Samspelet kan även bättre skapa
förutsättningar för lämpliga åtgärder av olika slag. Vad som framträder i inventeringen är att detta
samspel kommer till uttryck genom en arbetsrelation mellan modellerarna där denna en konsekvens
av den form av arbetsfördelning som tillämpas.
Formen eller modellen för arbetsfördelning är ett sätt att strukturera upp arbetsrelationen mellan
facilitatorerna. Att detta sker på ett medvetet sätt är viktigt då brist i samspel mellan de som ska tjäna
och bistå arbetsgruppen kan påverka den relation som arbetsgruppen har med facilitatorerna. Därav
relationen mellan arbetsgrupp och facilitatorerna. De växelverkande pilarna är ett sätt att understryka
att relationen mellan individerna i samarbetet är i kontinuerlig utveckling. Relationen påverkar
arbetet och på det sätt som arbetet sker påverkas relationen.
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3.5.4 Facilitering av samarbete som process
Seifert (2002) anger att facilitering både innefattar stöd för de ändamålsenliga handlingar som sker vid
modelleringsarbete som facilitering av emotionella aspekter under arbetet, men det Seifert (2002) gör
är att han presenterar en process för hur detta arbete kan bedrivas (se avsnitt 3.4.3). Det Kiser (1998)
gör, tillskillnad från Seifert, är att han presenterar en processinriktad modell över facilitering som
helhet. Kiser ser facilitering som en serie av faser inom vilket det finns kedjor av handlingar som
konstituerar arbetet (Hogan 2002:70ff). Han betraktar facilitering ur ett holistiskt perspektiv. Detta
innebär att för honom är det inte bara fasen ”facilitering av workshopen” som är central för
facilitering utan även det som sker inför respektive efter arbetsseminariet.
Facilitering definierar han som: ”a purposeful, systematic intervention into the actions of an individual
or group that results in an enhanced, ongoing capability to meet desired objectives” (Kiser 1998:7). Jag
anser att denna definition ligger i linje med den socio-instrumentella definition av facilitering som jag
genomförde i avsnitt 3.5.2. Om vi tittar närmare på hans definition så lyfter han fram begrepp
”purposeful” i sin definition. Detta understryker att interventionen som facilitatorn gör bör vara
förankrad i en förväntad effekt som har till syfte att möta de behov som gruppen har. Kiser menar att
syftet arbetsgruppen har bör vara drivande under hela processen. Han skriver: ”When asked to help,
the first question a Masterful Facilitator should ask is ”What is your purpose?” We want to be sure the
person requesting facilitation can clearly articulate both the reason for his or her actions and how
facilitation intervention fits into that purpose. If there is no clarity of purpose, developing such clarity
becomes the first intervention for the Masterful Facilitator.“ (Kiser 1998:13)
Kiser menar att facilitatorn även behöver arbeta ”systematic” vilket enligt honom innebär att
facilitatorn följer en modell som han eller hon internaliserat och väl behärskar. Detta är nära det
Heron (1999) anger när denne menar att facilitatorn behöver arbeta enligt en stil som medför att
arbetsgruppen känner förtroende för facilitatorn.

Figur 3.26: En processinriktad modell över facilitering (Kiser 1998:29)

Kiser (1998) talar mindre om neutralitet och mer om att direkt och med positiv kraft hjälpa
arbetsgruppen att utvecklas när man som facilitator stödjer samarbetet. Han är således i Schwarz
(2005) termer utvecklingsinriktad när han skriver att: ”our work should have a positive impact – that
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is: it should enhance the effectiveness of the system, and we should be striving to make the system as selfsufficient as possible. In other words, we want to “teach it to fish” by introducing knowledge and skills to
ongoing capability” (Kiser 1998:8).
Som figur 3.26 illustrerar är modellen holistisk. Figur 3.24 i avsnitt 3.5.2 visar facilitering i en
situation. Denna situation är alltså situationer som sker i fas fyra i figur 3.26 vilket är fasen då
modellering som samarbete utförs. Men för att nå framgång i denna fas behöver facilitering
projekteras. Kiser benämner den första fasen ”Making initial contact” Kiser (1998) påpekar att arbetet
att facilitera innebär intervention i en organisatorisk miljö som vanligtvis redan är i rörelse. Detta
ställer krav på facilitatorn att kunna förstå vilka förväntningar som finns på honom samt att denne
fångar den situation som den berörda organisationen befinner sig i. Målet med den första fasen
utifrån facilitatorns perspektiv är därmed att bygga upp en god relation med den aktuella
organisationen. Uppdragsgivarna och andra ansvarstunga intressenter till arbetet är viktiga aktörer att
bygga relation med. Här menar Kiser att förmågor som genuinitet, systematik, värdefokusering samt
enkelhet är goda egenskaper hos utredningsspecialisterna för att en förtroendeingivande relation ska
kunna utvecklas mellan dem och ansvariga inom klientorganisationen. Om en överenskommelse nås
mellan organisationen och facilitatorn behöver denne enligt Kiser (1998) i denna fas även anlägga ett
förhållningssätt som innebär att det aktuella förändringsarbetet fokuseras. Förändring kräver fokus
och modelleraren behöver fokusera på uppgiften vid handen.
Därefter menar Kiser att arbetet behöver övergå till att i så exakta termer som möjligt klargöra vilka
resultat som förväntas genom det samarbete (arbetsseminariet, workshopen) som facilitatorn ska
bistå och understödja. Denna andra fas benämns ”Clarifying desired objectives and contracting for
results”. Kiser (1998) lyfter fram ett antal typfrågor som han anser är viktiga att ställa under denna fas,
exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Vilket syfte har workshopen?
Vilken roll och vilket ansvar har facilitatorn?
Vilka roller och vilket ansvar har gruppmedlemmarna?
Vilken roll och vilket ansvar har uppdragsgivaren?
Hur ska facilitatorns arbete utvärderas och följas upp?
Hur ska gruppens arbete utvärderas och följas upp?

Denna andra fas handlar således om att klargöra vad workshopen ska resultera i och vilka
förväntningar som uppdragsgivaren har på samarbetet och utredningsspecialisterna. Frågorna
handlar även om att sätta en ram för utredningsspecialisternas arbete i relation till gruppen, vilket
ligger nära tillämpandet av det ramverk som Heron (1999) presenterar. Kiser framhäver betydelsen av
att utredningsspecialisterna förstår de förväntningar som olika intressenter har på deras agerande. Det
är mot dessa förväntningar som arbetet ska planeras, genomföras och sedermera följas upp. För att
fånga dessa förväntningar menar Kiser (1998) att facilitatorn behöver sätta sig in i organisationens
situation (Kiser 1998:57).
Aspekter såsom organisationens ledningskultur, dess värderingar, karaktären på personalen, hur
organisationen belönar sina medarbetare, dess struktur, vilken roll teknik har i organisationen, hur
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information sprids genom verksamheten, dess mål och vision är aspekter som behöver analyseras.
Detta ligger nära det som Stirna et. al. (2007) identifierar när dessa beskriver behovet av att värdera
organisationen innan ett PEM-projekt inleds. Arbetet ligger även nära den typ av
verksamhetsdefinition som Goldkuhl & Röstlinger (2005) presenterar genom ToP.
Genom att kartlägga organisationens situation kan utredningsspecialisterna enligt Kiser använda
denna förståelse som grund för att förstå behovet av metodstöd, problemets karaktär samt dylika
aspekter i förändringsarbetet. Denna analys utgör tillsammans med övriga förutsättningar värdefulla
ingångsvärden till den tredje fasen ”Designing the intervention”. Här planeras upplägget på
samarbetet: vilket arbetssätt som ska tillämpas, när arbetsseminariet ska ske, vilka som ska delta i det
specifika mötet och hur de ska förbereda sig. Ur detta arbete kommer en plan för genomförandet samt
andra klargjorda förutsättningar för förändringsarbetet. Detta resultat behöver enligt Kiser (1998)
cirkuleras till berörda aktörer så att de kan komma med feedback till facilitatorn om genomförandet
innan fullföljandet. I samband med detta så kommer man överens om hur arbetet ska genomföras och
detta bildar den övergripande överenskommelsen hur arbetet ska genomföras och faciliteras.

Figur 3.27: En holistisk modell över facilitering i relation till facilitering-i-handling

Under fasen ”Facilitation” sker det som beskrivs som intervention (Kiser 1998:78). När
utredningsspecialisterna faciliterar sker detta enligt honom då ändamålsenligt och systematiskt
genom att den plan som projekterats följs. Men facilitatorn behöver även ändra eller helt frångå
planen för att möta behov och omständigheter som uppstår under samarbetet. Perspektivet som
anläggs av Kiser (1998) är att varje facilitering är unik under själva arbetet. För att hantera detta
behöver facilitatorn tillämpa ett flertal verktyg och processer i syfte att underlätta och möjliggöra för
gruppen att nå sina mål.
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Modellen i figur 3.26 visar att det är centralt att varje intervention efterföljs av en utvärdering av
genomförandet och det stöd som facilitatorn ger. Det är då som förberedelserna under den andra
fasen åter gör sig gällande. Om arbetet att klargöra förväntningarna har gjorts på ett bra sätt kan
utvärderingsarbetet utgå från och styras mot dessa mål. Utvärderingens utfall blir förutsättningar i en
kontinuerlig planering och design av projektet som helhet. Med andra ord är den andra och tredje
projekteringsfasen återkommande moment när flera arbetsseminarier utförs i ett projekt. Modellens
faser i figur 3.26 framhäver emellertid en sekventiell handlingslogik men Kiser (1998) betonar att
arbetet i och mellan faser behöver ske iterativt. Ofta är det t.ex. lämpligt att gå tillbaka och
vidareutveckla planen mot bakgrund av omständigheter som uppstått, eller klargöra förväntningar på
nya aktörer som under arbetet knyts till arbetsgruppen. Om jag låter beskrivningen av facilitering som
handling i figur 3.24 möta facilitering som process i figur 3.26 framträder figur 3.27.
Som figur 3.27 visar fokuserar jag i denna studie facilitering vid ansikte-mot-ansikte situationer. Det
Kisers (1998) modell tillför, är en bredare konceptualisering om vad som sker innan och efter
facilitering. Med andra ord innebär denna modell ett sätt att klargöra att facilitering är bredare än det
fokus jag anlägger i denna avhandling och samtidigt ett sätt att peka på att jag här studerar specifika
händelser rörande facilitering, att jag så att säga zoomat in facilitering. Genom den empiriska studien
avser jag att kartlägga och konceptualisera olika typer av faciliteringsåtgärder (kategorier av
underlättande och möjliggörande karaktär). Jag avser även att studera vilka behov som ligger till
grund för dessa åtgärder (normativa kriterier), samt studera hur modellerarna diagnostiserar och
intervenerar i olika situationer (utforma mönster och arbetsprinciper för situationsanpassning). För
att kunna förstå hur behov diagnostiseras behöver jag emellertid även inventera begreppet
situationsanpassning. Detta då diagnos och kontinuerlig varseblivning är centrala handlingar när
åtgärder anpassas gentemot behov och omständigheter i situationen. Detta leder oss över till det sista
begreppet som inventerats i den föreliggande studien: situationsanpassning.

3.6 Begreppet situationsanpassning
Inom pragmatism har situationsbegreppet varit centralt. En klassisk position inom pragmatism har
varit att såsom situationen definieras så blir den även i verkligheten. Morrione (1985:161-162) vidgar
emellertid denna definition och menar att en situation både är något som man möter vid ett tillfälle
såväl som är något som ska ses som en pågående process. En situation är därmed något som man
möter samtidigt den är något som utvecklas och är i rörelse. Situationer är även sammanbundna med
varandra och därmed sammanknutntia med såväl historien som framtiden. Detta har tidigare
beskrivits inom ramen för situationella omständigheter och trans-situationella grunder (se avsnitt
3.2.3).
Inom informatikforskning har Orlikowski (1996) använt situationsbegreppet för att kontrastera
teknikdriven planerad förändring med situerad förändring vid införandet av informationssystem.
Suchman (2007) har ställt planerad handling mot situerad handling när hon studerar interaktionen
människa och maskin. Robertsson (2003) har pekat på att situerad handling har varit en betydelsefull
del i formandet av området CSCW. Endsley et. al. (2003) använder situationsbegreppet i deras koncept
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för användarcentrerad utveckling benämnt ”designing for situational awareness”. Ciborra (2006:139)
menar att forskning inom informatik behöver beakta både mind (ändamålsenlighet) och heart
(känslomässig bindning, affektion). Graden emellan dessa aspekter menar de bör baseras på en
definition av situationen. Baserat på detta breda urval av referenser kan jag konstatera att förmågan
att kunna bestämma och anpassa sig mot situationer är en viktig aspekt inom informatik, både vad
gäller forskning och tillämpning.
Röstlinger & Goldkuhl (1994:12) utreder företeelsen situationsanpassning i relation till utredningsarbete. De konstaterar att utredningssituationer ofta skiljer sig åt. Situationen skiljer sig även ofta från
den tänkta utredningssituation som metodutvecklaren fokuserade när denne utvecklade metoden.
Metoder behöver således anpassas mot de behov och omständigheter som uppstår i situationer. Den
verkliga utredningssituationen är ofta övergripande beroende av:
•
•
•
•
•
•

Typ av utredning
Aktuell organisation
Aktuell verksamhet
Utredningens syfte
Involverade aktörer och deras kunskaper/erfarenheter av metoder och utredningsarbete
Tids- och andra resursramar för utredningen

Utredningsarbete som är styrt helt mot och helt anpassad utifrån metodens föreskrifter blir enligt
Röstlinger & Goldkuhl (1994) vanligtvis inte en helt lyckad utredning. För att utredningsarbetet skall
bli framgångsrikt behöver utredningsspecialisterna fokusera på den uppgift som skall lösas och
anpassa sig i arbetet att uppnå detta mål. Processen att genomföra modellering måste därmed
anpassas efter omständigheterna utredningssituationen. I avsnittet om facilitering har jag knutit
anpassning till definitionen av facilitering och beskriver detta i termer av att behov uppstår som
kommer ställa krav på att faciliterande åtgärder behovsbaserat behöver identifieras, designas och
anpassas. Om man arbetar efter ett visst arbetssätt behöver detta således översättas till en
behovsanpassad handling som är lämplig för den specifika modelleringssituationen.
Hur bestäms då omständigheterna i en situation? Schütz & Luckmann (1973:113ff) diskuterar hur
situationer bestäms och klassar situationer i två typer. Rutinsituationer är å ena sidan enkla och ej
problematiska situationer. Merparten av de situationer som vi möter och är en de av under våra liv
har denna karaktär. Men då och då uppstår problemsituationer vilka inte är enkla att förstå och
hantera utan är utmaningar för oss att bemästra. Detta innebär att vi som aktörer kontinuerligt tolkar
och värderar de situationer som vi möter och att vi klassar dem som antingen rutin- eller som
problemsituationer. Goldkuhl & Röstlinger (1988:17) pekar på att detta kan ske underförstått och
omedvetet, eller fokuserat och uttryckligt. Som vi har sett i avsnitt 3.5 är en viktig del i facilitatorns
arbete att fokuserat och uttryckligt tolka det som sker under modelleringen för att genom detta
klargöra olika omständigheterna som råder och behov av stöd och hjälp som gruppen har. Goldkuhl &
Röstlinger (1988:19) understryker dock att det kan vara svårt att klassificera situationer. Situationer
kan nämligen vara svårtolkade och ibland så komplexa att de ger motstridiga uppfattningar hos
aktören om vad som gäller. Detsamma gäller de mål som anger mot vad och hur man vill agera i
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situationen. Det kan t.ex. vara så att situationen innebär att olika mål måste tillgodoses och att målen
kan stå i konflikt till varandra vilket gör situationen svår att bemästra. Vad som även försvårar arbetet
att fånga omständigheterna i en situation är de tillfällen då facilitatorn inte har en modell klar för sig
hur situationer diagnostiseras och hur interventioner designas. Att diagnostisera en situation och
anpassa sitt agerande därefter kräver systematik.
Ovanstående introduktion till behovet av och utmaningen att situationsanpassa leder oss fram till
frågan hur diagnos av en situation respektive design av intervention kan förstås? Avsnitt 3.5 har visat
att faciliteringsteori lyfter fram nödvändigheten att kunna fånga behov och därefter utforma och
genomföra ändamålsenliga interventioner (se t.ex. Kiser 1998; Schwarz 2002). Detta synsätt är enligt
min uppfattning samstämmigt med det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt. I följande två
avsnitt kommer jag titta närmare på två modeller för diagnos och design av intervention.

3.6.1 En cyklisk handlingsmodell för att värdera och intervenera i situationer
I avsnitt 3.2.2.3 beskrev jag att Goldkuhl (2005a) menar att specifika socio-instrumentell handlingar,
såsom faciliteringsåtgärder, baseras på socialt förankrade motiv. Som jag konstaterade i avsnitt 3.5
utgör ett motiv i föreliggande fall ett behov av stöd som en arbetsgrupp har under ett samarbete. Detta
behov kan då vara situationellt eller trans-situationellt baserat. Situationella behov är direkt hänförda
till det som sker i nuet eller i direkt anslutning till nuet. De är då i första hand effekter av handlingar
som nyligen utförts. Trans-situationella behov är baserade på situationer och handlingar som inträffat
i historien. Effekterna av dessa handlingar kan då få genomslag i situationen tillföljd av medveten eller
oplanerad fördröjning. Dessa behov kan därmed relateras bakåt i tiden, men är i likhet med
situationella behov riktade mot att resultera i effekter framåt i tiden.
Goldkuhl (2004) ger ett ramverk med vilket man kan bestämma vad som sker i en situation för att
förstå diagnos, design och intervention. Utgångspunkt tas i Mead (1938) och dennes syn på handling.
Turner (2002:5) menar att dennes handlingssyn är ett särskilt fruktbart sätt att studera vad som sker i
ansikte-mot-ansikte situationer i och med att man härigenom kan förstå situationer i termer av faser.
För Mead var handling indelad i fyra faser: impuls, perception, manipulation och konsumtion. De två
första faserna är inriktade mot att förstå möjligheten att agera i situationen. Den första riktar
uppmärksamhet mot vad som sker i situationen och vilka egenskaper som präglar denna händelse.
Den andra riktar uppmärksamhet mot att utreda vilka möjligheter det finns att agera i situationen.
Den tredje fasen handlar om fullföljandet av interventionen och den fjärde om att utvärdera och följa
upp effekterna av agerandet.
Goldkuhl (2004:3) använder Meads faser som grund för att utforma ett ramverk för att värdera och
intervenera i situationer. Ramverket består av fyra handlingsfaser som framträder genom en cyklisk
handlingsmodell, se figur 3.2853. Dessa handlingar kan vid tillämpning betraktas var för sig eller
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Jag knyter i denna studie handlingsmodellen till ansikte-mot-ansikte situationer men som förloppet framställs så borde
man kunna använda den för att också övergripande analysera och förstå t.ex. Kisers modell över facilitering som jag
inventerade i avsnitt 3.5, vilken ger en övergripande bild av vad som utmärker planering, fullföljande och uppföljning av
facilitering.
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integrerade, i sekvens eller kontinuerligt i rörelse. I fasen förvärdering uppfattar aktören omgivningen
och överväger olika handlingsalternativ baserat på det som han eller hon fångar. Denna förvärdering
inleds med att omgivningen observeras. Endsley et. al. (2002:14) understryker detta inslag när
situationer bestäms genom en liknelse: ”A pilot needs to perceive important elements such as other
aircraft, terrain, system status and warning light along with their relevant characteristics.”

Figur 3.28: Att värdera och intervenera i situationer: en cyklisk handlingsmodell (Goldkuhl 2004:3)

Men det är också viktigt menar Goldkuhl (2004) att knyta resultatet av observationen till det som
behöver ske i observatörens inre värld efter observationen nämligen värdering och varseblivning.
Observationen får mening genom att dessa efterföljande interna processer utförs. Genom observation
får aktören vetskap och genom värdering får han eller hon förståelse om vad som sker eller har skett i
omgivningen. Denna tolkning baseras på kunskap samt genom tillämpning av andra stödjande
förutsättningar såsom instrument. I tolkningsarbetet behöver man först ställa sig frågan vilka objekt
som finns i omgivningen och vilka deras olika egenskaper är (Goldkuhl & Röstlinger 2005:24).
Korolija (1998:48) preciserar detta genom att ange att situationen ofta omfattar både objekt och
händelser. Med objekt menas då det som är tillgängligt att observera här och nu som till exempel
fysiska ting och artefakter. Goldkuhl (2002) pekar även på att aktörer också finns med i rummet samt
att de agerar på olika sätt vilket är observernart. Med i rummet finns även symboler såsom grafer,
modeller och listor även det är viktiga delar i omgivningen. Det som uppfattas värderas och genom
denna förvärdering framträder eventuellt ett behov som i faciliteringssammanhanget leder fram till att
en intervention av underlättande eller möjliggörande slag designas.
Denna design leder fram till fasen intervention. Under detta utförande genomför aktören
intervenerande handlingar i omgivningen och samtidigt varseblir han eller hon kontinuerligt sitt
handlande (Goldkuhl 2004). Kontinuerlig varseblivning är grundat i Giddens (1984) som menar att
aktören vid handling kontinuerligt behöver fånga, tolka och värdera de reaktioner som uppstår
tillföljd av de handlingar som utförts. Efter genomförandet observerar aktören resultat och effekter av
handlingen och eftervärderar handlingens framgång eller misslyckande (Goldkuhl & Röstlinger
2005:24)54.
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Kunskap behövs i olika former för att genomföra de olika handlingsfaserna i modellen. För att kunna tolka och värdera
elementen (objekt, aktörer, handlingar) i förvärderingen behövs kunskap (Schütz & Luckmann 1973; Goldkuhl &
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Ur utredningsspecialistens perspektiv handlar varseblivning, tolkning och värdering om att skapa
förändring i dennes inre värld. I fallet facilitering handlar detta om att utveckla den kunskap om det
som sker eller ska ske under modelleringsarbetet. Det är en diagnos som innebär att identifiera och
förstå behov som gruppen har av intervenerande stöd.
Intervention handlar om att skapa förändring i den yttre värld som omgivningen utgör. Effekterna
som ska uppstå handlar antingen om att få omedelbart genomslag i situationen eller få genomslag i
framtiden. I termer av facilitering handlar det första fallet om att primärt underlätta för arbetsgruppen
i nuet. Men effekterna som eftersträvas kan även vara riktade mot framtida situationer. Man kan då
som facilitator vilja att följderna av interventionen fördröjs. I termer av facilitering handlar då detta i
huvudsak om att möjliggöra för gruppen i senare situationer.

3.6.2 En cyklisk modell för att förstå diagnos och intervention
För att kunna genomföra väl avvägda och utformade interventioner vid facilitering presenterar
Schwarz en modell för cyklisk modell för att förstå diagnos och intervention (Schwarz 2002; se figur
3.29). Den vänstra sidan i denna modell är inriktad mot vad som sker i det samarbete som ska
faciliteras. Målet är att observera agerandet gentemot de överenskommelser som enligt Schwarz
(2002:96) behöver finnas mellan facilitatorn och gruppen för att arbetet ska kunna bedrivas faciliterat.
Modellen innebär att facilitatorn observerar samarbetet och när något som väcker ett intresse sker så
observeras detta. Det som observeras behöver därefter tolkas och värderas. Arbetet att genomföra
observation och värdering är centrala delar i diagnosmomentet i denna modell. Detta sker dolt i
facilitatorns inre. Det avslutas med ett beslut om huruvida han eller hon ska intervenera eller inte i
situationen. Beslutet baseras på den värdering som skett. Om beslut att intervenera fattas behöver
interventionen designas samt tydliga argument för varför interventionen ska ske utformas så att dessa
kan delges gruppen vid inledningen av interventionen.
Jag knyter steg 1 och 2 i modellen i figur 3.29 till fasen förvärdera i den cykliska modellen i avsnitt
3.6.1. Steg 3 knyter jag till tolkning-som-handling respektive reflektion-som-handling (se avsnitt
3.2.2) vilket är handlingar som främst sker i modellerarens inre värld och därmed utgör förberedelse
för framtida öppna handlingar; t.ex. kan detta vara att facilitatorn i sitt inre först formulerar ett inlägg
eller projekterar ett agerande och därefter utför detta inlägg som en del i en faciliterande intervention.
Om det är flera modellerare eller om modelleraren behöver stöd i förberedelsen av interventionen så
sker detta förarbete inte enbart genom interna och dolda handlingar utan inkluderar även öppna
handlingar riktade mot den person som facilitatorn co-faciliterar arbetet med i syfte att de
tillsammans kan projektera en framtida intervention mot verksamhetsspecialisterna.
Röstlinger 2005; McHugh 1968). Den kunskap som behövs kan ses som deskriptiv kunskap (”vad-kunskap” om olika typer
av element och deras egenskaper). Sådan kunskap behövs för att aktören skall kunna orientera sig som förberedelse inför
ett framtida utförande. För övervägande av olika handlingsalternativ kommer även proceduriell kunskap behövas (”hurkunskap” om hur gå tillväga och effekterna av detta agerande). I den utförande fasen krävs främst proceduriell kunskap
och i eftervärderingen kan såväl deskriptiv som proceduriell kunskap behövas (Goldkuhl & Röstlinger 2005:24). Utöver
kunskap kan instrument av olika slag användas för att både värdera, genomföra och utvärdera agerandet i situationen.
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Figur 3.29: The diagnosis-intervention cycle (Schwarz 2002:108)

Interventionen inleds med att facilitatorn redovisar det agerande som han eller hon har observerat och
vilken den stundande interventionen har förankrats och baserats på (Schwarz 2002). Under denna
redogörelse ska facilitatorn observera och testa av åsikter från gruppen: hur reagerar de på det som
redovisas, vad säger de, vad gör de, hur beter de sig som en konsekvens av hur facilitatorn har
uppfattat situationen? Han eller hon måste således kontinuerligt varsebli effekterna av inledningen på
interventionen. Nästa steg är att dela med sig av den värdering av samarbetet som man gjort under
diagnosen. Även här är det viktigt att analysera hur gruppen reagerar. Finns det andra åsikter eller
behov av att förtydliga något motiv eller något argument för den värdering som ligger till grund för
interventionen? Det är därefter gruppen som beslutar huruvida de ska låta facilitatorn hjälpa gruppen
att ändra sitt agerande. Om så sker kan interventionen fullföljas och avslutas.
I relation till Goldkuhls (2004) cykliska modell anser jag att interventionsfasen kan ses som relaterad
till handlingsfasen intervention i Schwarz (2002) modell. Intressant är att Schwarz poängterar vikten
av observation genom att lyfta fram detta som en särskild aktivitet, vilket inte Goldkuhl (2004) gör.
Att facilitatorn löpande behöver fånga åsikter från gruppen ser jag som ett uttryck för kontinuerlig
varseblivning i Goldkuhls (2004) modell. Jag hittar inte eftervärdering i Schwarz (2002) modell, men i
övrigt så bedömer jag modellerna är jämförbara där vissa av momenten i Schwarz (2002) modell ger
ett förtydligande av de faser som Goldkuhls (2004) modell presenterar. Den senare modellen
kompletterar emellertid diagnos och intervention med behovet av eftervärdering och uppföljning
vilket Schwarz (2002) modell inte innefattar. Modellerna kompletterar varandra och utgör genom sina
kopplingar till såväl det handlingsteoretiska perspektiv, som det fokus jag i studien riktar mot
facilitering, tillämpbara modeller att anlägga när design och värdering av intervention ska förstås
situationsanpassat.

3.7 Referensramen som språngbräda för analys och teoriutveckling
Sammantaget har inventeringen inneburit att jag som Strauss (1987:306) utrycker det skapat en
”språngbräda” för det fortsatta forskningsarbetet. I teoriutveckling av detta slag menar t.ex. Dey
(1999) och Goldkuhl & Cronholm (2003:5) att forskarens artikulerade förförståelse kan utgöra
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utgångspunkt för välgrundad teoriutveckling. Den språngbräda som ligger till grund för det fortsatta
forskningsarbetet är motiverad genom den kritik som jag förde fram i anslutning till inventeringen av
samarbetsbegreppet i avsnitt 3.3.1.8.
Jag menade i detta avsnitt att insikterna i befintliga teorier om samarbetsinriktad modellering främst
framträder på övergripande nivåer (t.ex. råd, erfarenheter, modeller, ontologier) och att det faktiska
som sker vid modelleringsarbetet mer eller mindre framträder som en ”black box”. De teorier som jag
inventerat innehar i första hand insikter om modellering vilka primärt kan grupperas till makro- och
mesonivå enligt den indelning som Neuman (2003:52-53) gör, medan sammanställd teori om vad som
faktiskt sker under modellering och facilitering på mikronivå i hög grad saknas. Enligt Neuman
(2003:52) utmärks insikter på mikronivå av att de är bidrag som ”deals with small slices of time, space,
or number of people. The concepts are usally not very abstract.” En ökad grad av abstraktion sker när
insikter från denna nivå kondenseras till teorier på meso (t.ex. ToP, TBR, PEM) eller makronivå (t.ex.
Co-design, SIP, AT). Jag argumenterar för att vi behöver fokusera vad som sker under modellering.
Min kritik är således inte riktad mot de olika befintliga kunskapsbidragen i sig, utan mot den
kunskapslucka som finns om vad som på detaljerad nivå sker under modellering när detta sker i
samarbete. I denna studie riktar jag därmed in mig mot att i detalj studera situationsanpassad
facilitering. Konsekvensen av detta blir att jag kan bidra med teoriutveckling som gör att området blir
mer teoretiskt komplett på samtliga teoretiska nivåer än det tidigare varit.
Jag har använt denna inventering som en språngbräda för att börja arbetet att ta mig ned till en
detaljerad nivå för att härigenom undersöka vad som sker under samarbetsinriktad modellering. Jag
har gjort detta genom att dokumentera det som sker under arbetsseminarier genom en multifokuserad forskningsmetod. Utifrån detta material har jag valt ut avgränsade episoder för att
•
•

Utveckla kunskap om vad som utmärker faciliteringi-handling vid samarbetsinriktad modellering
Utveckla kunskap om hur facilitering-i-handling situationsanpassas vid samarbetsinriktad
modellering

I analysen av detta material har ovanstående inventering fungerat som medel att rikta analysen, samt
som ett medel för att teoretiskt grunda de resultat som jag har utvecklat ur empirin. Den har också
varit viktig för att klargöra mitt perspektiv så att jag kunnat möta det empiriska materialet med ett
öppet och självkritiskt förhållingssätt. I nästa kapitel avser jag att påbörja redovisning av den
empiriska analys som arbetet innefattat genom att övergripande presentera och utreda de tre
modelleringsprojekten. Detta kommer ske utifrån den situationella analys (se avsnitt 2.3.3.1) som jag
utfört på de tre modelleringsprojekt som ingår i studien. Denna analys har jag baserat på de fyra
kategorier - resultat, aktör handling och instrument – som jag använde för att inventera begreppet
modellering (se avsnitt 3.4).
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Figur 4.1: Situationell analys som medel att förstå projektens sammanhang samt för att utveckla typologi om
samarbetsinriktad modellering

176

Kapitel 4 – Situationell analys av tre modelleringsprojekt
4.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. I detta kapitel kommer jag situationellt analysera de tre modelleringsprojekt som jag följt i
denna studie för att nära och detaljerat kunna utforska situationsanpassad facilitering. Sammantaget
inkluderar kapitlet:
•
•
•

övergripande beskrivningar av modelleringsprojekten;
en redogörelse av det ramverk som utformats för att situationellt analysera de tre projekten;
redovisningar av resultaten från analysen av modelleringsprojekten.

Disposition. Som figur 4.1 visar inleds kapitlet med tre övergripande beskrivningar av
modelleringsprojekten. Beskrivningarna syftar till introducera projekten. Därefter presenterar jag det
analysramverk som jag använt för att på övergripande nivå situationellt analysera de tre projekten. Jag
har förankrat ramverket i det handlingsteoretiska perspektiv som jag anlagt i studien. Detta genom att
jag tillämpar de fyra kategorier som jag använde för att inventera teorier rörande begreppet
modellering för att situationellt analysera projekten. I de tre följande avsnitten redovisar jag resultaten
från analysen av de olika projekten. Detta ligger till grund för den komparativa analys som jag utfört.

4.2 Övergripande beskrivning av modelleringsprojekten
Insamlingen i denna studie består av multifokuserad datainsamling från tre modelleringsprojekt där
seminariebaserad modellering utgjort arbetsformen för samarbetet. De tre projekten hade delvis olika
målsättningar. En av organisationerna genomförde modelleringen med målet att endast förstå vad
som karaktäriserar den egna verksamheten och förstå vad som utmärker branschen
(Distansvaruhuset), medan de två andra avsåg att använda modelleringsresultatet som grund för att
genomföra systemutveckling med avseende på deras affärssystem (Elektronikleverantören och
Inredningsleverantören).
Gemensamt mellan organisationerna är att de utgör s.k. distanshandelsföretag. Genom att erbjuda
produkter på distans via olika marknadskanaler - såsom katalog, internet och utskick - marknadsförs
varor till potentiella kunder i företrädesvis Sverige. Kunden bestämmer med hjälp av de olika
marknadskanalerna vad kunden vill ha ur företagens sortiment, lägger en beställning på varan och får
på något sätt varan tillskickad till sig. Det finns emellertid skillnader mellan de tre distanshandelsföretagen. Två av dem inriktar sig mot privatkunder (Distansvaruhuset och Elektronikleverantören)
medan det tredje (Inredningsleverantören) riktar in verksamheten mot företagskunder. Gemensamt
mellan företagen är att de utgör stora aktörer på sina respektive områden och omsätter vardera mellan
500 miljoner och 1,2 miljarder kronor per år. Detta innebär att deras verksamheter omfattar mängder
av transaktioner och därmed är deras IT-system viktiga komponenter för att verksamheterna ska
fungera väl. IT-systemen möjliggör att transaktionerna kan hanteras effektivt och att uppdrag av olika
slag framgångsrikt kan fullföljas gentemot olika intressenter.
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2003

2002

November * December * Januari * Februari * Mars * April * Maj * Juni * Juli * Augusti
Verksamhetsmodellering tillsammans med
distansvaruhuset
Mikael och Jan är modellerare

[…]

Verksamhetsmodellering tillsammans med
elektronikleverantören
Mikael och Jan är modellerare

[…]

2004
November * December * Januari * Februari * Mars * April * Maj * Juni * Juli * Augusti

Verksamhetsmodellering på
inredningsleverantören
Annica och Eskil

[…]

[…]

Arbetsseminarium med access (multifokuserad datainsamling)
Arbetsseminarium med access (endast ljudupptagningar eller minnesanteckningar)
Gemensam aktivitet före eller efter där jag ej haft access
[…]

Symboliserar att aktiviteter har föregått / efterföljt i projektet vilka jag ej haft access till
(t.ex. planering och uppföljning)

Figur 4.2: De tre modelleringsprojekten i tiden samt min access till arbetsseminarier under projekten

Projektet tillsammans Distansvaruhuset och Elektronikleverantören var två delprojekt i det
övergripande forskningsprojektet ”IT och affärsnytta” som Högskolan i Borås genomförde
tillsammans med medlemsföretag i Svenska Postorderföreningen under perioden 2001 till 2003. Syftet
med arbetet var att genomföra processkartläggningar för att definiera verksamheterna med avseende
på resultat, arbetssätt och samverkan. Modelleringarna resulterade i modeller över vad som
karaktäriserade varje deltagande företag och utgjorde grund för en helhetsbild över vad som
kännetecknar distanshandel som verksamhet.
Projektet tillsammans med Distansvaruhuset (se figur 4.2) var det andra modelleringsprojektet som
genomfördes inom ramen för detta forskningsprojekt. Utredningsspecialisterna var i detta fall
modellerare Mikael och Jan (se avsnitt 1.4.3). I detta projekt fick jag access till de arbetsseminarier
som projektet omfattade samt sakresultatet från projektet. Jag hade emellertid inte access till de
planeringsaktiviteter som föregick arbetet eller de diskussioner som skedde mellan Högskolan och
Svenska Postorderföreningen i ett led att starta upp projekten. Detta betraktar jag som dels en styrka,
dels som en svaghet. Genom att jag kunde fokusera seminarierna kunde jag utan skygglappar samla in
material om genomförandet och studera det som verkligen skedde under arbetsseminarierna. Men
detta förutsättningslösa sätt var även en svaghet i studien då planeringsarbetet, ”för-snacket” och
relationsutvecklingen inför modelleringen nu endast nådde mig genom de handlingar som utfördes
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under seminarierna och genom dokumentationen. Jag har därmed inte på djupet kunnat jämföra
planering kontra genomförande utan endast kunnat fånga och konceptualisera det som faktiskt
skedde under mötena, baserat på tolkningar av handlingarna som utfördes.
Dessa övergripande förutsättningar gällde även vid modelleringen tillsammans med Elektronikleverantören. Arbetet följde här samma struktur som i projektet med Distansvaruhuset men
innefattade ett större antal arbetsseminarier i och med att ledningen på Elektronikleverantören hade
bestämt sig för att ta tillfället i akt och genom en mer detaljerad modellering kunna ställa upp krav på
ett nytt affärssystem. Syftet var därmed inte enbart att genom modellering rekonstruera en bild över
nuläget och identifiera potentiella förbättringsområden utan också behandla framtiden och designa
konkreta utgångspunkter för systemutveckling. En annan skillnad mellan de två projekten var att jag i
fallet med Elektronikleverantören fick videodokumentera även det första mötet mellan gruppen och
modellerarna. I det projektet med Distansvaruhuset hade jag endast genom ljudupptagning och
noteringar fått dokumentera det som skedde vid det första arbetsmötet. Denna restriktion gällde inte
vid modelleringen på Elektronikleverantören utan här kunde jag dokumentera arbetet från början
med hjälp av videoteknik, ljudupptagning och noteringar. En likhet mellan projekten var att jag inte
heller här hade access till planeringsarbetet inför projektet och jag hade inte heller access till de
aktiviteter som modellerarna genomförde mellan seminarierna för att rita rent modellerna eller hur de
på annat sätt förberedde sig inför nästa genomförande.
Access till pre- respektive postaktiviteter hade jag inte heller året därpå då jag fick möjlighet att under
två modelleringstillfällen följa ett annat modelleringsteam i deras arbete. Modellerarna utgjorde här
Eskil och Annika (se avsnitt 1.4.3) som tillsammans med Inredningsleverantören arbetade med att ta
fram en kravspecifikation för ett nytt affärssystem. Likheterna mellan modelleringsarbetet på
Elektronikföretaget och Inredningsföretaget var emellertid flera. Båda modelleringsprojekten hade
som mål att förstå dagens verksamhetssituation (samrekonstruktion) samt utforma hur verksamheten
skulle fungera i framtiden (samskapa). En annan likhet var att i dessa båda projekt utgjordes
verksamhetsspecialisterna av personer från ledningsverksamhet såväl som linjeverksamhet.
Emellertid utgjorde tyngdpunkten i projekten personer från ledningsverksamheten. En annan likhet
var att företagen redan hade befintliga IT-system som stödde affärsprocesserna samt att båda
organisationerna präglades av entreprenörsanda och dynamik som i mångt och mycket får tillskrivas
de personer som grundat respektive företag. Det som skiljer var att i detta projekt hade det skett
modellering i samarbete innan jag fick access att observera arbetet, samt att modellering även skulle
ske efter jag slutat observera samarbetet. En annan skillnad var att vid de två tillfällen som jag fick
medverka bedrevs i första hand modellering genom design av framtidens processer.
De två tillfällena som jag fick studera skedde vid en sammanhängande modelleringsaktivitet under två
dagar i maj 2004. Jag fick även möjlighet att medverka vid en aktivitet i augusti 2004 när modellerarna
träffade konsulter från andra organisationer för att stämma av olika sakresultat. Under 2005 fick jag
även tillfälle att göra en uppföljningsintervju tillsammans med försäljningschefen på
Inredningsleverantören och en av modellerarna (Eskil), vilket kom medföra insikter om hur
planeringen av arbetet hade genomförts, hur modelleringsarbetet i efterhand uppfattades samt vad
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som blev effekterna av modelleringen. Denna återkoppling kom att utgöra ingångsvärde för mig när
jag genomförde intervjuer med modellerarna under 2007.
I och med att modelleringsarbetet på Elektronikföretaget är det projekt som ur flera avseenden kan
anses 1) bäst dokumenterat, 2) täcker både rekonstruktion och design så har jag använt detta fall som
utgångspunkt för den induktiva analys som utförts på det insamlade materialet. Jag har därmed
använt Inredningsleverantören och Distansvaruhuset som i första hand kontrasterande fall i studien.
Som jag redovisar i avsnitt 2.3.1.4 har emellertid analysarbetet inneburit att insikterna identifierats
och förankrats i samtliga fall vilket medfört att alla fall använts som kontrasterande fall gentemot
varandra.

4.3 Ett ramverk för situationell analys av modelleringsprojekten
Som beskrevs i avsnitt 2.3.3 påbörjades inte analysen av materialet i direkt anslutning till
datainsamlingen. När analysen påbörjades var samtliga modelleringsprojekt avslutade. Den första
åtgärden för att återuppta arbetet var för mig att sätta mig i det sammanhang som respektive projekt
innefattade samt att övergripande definiera de olika modelleringsarbetena. Här tog jag hjälp av den
språngbräda som den framväxande referensramen utgjorde. Utvecklingen av denna hade förankrats i
ett handlingsteoretiskt perspektiv och därigenom riktats mot handlingsbegreppen resultat, handling,
aktör och instrument när jag inventerat begreppet modellering (se avsnitt 3.4). I och med att jag i
detta läge behövde sätta mig in i modelleringsprojektens sammanhang genomförde jag i ett första läge
övergripande analyser av varje projekt baserat på dessa fyra begrepp. Begreppen resultat, handling,
aktör och instrument använde jag således som kriterier för att analysera den modellering som skett i
projekten.
I och med att mitt mål var att så snart som möjligt tränga ned till en mikronivå beslöt jag att inte göra
en komplett verksamhetsdefinition (Goldkuhl & Röstlinger 2005) av varje projekt. Som metodologisk
drivkraft i detta analysarbete hämtade jag istället inspiration från området metodanalys (t.ex.
Goldkuhl 1995; Jayaratna 1994). Goldkuhl (1995:4-6) pekar på att metodanalys är betydelsefullt när
syftet är att förstå de förutsättningar som råder vid systemutveckling. Arbetet att genomföra
metodanalys kan ske på olika sätt. Dels identifieras att metodanalys kan ske från ett idealtypiskt
perspektiv. Då framkommer hur metoder är tänkt att användas vid utvecklingsarbetet. Det andra
perspektivet innebär att man studerar hur metoder används av människor i verkliga
utredningssituationer. I den senare varianten medför analysen att man riktar uppmärksamhet mot
hur metoder tillämpas under t.ex. modellering. Detta inbegriper att metoden finns med som
instrument i bruk men att metoden som företeelse hamnar i bakgrunden. I förgrunden kommer
istället den situationella användningen av metoden.
Vad menar jag då med att jag hämtat inspiration från metodanalys när jag skapat ett ramverk för
situationell analys? Med inspiration menar jag att jag inte fullt ut har tillämpat de metodkomponenter
som metoderna NIMSAD (Jayaratna 1994) respektive metodanalys enligt SIMM (Goldkuhl 1995)
beskriver. Ambitionen var att fånga sammanhangen för modelleringsprojekten för att därefter ta mig
ned på mikronivå för att analysera vad som sker under modelleringsarbetet med avseende på
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situationsanpassad facilitering. Istället har jag med inspiration från dessa strukturer systematiserat
och situationsanpassat utfört metodanalys.
Jag utgick från det Jayaratna (1994:75-76) anger om hur metodanvändning ska förstås. Han menar att
när situationell analys av modellering ska genomföras behöver the ”situation in concern” först
greppas. För att få grepp om situationen skapade jag en ram runt de modelleringsprojekt som jag på
mikronivå skulle analysera. Goldkuhl (1995) beskriver ett ramverk av olika metodkomponenter för att
göra detta. Med hjälp av metodkomponenten situationell metodanalys fick jag stöd i att utforma
ramen runt de projekt som jag skulle analysera. De övergripande gränserna blev de tre projekt som jag
ovan har introducerat. Jag använde de handlingskategorier (kategorier) som jag använt för att
inventera begreppet modellering (se avsnitt 3.4) för att rikta in den situationella metodanalysen:
resultat, handling, aktör och instrument. Med ledning i hur situationell metodanalys beskrivs i
Goldkuhl (1995) använde jag kategorin instrument för att fånga några av de situationella
förutsättningarna som präglade de olika projekten. Jag tillämpade här den indelningsgrund som jag
använde under inventeringen av modelleringsbegreppet i teoriramen för att också rikta den
situationella analysen:
•
•
•
•

Teori som instrument vid samarbetsinriktad modellering
Metod som instrument vid samarbetsinriktad modellering
Verktyg som instrument vid samarbetsinriktad modellering
Övriga hjälpmedel som instrument vid samarbetsinriktad modellering

Jag tillämpade dessutom kategorin aktör för att fånga utmärkande drag på aktörer i de olika
modelleringsprojekten. Tonvikten riktades mot utredningsspecialisterna. Jag motiverar detta genom
att jag har denna aktörsklass i fokus i föreliggande studie inte verksamhetsspecialisterna. De är
utredningsspecialisterna som ansvarar för faciliteringen av modelleringen. Tonvikten innebar att jag i
den situationella analysen endast inventerade vilka verksamhetsrepresentanter som deltog i arbetet
medan analysen av utredningsspecialisterna även inbegrep analys av sammansättning och
arbetsfördelning. Således analyserade jag situationellt den arbetsform som modelleringsteamen
tillämpade under de tre modelleringsprojekten.
Utöver instrument och aktör använde jag även kategorin handlingar för att rikta den situationella
analysen. Detta innebar att jag analyserade vilka typer av faser som de tre modelleringsprojekten
omfattade samt hur projekten genomfördes. Som fjärde kategori i ramverket använde jag resultat för
att härigenom fånga vilka modelleringsresultat och andra resultat som projekten genererade. Jag
avgränsade i detta avseende den situationella analysen genom att inte kartlägga de resultat i form
kunskap på intra- respektive intersubjektivnivå som olika deltagarna utvecklade. Motivet till detta är
att jag i den situationella analysen främst fokuserade olika symboliska objekt (slutrapporter,
kravspecifikationer och dylikt).
I och med att projekten var avslutade vid den situationella analysen så hade jag ingen access till
deltagarna. Den situationella analysen riktades istället in mot att i första hand studera sakresultaten
från arbetena. Jag såg inledningsvis inte detta som en brist då målet var att ta mig ned på mikronivå
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och studera vad som skedde vid olika situationer vid arbetsseminarierna. Emellertid innebar
analyserna av Elektronikleverantören och Inredningsleverantören att jag till viss del kom att lätta på
avgränsningen och inkluderade intra- och intersubjektiv kunskap i analysen. Detta i och med att
datamaterialet från Elektronikleverantören inkluderade minnesnoteringar som olika deltagare
genomfört under seminarierna. Härigenom kunde jag analysera vad olika deltagare på intrasubjektiv
nivå hade fångat upp under arbetsmötena. Inredningsleverantören var ett projekt som genom sitt
arbetssätt innefattade utbildning av deltagarna. Kompletterande studier av videoupptagningarna
möjliggjorde att analysen av detta projekt kunde vidgas till att inkludera intra- och intersubjektiv
kunskapsutveckling. Detta med avseende på hur olika aktörer utvecklade sin modelleringsförmåga
genom övning och metodtillämpning.
Analysenheter
i ramverket
Handlingar

Resultat

Instrument

Aktör

Fokus

Frågor i den situationella analysen

Olika typer av modelleringshandlingar på
aktivitetsnivå
I första hand sakresultat i form av
modelleringsresultat och andra resultat från
modelleringsarbetet, och i andra hand utveckling
av kunskap på intra‐ respektive intersubjektiv
nivå
Teori, metod, verktyg och övriga hjälpmedel som
tillämpas under arbetsseminarierna

Vad utmärkte projektet med hänseende på
genomförande och aktivitetstyper?

Typer av roller som ingick i arbetet med betoning
på modelleringsteamet samt vad som utmärkte
arbetsrelationerna mellan aktörerna i detta team

Vilka modelleringsresultat och sakresultat
producerades under modelleringsprojektet?
Vilka andra typer av resultat genererades under
modelleringsarbetet?
Vilka instrument användes vid genomförandet av
arbetsseminarierna?
Vilka typer av roller ingick i
modelleringsprojektet?
Vad utmärkte arbetsrelationerna mellan
aktörsrollerna i modelleringsteamet?

Figur 4.3: Ett ramverk för situationell analys av modelleringsprojekt

Instrument, aktör, handlingar och resultat utgör således kategorier som bildar ramverket för den
övergripande situationella analys som utfördes på de tre modelleringsprojekten. Härigenom hade jag
skapat en språngbräda att påbörja analysen av det empiriska datamaterialet baserat på referensramen.
I figur 4.3 har jag sammanställt ramverket.

4.4 Modelleringsprojektet tillsammans med Distansvaruhuset
Modelleringsprojektet genomfördes under perioden 2003-01-16 till 2003-02-20. Arbetet utfördes vid
tre arbetsseminarier samt genom renritningsarbeten som skedde mellan seminarierna. Inför projektet
genomfördes ett planeringsarbete och projektet avslutades med en presentation, en diskussion och ett
återbesök på Distansvaruhuset. Den access som jag hade till detta arbete var i huvudsak kopplat till
arbetsseminarierna vilka jag deltog på. Accessen innebar att jag fick möjlighet dokumentera ett av
arbetsseminarier genom loggboksanteckningar, ljudupptagningar och stilbilder samt de två därpå
genom ljud- och videoupptagning. Jag fick även möjlighet att på plats följa arbetet och därmed genom
distanserat engagemang direkt observera det som inträffade. Förutom detta har jag också haft access
till det arbetsmaterial som gruppen utvecklade samt de rapporter som producerades som resultat av
projektet. Det är de skriftliga källorna som ligger till huvudsaklig grund för den situationella analys
som detta avsnitt avrapporterar.
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4.4.1 Övergripande beskrivning av verksamheten i fokus för modelleringsprojektet
Enligt slutrapporten ägs Distansvaruhuset av ett internationellt distanshandelsföretag men man kan
även utläsa att distanshandelsföretaget i mångt och mycket sköter sig själv och arrangerar
verksamheten tämligen fristående från det internationella moderbolaget. Dock har viss samordning
utförts vad gäller produktutbudet (sortimentet) och vilka leverantörer som Distansvaruhuset ska
använda för sina inköp. Företaget delar upp sina produkter i textila produkter och hårdvaruprodukter.
Under dessa kategorier finns ytterligare uppdelningar såsom kläder för dam, herr och barn respektive
hårdvaror i form av hem och fritid. Verksamheten utgörs således av ett ”distansvaruhus” riktat mot
slutkonsumenter.
Arbetet att nå kunden samt drivkraft för att säkerställa sortimentet är katalogen. Mycket av arbetet
som sker på Distansvaruhuset handlar om att kunderna via katalogen ska få erbjudanden om de
produkter som sortimentet omfattar och därefter att beställningar kan levereras till kunderna. Det är i
huvudsak genom katalogen som Distansvaruhuset når ut till sina ca 2 miljoner kunder som finns i
Sverige, Finland och Estland. Per säsong sker ca 400 000 köp av denna kundgrupp. En viktig
verksamhet i Distansvaruhuset är att identifiera nya potentiella kunder och därmed utöka kundbasen.
Detta sker bland annat genom reklam i kuponghäften och genom inköp av adresser. De existerande
kunderna bearbetas kontinuerligt genom tre offensiva kataloger; huvudkatalogen och två
mellankataloger. Förutom katalogerna görs under säsongen ett antal utskick av reakataloger.
Kunderna har dessutom tillgång till en lagerbutik.
För att verksamheten ska fungera är den organiserad kring ett antal viktiga funktioner. Inköp har till
uppgift att ta fram ett attraktivt sortiment. Dessutom har de uppdrag att genomföra de faktiska
inköpen. Produktcheferna begär offerter från olika leverantörer för att få lägsta pris. Produktcheferna
har säljansvar. De förhandlar också om de efterorder som ska ske och arbetar mot att få så låga
grundorders som möjligt för att kunna minimera lagret. Genom sin bredd av produktområden har
Distansvaruhuset många leverantörer. Företaget delar in sina leverantörer i tre typer: producenter
(utan mellanhand), agenter (mellanhand) och designleverantörer. Inköpsavdelningen bestämmer
designen på produkterna och detta sker vanligtvis på tre sätt: köp av helt färdiga produkter,
modifieringar av produktförslag, helt nya produkter som leverantörerna därefter tillhandahåller.
Inköp görs på egen hand med leverantörer som Distansvaruhuset söker upp, har i sitt
leverantörsregister eller via det internationella företag som äger Distansvaruhuset. Fotningen i
katalogen är en deadline som alla arbetar mot. Det är vid detta tillfälle som alla produkter måste vara
valda och prover behöver finnas på Distansvaruhuset.
Enligt slutrapporten kan marknadsavdelningen främst betraktas som en administrativ funktion som
arbetar med adresselekteringar och urval av erbjudanden till olika kundgrupper. Katalogavdelningen
har som funktion att säkra framtagningen av katalogerna. Arbetet med katalogen sker i nära
samarbete med inköp vilka är ansvariga för att produkterna som köps in blir sålda. Kundtjänst
hanterar all kundkommunikation. Det är genom kundtjänsten som alla samtal från kund tas emot och
kanaliseras. Det är även kundtjänst som tar kontakt med kunden för att meddela eventuella avvikelser
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i en mottagen och bekräftad order. Lagerfunktionen lagerhåller de produkter som inköpsavdelningen
köper in. På Distansvaruhuset lagerhålls produkter på fyra olika ställen: det ordinarie lagret,
grovgodslagret eller hos ägarföretaget eller hos någon leverantör. Mellan de olika produkterna skiljer
sig således sättet att lagra produkterna. Vissa produkter - till exempel möbler - tillverkas efter kundens
order och levereras direkt från leverantören till kund. I de fall inköpen sker från ägarföretagets
sortiment levereras de antingen direkt till kund eller via Distanshandelsföretaget för sampackning. I
de fall som ordern omfattar produkter från den del av sortimentet som Distansvaruhuset själv lagerför
så sker leveranserna från företagets egna lager.
En viktig och förutsättningsskapande funktion är enligt slutrapporten den kommersiella ledningsgruppen. Denna grupp skapar bland annat marknadsplanen. Dessutom koordinerar den arbetet i
verksamhetens olika processer genom att sätta upp budgetramar. I t.ex. leveransprocessen
koordineras arbetet bland annat genom att sätta upp styrparametrar för orderkörningar.
För att kunna hantera den stora mängd transaktioner som utgör verksamheten samt hantera det stora
behov av samordning som karaktäriserar verksamheten så är ett fungerande IT-system av stor
betydelse. Det beskrivs även i rapporten att ett grundläggande karaktäristika för Distansvaruhuset är
att verksamheten är IT-beroende. Mängden av kunder och det stora antalet transaktioner som sker
gör verksamheten helt beroende av ett fungerande informationssystem. Den långa tid som
verksamheten har använt informationssystem gör att ”det ses som en aktör i exempelvis flödet mellan
lager och kundtjänst” enligt slutrapporten. Distansvaruhuset har en egen IT-funktion och en egen drift
av de stordatorer som utgör IT-infrastruktur i verksamheten. De har använt en extern leverantör för
att utforma en internetbutik och denna är i sin tur driven av en extern leverantör.
Det är denna verksamhet som modelleringsprojektet rekonstruerade med målet att urskilja nuvarande
processer och identifiera övergripande karaktäristika för verksamheten.

4.4.2 Situationell analys av handlingar som utfördes under modelleringsprojektet
Slutrapporten finns i två versioner: en konfidentiell och en offentlig rapport. I den konfidentiella
återfinns de detaljerade resultaten från de olika seminarierna medan i den offentliga rapporten finns
resultaten endast på övergripande nivå och i fragment. Nedanstående beskrivning baseras på båda
dessa texter samt intryck som dokumenterats i loggböcker och det som på övergripande nivå har
observerats genom videoupptagningarna.
I slutrapporten läser jag att modelleringen i detta projekt i huvudsak innebar att ett antal frågor
ställdes om verksamheten till representanterna. Deras svar dokumenterades i olika typer av grafer
(modeller). I slutrapporten anges att i förgrunden för modelleringen låg att rekonstruera sättet på hur
företaget gör affärer, d.v.s. från marknadsföring till tillfredställt kundbehov, och själva
förädlingskedjan, d.v.s. från inköp till leverans. Arbetet i modelleringsprojektet genomfördes i tre
arbetsseminarier (workshops) där de två första framställs i rapporten som informationsinhämtande
(generera) och en tredje framställs som verifierande (validera). Den första workshopen ägnades åt att
definiera verksamheten utifrån ett samverkansorienterat modelleringsperspektiv för att därmed
beskriva den interaktion som finns mellan olika roller i verksamheten. Det senare är ett exempel på
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samverkansanalys (Röstlinger et. al. 1997) där frågor ställs om vilka roller som finns i verksamheten
och vilka relationer som råder mellan dessa roller.
När jag analyserar loggböckerna från det första mötet kan jag konstatera att denna workshop
öppnades upp med en presentationsrunda där de olika deltagarna fick redogöra för sina roller i
organisationen och sin tolkning av projektet. Det finns i loggboken en notering som säger att samtliga
representanter från verksamheten kände till varandra och vissa var arbetskamrater. Jag tolkar detta
som att det fanns en god potential för samarbete i denna grupp och goda förutsättningar att utveckla
det som Vennix (1996) beskriver som ett tryggt och fungerande samarbetsklimat. Det finns emellertid
även en notering i loggboken om att kunskapen att tänka i processer och att genomföra modellering i
gruppen uppfattades som låg av utredningsspecialisterna. Denna notering har sin grund i en fråga
som finns citerad i loggboken om huruvida verksamhetsspecialisterna tidigare har deltagit i ett projekt
av detta slag. Svaret på denna fråga är med undantag från två personer ”nej”.
Det som därefter sker under det första mötet är en kort introduktion i processteori och modellering av
den faciliterande utredningsspecialisten, i vilka fördelarna att tänka i processer och värdet med ett
modelleringsprojekt för verksamheten behandlas. I introduktionen går den faciliterande modelleraren
på ett lättsamt sätt igenom processynsättet och varvar det med historier och relateringar till andra
modelleringar, vardagslivet och verksamhetssituationer. I loggboken anges att några av dessa historier
är baserade på företag som allmänt är kända för deltagarna medan andra är relaterade till
distanshandelsbranschen.
Successivt, och detta är viktigt, övergår facilitatorn till att börja ställa frågor - med utgångspunkt i
introduktionen - till gruppen och jag läser i loggboken följande reflektion: ”han nöjer sig inte förrän
han har fått svar på frågorna; är detta modellerarens sätt att få igång modelleringsdialogen?” Med
andra ord växlar facilitatorn nästan subtilt under introduktionens senare hälft vilken drivkraft som
ska utgöra interaktionen med gruppen. Seminariet inleds med drivkraften att modelleraren
presenterar och instruerar gruppen, men den växlas – knappt noterbart – till en drivkraft där frågorna
från honom till gruppen driver interaktionen. Vad som utmärker denna skiftning är att modelleraren
inte ger sig förrän dialogen är igång. Han går inte vidare i frågandet till ett nytt tema om han inte får
igång diskussionen om det tema som den första frågan handlade om. Han håller sig fast i temat och
genom det som skulle kunna beskrivas som uthållighet-vid-modellering tvingas gruppen att börja
prata om verksamheten; t.ex. hur olika roller samverkar vid en kundorder. Detta tolkar jag som att det
inledande steget i modelleringen övergår från introduktion av samarbetet till ett fullföljande av
samarbetet. Gränsen mellan dessa handlingsfaser - introduktion/utbildning och fullföljande av
modellering - är emellertid knappt noterbar vid första anblick. Det som utmärker sättet på hur
modelleringen initieras är att dessa faser i denna samarbetsform är sammanflätade. Vid fullföljandet
av modelleringen blir därefter de initiala frågorna den primära drivkraften för modelleringsdialogen,
men under arbetets gång får svaren på frågorna också en betydande roll att driva mötet. Rollen som
svaren får är att de driver arbetet framåt, fokuserar arbetet och hjälper deltagarna att återminnas och
ställa nya frågor. Både frågor och svar blir till drivkrafter i modelleringsarbetets framåtskridande.
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Fullföljandet av modelleringen sker vid det första arbetsseminariet genom en fas där verksamheten
definieras. Frågorna ställs om vad som utmärker verksamheten och svaren dokumenteras genom att
facilitatorn skriver upp sammanfattade begrepp på ett blädderblock. Med andra ord, utsagan ”Posten
utgör en viktig distributör av paket till kund, stämmer det?” blev efter ett bekräftande svar till
noteringen ”posten” under kategorin ”producent” på blädderblocket. Med andra ord har
presentationen av fördelarna med processynsättet inbegripit en redovisning av betydelsen av att bland
annat identifiera olika aktörer till verksamheten. Genom övergången till modelleringsdialogen fångas
nu olika aktörer upp i förhållande till verksamheten. Under denna del i workshopen sparades
resultatet av den övergripande definieringen av verksamheten på ett antal blädderblocksark som
fylldes med begrepp som berörde t.ex. produkter, producenter, underlag, uppdrag och ersättning.
Dessa kategorier var förankrade i den metod för verksamhetsdefinition som modelleraren i denna fas
tillämpade vilket jag kommer återkomma till i avsnittet nedan om instrument under modelleringen.
De aktörsbegrepp som under denna definition fångades användes i den därpå följande fasen i
modelleringsarbetet, samverkansanalys, för att modellera hur roller samverkar inom ramen för
verksamheten. Dialogen kom under denna del av modelleringen styras av frågor om hur t.ex.
Distansvaruhusets lager samverkar med Posten när paket ska distribueras till kund. Svaren
dokumenterades nu inte på blädderblock utan på whiteboard. Facilitatorn varvade under fullföljandet
ställandet av frågor med att fånga upp svar och dokumentera dessa på whiteboarden. Under detta
arbete kom även ytterligare insikter fram på övergripande nivå om verksamheten, vilket innebar att
verksamhetsdefinitionen på blädderblocket även successivt utvecklades under denna fas. Dessa
resultat användes i sin tur för att ställa fler frågor. Jag läser i loggboken från det första seminariet att
”Mikael [den faciliterande modelleraren] är mycket aktiv under dialogen, inte bara genom att vara
drivande, han rör sig mycket också i lokalen och deltagarna följer honom konstant. Kan detta vara ett
sätt för att aktivera deltagarna? Men är inte detta slitsamt?”
Samtidigt var Jan som dokumentatör under detta arbete mycket passiv i förhållande till gruppen. Han
följde dialogen, dokumenterade det som inträffade genom en dator och genom ett anteckningsblock.
De tillfällen han interagerade med gruppen var för att ställa en preciserande fråga eller ge en
kommentar med målet att tydliggöra dokumentationen. Tidsmässigt sträckte sig den första
workshopen över sex timmar, varvat med pauser. Arbetet drevs ensidigt i storgrupp där
utredningsspecialisterna gjorde all dokumentation och där samtlig dialog kanaliserades genom
facilitatorn.
En snarlik struktur tillämpades även under det andra respektive det tredje arbetsseminariet. Dock
med några skillnader. En skillnad är att övergången mellan olika modelleringsfaser, såsom validering
och generering, var mer distinkta och sammanföll ofta med pauser under de två sista mötena. I det
första seminariet gled olika moment över i varandra och samverkade. I de senare mötena var faserna i
högre grad åtskilda. En annan skillnad är att facilitatorn under längre perioder vid de följande
seminarierna inte var lika rörlig som under det första tillfället. Under dessa mer passiva perioder
befinner han sig istället längst fram i lokalen och leder dialogen sittandes genom att ledsaga
samarbetet när gruppen utvecklar eller validerar modeller på OH-film projicerade på OH-duk. Detta
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mer inaktiva sätt att arbeta växlas emellertid med att han stående och mer aktivt använder
blädderblocket för att tillsammans med verksamhetsspecialisterna arbeta fram nya modeller.
Tendensen blir att vid validering så utmärks modelleringsarbetet av den mer passiva stilen, medan vid
modellering av ett ej kartlagt område så sker mer rörelse och aktivitet från facilitatorns sida i
förhållande till gruppen. Dock kanaliseras samtlig dialog alltid genom den modellerande facilitatorn
oavsett stil och fas i den samarbetsform som i detta projekt tillämpades.
Validering sker först från och med den andra workshopen. Mellan den första och den andra
workshopen renritas samverkansanalysen. Detta renritade resultat används när den andra
workshopen inleds för att återkoppla till första mötet och därefter samvalideras modellerna mer
detaljerat. Diskussionen är av validerande karaktär och sker till största del genom att facilitatorn ”läser
verksamheten” genom modellen som då projiceras på OH-duken. Frågor ställs samtidigt från både
honom och deltagarna om innehållet i modellen. Frågorna fångas upp och diskuteras i gruppen. Om
behov av justeringar identifieras så sker detta genom att facilitatorn gör ändringar av modellen på
OH-filmen. Modellen samvalideras härigenom av gruppen och modelleringsteamet.
Vid detta andra tillfälle återfinns även resultatet av verksamhetsdefinitionen – på blädderblocksblad –
på väggarna i rummet, där de satts upp av dokumentatören inför modelleringen. Dessa resultat
används också under den andra workshopen när verksamhetens handlingsflöde rekonstrueras genom
att olika samtalsämnen under modelleringsdialogen relateras till de kategorier som definitionen har
genererat.
Under den andra workshopen övergår samvalideringen av samverkansmodellerna till ett
modelleringsarbete som fokuserar rekonstruktion av handlingsflödet i verksamheten. Modelleringen i
detta skede innebär att den information och/eller det material som olika handlingar behöver
respektive den information och/eller material som respektive aktivitet resulterar i identifieras.
Handlingsflödena dokumenteras genom modeller, s.k. handlingsgrafer. Handlingsgraferna ligger
sedan till grund för att identifiera och avgränsa verksamhetens processer. Dessa dokumenterades i
andra modeller, s.k. processmodeller.
Under det tredje och avslutande tillfället samvaliderades olika grafer på liknande sätt som i den andra
workshopen, samt diskuteras de förslag på karaktäristika om distanshandel som modelleringsarbetet
identifierat. Den tredje workshopen avslutas med att ett antal förbättringsområden identifieras och
dokumenteras. Då diskuterades även hur arbetet som helhet skulle redovisas samt hur
förbättringsområdena skulle kunna initiera ytterligare ett projekt med fokus att analysera hur en
förändring skulle kunna organiseras om denna skulle ta utgångspunkt i resultatet av modelleringen i
detta projekt. Detta har varit en sammanställning av den situationella analys av de handlingar som
utfördes under modelleringsprojektet med Distansvaruhuset. Genom att fokusera handlingarna
framträder en bild av projektets sammanhang som säger något om samarbetsformen i projektet.
Arbetet bedrivs sammanhållet och löper genom faser där dessa faser på övergripande nivå fokuserar
samproduktion respektive samvalidering av resultat. I nästa avsnitt kommer handlingar sättas i
bakgrunden och i förgrunden kommer istället resultaten att sättas.
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Figur 4.4: Resultat som genererades under arbetet med Distansvaruhuset

4.4.3 Situationell analys av resultat som producerades under modelleringsprojektet
Modelleringsprojektet avrapporterades i form av slutrapporter där resultaten från verksamhetsdefinitionen, samverkansanalysen, handlingsanalysen och processanalysen redovisas. I
avrapporteringen presenteras också de egenskaper för distanshandel som utredningsarbetet
resulterade i samt de förbättringsområden som modelleringen identifierade. Figur 4.4 är en
sammanställning av sakresultatet i förhållande till de tre arbetsseminarierna uppdelat i
modelleringsresultat och andra sakresultat. Utmärkande var att modelleringsresultaten som
samproducerades låg till grund för utformningen av de andra sakresultaten i modelleringen. Det var
under modelleringsdialogen och vid den gemensamma reflektionen kring resultaten i den tredje
workshopen som egenskaperna för Distansvaruhusets verksamhet samt förslagen på
förbättringsområden genererades. Med andra ord förutsatte detta sista resultat att de
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modelleringsresultaten dessförinnan hade utvecklats. Utöver detta kan jag konstatera att
modelleringsresultaten utvecklades genom växelverkan mellan samproduktion (rekonstruktion) och
samvalidering.
Utgångspunkt i figuren är att introduktionen växlas över till verksamhetsdefinitionen. Detta genom
att frågor börjar ställas om verksamheten där dessa frågor är drivs av fördefinierade kategorier. Med
utgångspunkt i denna definition katalyseras utredningsarbetet in i en samverkans- och
affärsinteraktionsanalys. Detta tog sig uttryck genom att utredningsspecialisterna efter
verksamhetsdefinitionen började ställa frågor om roller i verksamheten och vilka roller som finns i
verksamhetens omgivning (t.ex. kunder och leverantörer). Här utgjorde verksamhetsdefinitionen
ingångsvärde för detta frågande. Detta noteras särskilt i loggboken där det poängteras att frågorna
under samverkansanalysen baseras på och relateras till det som står på blädderblocksarken.
Om samverkansanalysen läser jag att den första graf som samproducerades var en översiktlig modell.
Denna dokumenteras på whiteboarden. Baserat på detta resultat utvecklades ett antal detaljerade
samverkansgrafer som förtydligade vissa delar i den samverkan som sker mellan olika roller i
verksamheten. Bland annat modellerades den samverkan som sker mellan inköpare och leverantörer.
Detta resulterade i tre grafer för att hålla isär inköp i normalfall, inköp där Distansvaruhuset
samverkar med ägaren och inköp där samverkan sker med externa leverantörer vid fabriksorder.
Indelningsgrund för graferna blev härmed inköpstyp och det var denna grund som styrde
detaljmodelleringen. Samverkansgrafer fanns även över lagrets verksamhet.
Under modelleringsarbetet drev modellerarna frågandet utifrån den övergripande graf som successivt
växte fram på whiteboarden. Därefter genomförde Jan - som huvuddelen av projektet utgjorde
dokumentatör - detaljerad modellering mellan det första och det andra modelleringstillfället vilket
resulterade i de olika samverkansgraferna. Det var dessa som presenterades och samvaliderades i
inledningen av den andra workshopen. I figur 4.5 visas en av de detaljerade samverkansgraferna som
finns med i slutrapporten. Denna modell är alltså ett slutresultat efter den samvalidering som
genomfördes under den andra workshopen. Nedanstående modell är således en nedbrytning av den
övergripande samverkansmodell som samproducerades på whiteboarden vid det första tillfället.
Modellen berör samverkan i förhållande till Distansvaruhusets lager.
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Figur 4.5: En detaljerad samverkansgraf under modelleringen av Distansvaruhuset
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Förutom den övergripande samverkansgrafen och tre detaljerade delgrafer framställdes i detta skede
även grafer där informationssystemets delar (register och databaser) grupperades mot olika aktörer i
Distansvaruhuset. Modellerarna drev då modelleringen mot att koppla samman den övergripande
verksamhetsmodelleringen med den bakomliggande informationsarkitekturen.
Till detta, på övergripande nivå, genomfördes vid det första modelleringstillfället även
affärsinteraktionsanalys. Till sin hjälp använde modellerarna en förkategoriserad affärsgenerisk
modell som teoretiskt raster för att ställa frågor till gruppen om hur affärsinteraktioner mellan aktörer
och Distansvaruhuset sker. Förutom detta använde modellerarna den del av samverkansanalysen som
dessförinnan hade utarbetats, vilken jag visar genom ”ramen” i fotografiet nedan. Med utgångspunkt i
innehållet i denna ”inramning” diskuterades olika transaktionsnivåer i den affärsgeneriska modell
som användes för att rikta dialogen. Detta är således ett exempel på att proceduriell kunskap som
metodgjorts tillsammans med arbetsresultat från ett specifikt tillfälle under modelleringen kan
användas under fullföljandet av modelleringen för att rikta modelleringsdialogen och generera ny
kunskap om verksamheten.
Med utgångspunkt i den övergripande samverkansanalysen kunde sålunda affärsinteraktionen mellan
Distansvaruhuset och olika roller rekonstrueras. Mellan den första och andra workshopen utreddes
interaktionen mellan dessa roller detaljerat och modeller över interaktionen renritades. Även dessa
renritade modeller presenterades i inledningen på den andra workshopen och samvaliderades. Denna
redovisning initierade både valideringsdialog och vidareutvecklingsdialog. I figur 4.6 visas en av de
modeller som blev det slutliga resultatet i slutrapporten. Denna modell är en av de renritningar som
gjordes baserat på det som visualiseras i den ”inramning” som nedanstående fotografi har.
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Figur 4.6: Renritad modell över affärsinteraktionen mellan Distansvaruhuset och kunder

Efter att detaljerade samverkans- och interaktionsgrafer samvaliderats och vidareutvecklats på basis
av kommentarer från gruppen gick modelleringen vidare till nästa fas i det andra arbetsseminariet.
Genom att förflytta sig till handlingsnivå ställdes nu detaljerade frågor till gruppen hur verksamheten
genom handlingar bedrivs. I slutrapporten läser jag att: ”handlingsgrafer är ett detaljerat sätt att
beskriva verksamheten. Detta görs genom att beskriva de aktiviteter som utförs i verksamheten samt den
information respektive det material som behövs för att utföra aktiviteten samt det som aktiviteten
resulterar i”.
Betraktat på en övergripande nivå innebär detta att modellerarna i detta läge ställde frågor om vilka
handlingar som utförs i verksamheten, vilka resultat dessa handlingar genererar samt vad som behövs
för att detta resultat ska kunna genereras. Detta innebär att frågor ställdes av modellerarna till
gruppen och att gruppen svarade. Dessa svar ligger till grund för att samarbetet successivt
samproducerade handlingsmodeller under workshopen.
Facilitatorn tillämpade olika arbetssätt för att tillsammans med gruppen dokumentera modelleringen
i detta läge. Under vissa delar av sessionen användes OH-projektorn och genomskinlig OH-film för att
dokumentera de svaren som frågorna resulterade i enligt metodens notation. I andra delar under
modelleringen används blädderblock och whiteboarden för att dokumentera svaren. Blädderblocks192

arken, whiteboarden och OH-filmen blir alltså bärare av underlaget för det renritningsarbete som
bedrevs mellan den andra och den tredje workshopen. Renritningsarbetet resulterade i formaliserade
handlingsgrafer. De presenterades i början av det tredje arbetsseminariet med avsikt att stimulera
samvalideringen av resultatet, men samtidigt också stimulera till att vidareutveckla dessa resultat så
att en överenskommelse kunde nås om hur verksamheten var beskaffad på handlingsnivå.
I figur 4.7 visar jag en översikt över de handlingsgrafer som utformades för att underlätta förståelse
för det handlingsmönster som modelleringen av Distansvaruhuset resulterade i. I figur 4.8 ser vi ett
exempel på en handlingsgraf som preciserar en del av handlingsmönstret i figur 4.7. Denna
handlingsgraf utarbetades av gruppen under den andra workshopen. Under detta samarbete
dokumenterades grafen genom blädderblock enligt metodens notation. Modelleringsdialogen
karaktäriserades därmed av ett modellerings(design)språk där handling, resultat, förutsättningar var
viktiga begrepp. Mellan arbetstillfällena renritades detta arbetsresultat till den formaliserade graf som
figur 4.8 visar.
För att utföra detta mellanarbete tillämpade Jan som dokumentatör ett datorbaserat dynamiskt
metodverktyg som stöd. Ett motiv till att jag valt ut ovanstående graf är att den är en av de modeller
som framträder i mikroanalysen i senare delar i denna avhandling då episoder från modelleringen
analyseras och presenteras. I relation till figur 4.7 utgör grafen i figur 4.8 det modelleringsresultat som
där benämns Budgetering (Bud1). Den visar bland annat de handlingar som ligger till grund för inköp
av olika produkter samt katalogproduktion. Styrande för Distansvaruhusets verksamhet är s.k.
budgetramar och grafen sammanställer därmed insikter om hur dessa ramar fastställs i
Distansvaruhuset.
Som beskrivits tidigare och som figur 4.4 visar ligger handlingsgraferna till grund för att utforma
processgrafer i det arbetssätt som tillämpas. Processgraferna utgör sammanfogade grupper av
handlingar och bildar kedjor av aktiviteter som representerar verksamhetens processer. Jag läser
följande i slutrapporten om hur processerna identifierades: ”För att identifiera de processer som finns i
Distansvaruhuset analyserades de handlingsmönster som finns i verksamheten; det vill säga hur olika
aktiviteter är relaterade till varandra” Arbetet att generera processgraferna skedde således som en del i
att på djupet analysera de handlingsmönster som handlingsgraferna visualiserade. Analysen av
handlingslogiken bildade underlag för att föra samman olika grafer till helheter genom en
indelningsgrund som baserades på idén om att hålla isär olika processtyper. De processtyper som
använts för att indela Distansvaruhusets processer beskrivs i slutrapporten enlig följande:
•
•
•

Leveransprocesser, vilka inbegriper interaktionen med och leverans av värde till verksamhetens
specifika kunder;
Försörjningsprocesser, vilka inbegriper tillhandahållandet av underlag för verksamhetens potentiella
kunder för att skapa förutsättningar för interaktion med specifika kunder;
Förutsättningsprocesser, vilka inbegriper etablering av förutsättningar för producenters handlingar,
som är viktiga vid verksamhetsutövande.
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Figur 4.7: En övergripande beskrivning av vilka handlingsgrafer som genererades vid modelleringen
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Figur 4.8 En handlingsgraf från modelleringen av Distansvaruhuset
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Genom att analysera de rekonstruerade handlingsmodellerna (delprocesserna) utifrån innehåll
(utvecklingsinriktade kontra operativa handlingar) och kundtyp (potentiella kunder kontra specifika
kunder) skapades en indelningsgrund (se figur 4.9) för att föra samman delprocesser till
förutsättningsprocesser, försörjningsprocesser och leveransprocesser och härigenom kunde
processerna vid Distansvaruhuset sättas samman.
Kundtyp
Innehåll
Utvecklingsinriktade handlingar
Operativa handlingar

Potentiella kunder

Specifika kunder

Förutsättningsprocesser
Försörjningsprocesser

Leveransprocesser
Leveransprocesser

Figur 4.9 Indelningsgrund för att föra samman processer med kundtyp och innehåll

I slutrapporten presenteras baserat på denna grund två processgrafer ”för att tydliggöra de olika
varianter som förekommer i typen leveransprocesser och samtidigt ha kvar en översikt över samtliga
processer i verksamheten”. Utdrag från den ena av dessa två processgrafer visar jag figur 4.10. Detta är
den processgraf som visar de förutsättningsprocesser, försörjningsprocesser och leveransprocesser
som Distansvaruhuset har. I figuren är leveransprocesserna borttagna och istället framhävs
förutsättningsprocesser och försörjningsprocesser. För att underlätta för dig som läsare att länka
samman denna processgraf med handlingsgrafen i figur 4.8 så ska relationen mellan dessa förstås i
termer av att de handlingar som visas i handlingsgrafen är delar av den delprocess som i processgrafen
omnämns Budgetering. För varje delprocess i denna processgraf finns det således ett antal
handlingsgrafer som visualiserar de handlingsmönster som Distansvaruhusets verksamhet innefattar.

Figur 4.10: Ett utdrag från en processgraf från Distansvaruhuset
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Under den sista workshopen diskuterades processgraferna och gruppen fick kommentera dem, de
vidareutvecklades och samvalidering av dem genomfördes. Förutom ovanstående
modelleringsresultat identifierades under detta arbete även egenskaper om Distansvaruhuset som
distanshandelsföretag. I slutrapporten finner jag att femton egenskaper, varav tre är:
•

•

•

”Kundintensivt; [Distansvaruhuset] har så pass många kunder att det inte med rimliga kostnader går
att bemöta dem individuellt genom alla kanaler. Kunderna delas in i olika kategorier, främst efter
tidigare köp. Det är utifrån dessa kategorier som erbjudanden (kataloger och rabatter) riktas mot
kunder. Det stora antalet kunder i kundregistret utgör en stor potential för att skapa återkommande köp.
Annat kundbegrepp; Begreppet kund har en speciell innebörd. Det går att urskilja olika huvudklasser av
människor; de som finns i kundregistret och de som inte finns i Distansvaruhusets kundregister. De som
inte finns i kundregistret kan vi kalla potentiella kunder. Det är till dessa personer som reklam om
katalogbeställningar riktas. Alla personer som finns i kundregistret kan ses som potentiella köpare. Detta
är personer som erhåller produkterbjudanden från [Distansvaruhuset] (dvs. katalog). När kunden sedan
lägger en order och är identifierad övergår den till att bli specifik kund.
Kommersiell ledningsgrupp; Den kommersiella ledningsgruppen skapar bland annat marknadsplanen.
Dessutom koordinerar den arbetet i förutsättnings- och försörjningsprocesserna genom att sätta
budgetramar. I leveransprocessen koordineras arbetet bland annat genom att sätta upp styrparametrar
för orderkörningen.”

Samtliga femton egenskaper utgör således karaktäristika för distanshandel i fallet Distansvaruhuset.
Enligt slutrapporten är vissa egenskaper unika för Distansvaruhuset medan andra kan vidareföras till
branchen som helhet.
Sammantaget visar analysen att resultaten successivt genererades under arbetet. Resultat från under
arbetets inledning bildade grund för att utveckla resultat under arbetets senare delar. Samproduktion
och samvalidering varvades. Handlingar under modelleringen styrdes av de instrument som
tillämpades och resultaten formaliserades genom de förutsättningar som instrumenten bibringade
modelleringsarbetet. I nästa avsnitt sätts handlingar och resultat i bakgrunden och istället sätts
instrumenten som tillämpades under modelleringsprojektet i förgrunden.
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4.4.4 Situationell analys av instrument som tillämpades vid modelleringsprojektet
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(t.ex. Lind &
Goldkuhl 1997)

ToP
(t.ex. Goldkuhl &
Röstlinger 2005)

Samalidering av
renritade
modeller

Verifierade och
överenskomna
sakresultat

FA/SIMM, TBR,
TOV och BAT

ToP och
Samverkansanalys

Samproduktion
av handlings‐
modeller
(rekonstruktion)

Handlingsgrafer över
verksamheten

TOV

Handlingsanalys
(t.ex. Goldkuhl
1993)

Samvalidering
av renritade
modeller och
processanalys

Verifierade och
överenskomna
sakresultat inklusive
processmodeller

FA/SIMM, TBR,
TOV och BAT

ToP, samverkans‐
analys, handlings‐
analys och
processanalys (t.ex.
Lind 2001)

Avslutning av
projektet

Egenskaper för
verksamheten,
förslag till
förändringsbehov
samt
överenskommelse
om hur resultatet
skulle avrapporteras

Förutsättningar för
affärsinteraktions‐
analys

FA/SIMM och
TBR

Förberedd
presentation om
modellerings‐
arbete och
process‐
synsättet
Penna,
blädderblock och
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Loggbok
(dokumentatör)

”Lättsam och
dialoginriktad
pedagogik vid
introduktionen”

Samverkansmodell
över verksamheten

Samverkansanalys
(t.ex. Röstlinger et.
al. 1997)

”Gemensam
brainstorming”
”Öppen och och
oformaliserad
dialog om hur
projektet skulle
avrapporteras”

Andra verktyg
Förberedd
presentation om
projektet

”Laget runt”
TBR
(t.ex. Lind &
Seigerroth 2003)

Samproduktion
av samverkans‐
modell och
affärs‐
interaktions‐
analys
(rekonstruktion)

Work‐
shop 3

Metodverktyg

I verksamhets‐
specialisternas
blickfång:
inget
I utrednings‐
specialisternas
blickfång:
Trampolin,
visio och word

Penna och white‐
board
Loggbok
(dokumentatör)

OH‐projektor, OH‐
film, OH‐duk och
pennor
Blädderblock och
tejp
Loggbok
(dokumentatör)

Penna,
blädderblock och
tejp
Loggbok
(dokumentatör)

Figur 4.11: En sammanställning av instrument som användes under modelleringen av Distansvaruhuset

Genom analyserna ovan av handlingar och resultat under modelleringen har den struktur som
modellerarna tillämpade i projektet skymtat fram i olika avseenden. Resultaten i form av olika
modeller vittnar om olika modelleringshandlingar som utförts genom olika instrument och
förutsättningar som teori och metod. I detta avsnitt sammanställs olika instrument som tillämpades
under projektet och dessa relateras till workshop, faser (handlingar) och resultat. Jag kommer även
här relatera dem till teoretiska källor. För att kunna skapa överblick samt systematisera analysen har
jag utformat en tabell som ställer samman insikterna jag vunnit om vilka instrument som användes
under modellering av utredningsspecialisterna (se figur 4.11).
Den första workshopen utmärks av handlingarna inledning och samproduktion. Arbetet inleddes med
att projektet presenterades och gruppen bekantade sig med varandra. Den teori som
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utredningsspecialisterna i detta läge tillämpade är hämtade från Förändringsanalys (FA) (t.ex.
Goldkuhl & Röstlinger 1988) och det senare kom att artikuleras i konceptet Team-based
reconstruction (TBR) (Lind & Seigerroth 2003). Utredningsspecialisterna tillämpade därutöver en
metodik i inledningen som innebar att projektet beskrevs av facilitatorn för gruppen. Utgångspunkt
för detta var det förberedande arbete som hade skett inom Postorderföreningen och sedermera under
planeringen av projektet. Det gavs i detta läge utrymme för frågor och synpunkter samt kommentarer
huruvida upplägget var klart och tydligt. Metoden som därefter tillämpades beskrivs i Goldkuhl &
Röstlinger (1988) som laget runt. Genom laget runt fick de olika deltagarna kortfattat berätta om sig
själva och sin roll i verksamheten.
Förutom dessa drivkrafter använde utredningsspecialisterna även en förberedd presentation som
instrument i inledningen av workshopen. Detta menar jag utmärker att de utöver metod och teori i
tillämpning använde sig av ett övrigt verktyg för att systematisera arbetet. Inledningen av projektet
och workshopen utmärks således av att utredningsspecialisterna tillämpade teori, metod och andra
verktyg i samverkan för att initiera modelleringen som ett samarbete.
Därefter övergick modelleringen till en introduktion i modellering och processynsättet. Utmärkande
för de instrument som tillämpades då var att dels användes en förberedd presentation för att
visualisera värdet med modelleringsarbete, men även att en pedagogik tillämpades vilken innebar att
denna förberedda presentation medvetet lämnades av facilitatorn och att denna på friare manér
introducerade modellering för deltagarna genom dialog med dessa. Jag benämner detta i figuren som
en lättsam och dialoginriktad pedagogik. För att exemplifiera värdet och fördelarna med
modelleringsarbete och att tänka i processer användes därmed lättsamma och relaterbara
referenspunkter från branschen, andra branscher och vardagslivet.
Som beskrevs i avsnitt 4.3.2 innebar inte introduktionen en föreläsning i traditionell mening istället
sammanflätades introduktionen med definitionen av verksamheten. Successivt började facilitatorn att
ställa frågor till deltagarna för att få igång en dialog om verksamheten. Dessa frågor var inte spontana
även om den lättsamma inramningen medförde att dialogen kunde tolkas som detta. De handlade om
verksamheten med utgångspunkt i dess produkter, sättet på vilket kunder betalar m.m. Med andra
ord de kategorier som bildar ramverket för hur verksamheter definieras enligt ToP (Goldkuhl &
Röstlinger 2005) tillämpades för att driva verksamhetsdefinitionen. Att tillämpa förkategoriseringar
för att på övergripande nivå förstå en verksamhet är ett utmärkande drag i TOV (teorin om
oöverblickbara system) som utgjorde den teoretiska drivkraften i detta modelleringsarbete (Lind
2001).
Genom detta sammanflätade arbetssätt övergick introduktionen till att bli modellering. Genom
frågorna och verksamhetsspecialisternas svar uppstod därför ett behov av att dokumentera vunna
insikter. Detta skedde på två sätt utifrån ett instrumentellt synsätt. Det sätt som var i
verksamhetsspecialisternas blickfång var de kategorier som gemensamt formulerades och ledsagat av
facilitatorn dokumenterades på det blädderblock som var centralt placerat i rummet. Till sin hjälp
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använde facilitatorn en blädderblockspenna och successivt när arken fyllts med begrepp så användes
tejp för att klistra upp bladen på väggarna i rummet.
Det andra sättet på vilket dokumentation genomfördes och som inte var i verksamhetsspecialisternas
blickfång var att dokumentatören tillämpade två allmänna IT-baserade metodverktyg för att simultant
dokumentera arbetet i en dator: ett ritprogram i form av visio och ett ordbehandlingsprogram i form
av word. Utöver detta användes även ett anteckningsblock. Denna parallella dokumentation av
modeller, citat, annotationer samt tolkningar var inte i blickfånget för verksamhetsspecialisterna, utan
för dem utgjorde blädderblocket det primära instrumentet för dokumentation under modelleringen.
Mellan seminarierna tillämpades ett specifikt metodverktyg (Trampolin) för att renrita handlingsgraferna.
Blädderblocket som var framträdande i inledningen av workshopen kom senare under modelleringen
att skiftas till whiteboarden när arbetet övergick till att fokusera samverkansanalys (Röstlinger et. al.
1997). Under detta arbete kom ytterligare en teori att driva modelleringsarbetet: affärsinteraktionsteori (BAT) (t.ex. Lind & Goldkuhl 1997).
Gemensamt mellan de olika faserna är att resultaten inte producerades med stöd i en viss form av
instrument utan att modellerarna samtidigt använde olika former av instrument, mer eller mindre,
samstämmigt designade, för att utföra modelleringsarbetet. Ju längre in i modelleringsarbetet
samproduktionen kom i ju högre grad tillämpades formaliserade modelleringsinstrument. Emellertid
användes dessa inte utan anpassning utan arbetet präglades av teori, metod och verktyg i situationell
tillämpning. Detta resulterade i att ett modelleringsspråk tillämpades under dialogen vilket jag tolkar
att verksamhetsspecialisterna kunde hantera och använda. Även om facilitatorn ledsagade gruppen
och var den som var medveten om att instrumenten användes så vill jag karaktärisera modelleringen
som i hög grad en samproduktion av resultaten. Deltagarna validerade således inte enbart resultaten
utan de var i hög grad med och samproducerade de insikter som utgjorde modelleringsresultaten.
Dock kanaliserades all kommunikation genom modellerarna innan insikterna blev en del av resultatet.
Arbetet utfördes sammanhållet.
Utmärkande för arbetet var också att när det vid det tredje seminariet avslutades så användes återigen
ett friare upplägg för att 1) identifiera egenskaper för verksamheten, 2) utforma förändringsförslag
förankrade i modelleringen samt 3) för att nå en överenskommelse om hur resultatet av arbetet skulle
avrapporteras. Under detta skede i projektet genomfördes arbetet med en öppen brainstormingsmetodik för att identifiera egenskaper och förändringsförslag samt genom en öppen och mer naturlig
dialog för att diskutera hur arbetet skulle avrapporteras gentemot uppdragsgivarna. Denna friare form
att arbeta knöt ihop samarbetet med inledning av projektet då en liknande stil hade tillämpats för att
initiera projektet. Med samma stil som arbetet startades upp stängdes följaktligen arbetet både
ändamålsenligt och emotionellt.
Under arbetet med den situationella analysen av instrumenten identifierade jag en svaghet i det
ramverk som jag tillämpat. Denna svaghet spårade jag tillbaka till den inventering som ligger till
grund för ramverket och även den innebörd som jag lagt i instrument genom de fyra dimensioner som
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jag tillämpat. Analysen av empirin genom ramverket innebar således konsekvensen att jag kom att
vidareutveckla ramverket i förhållande till kategorin instrument. I loggboken hade jag skissat upp
rummet för modelleringen och genom att granska videoupptagningarna så framträdde snart för mig
att rummet i sig kunde ses som ett fenomen med viktiga instrumentella egenskaper för modelleringen.
Rummet blir genom modellerarnas bruk en del av de instrumentella förutsättningar som råder för
modelleringen. Det blir en arena för modelleringen som har att göra med hur
verksamhetsspecialisterna är placerade sinsemellan och därmed de förutsättningar de har med att
interagera med varandra, facilitatorn, dokumentatören och vice versa. Arenan blir även en
förutsättning för hur de olika modellerarna sinsemellan är placerade så att de på olika sätt verbalt och
icke-verbalt kan kommunicera med varandra under arbetet, följa dialogen och påverka samarbetet
genom co-facilitering.
Rummet har också betydelse för hur olika resultat lagras och visualiseras under modelleringen. Med
andra ord hur t.ex. väggar används för att lagra, visualisera och återanvända resultaten under dialogen
i modelleringen. I figur 4.12 har jag renritat skissen över den modelleringsarenan som användes i
detta modelleringsprojekt. De tre workshoparna genomfördes sammanhållet i storgrupp på denna
arena.
Modelleringsarenan utgjordes av ett sammanträdesrum med de faciliteter som karaktäriserar rum av
konferenstyp. Utredningsspecialisterna var placerade mittemot varandra där den faciliterande
modelleraren hela tiden var i förgrunden för verksamhetsspecialisterna och den dokumenterande
modelleraren befann sig i bakgrunden i och med att han var placerad tillsammans med deltagarna.
Verksamhetsspecialisterna hade inga förutbestämda bestämda platser. Men genom videoupptagningen kan man se att de sitter ungefär på samma platser vid tillfällena. Marknad och
kundtjänst satt till vänster. Inköp satt längst bak samt till höger och katalog, lager samt IT satt
närmast Mikael på höger sida om konferensbordet.
Jag visualiserar genom bilden även några av de verktyg som användes under modelleringsarbetet.
Whiteboarden var t.ex. ett viktigt dokumentationsverktyg under det första modelleringstillfället. Vid
detta tillfälle användes även blädderblocket för att dokumentera resultatet av
verksamhetsdefinitionen. Dessa ark sattes vid de efterföljande sessionerna upp på väggen bakom Jan
och var således tillgängliga för gruppen under det fortsatta arbetet. På väggytan till vänster om Jan
sattes de handlingsgrafer upp som under det andra respektive tredje tillfället samproducerades på
blädderblock. De genererades först på blädderblocket, därefter avskiljdes de från detta och sattes upp
på väggen. De blev där en del av modelleringsdialogen genom att återkopplingar gjordes till dem
under det fortsatta modelleringsarbetet. Genom att de var tillgängliga så rörde sig den faciliterande
modelleraren mellan blädderblocket och väggytan när nya insikter vanns för att uppdatera de
upphängda handlingsgraferna.
OH-projektorn användes för att redovisa det som Jan hade renritat samt användes det som ett verktyg
för att visualisera den del av modelleringen som inte genomfördes med hjälp av blädderblocket. Vid
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detta arbete använde Mikael istället OH-film för att dokumentera de insikter som gruppen nådde om
verksamheten utifrån de frågor som ställdes.

Figur 4.12: Modelleringsarenan i modelleringen tillsammans med Distansvaruhuset

I figuren har jag även visualiserat de kameror som användes för att dokumentera den andra och tredje
workshopen. Själv var jag antingen placerad bakom [cam.right] som jag då använde dynamiskt för att
dokumentera olika situationer som inträffade. Om jag inte gjorde detta satt jag på stolen vid [cam.left]
följde med distanserat engagemang arbetet under modelleringen.
Detta var en sammanställning av den situationella analys som genomförts om de instrument som
tillämpades under projektet tillsammans med Distansvaruhuset. Det som har framträtt är att
modellerarna har en central uppgift i modelleringsarbetet och tillhandahåller i hög grad den
modelleringskompetens som behövs under arbetet. All modelleringsdialog kanaliseras genom
utredningsspecialisterna. Detta är en konsekvens av att modelleringsarbetet bedrivs sammanhållet.
Samarbetsform i termer av roller och arbetsfördelning är i förgrunden i nästa avsnitt och där sätts
handling, resultat och instrument i bakgrunden.
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4.4.5 Situationell analys av roller och arbetsfördelning under modelleringsprojektet
I detta avsnitt redogör jag för den situationella analysen av aktörerna under modelleringen. Både
utredningsspecialister och verksamhetsspecialister karaktäriseras men med olika tyngdpunkt. Detta i
och med att studien är inriktad mot att förstå vad som utmärker utredningsspecialisternas arbete att
facilitera modelleringen. Detta innebär att karaktäriseringen av modelleringsteamet även inkluderar
en analys av fördelningen av arbete under genomförandet av modelleringen.

4.4.5.1 Karaktärisering av verksamhetsspecialisterna från Distansvaruhuset
Distansvaruhuset hade fått i uppdrag att inför modelleringsseminarierna välja ut ett representativt
antal personer från organisationen som kunde bidra med kunskap om verksamheten och vilka
tillsammans kunde samarbeta för att skapa en tydlig bild över verksamheten. Detta innebar att en
grupp på elva personer formats av medarbetare från organisationen. Gruppen innefattade såväl
personer med ledningsbefattning som personer från verksamhetslinjen. Merparten av gruppens
deltagare var emellertid från verksamhetslinjen. Merparten av deltagarna var även med under
samtliga tillfällen samt vid presentationen av resultatet som följde några veckor efter det att den sista
workshopen hade genomförts.
Ställt i relation till de funktioner som lyftes fram i avsnitt 4.3.1 deltog personer från samtliga områden
i verksamheten (se figur 4.13). Tyngdpunkten låg emellertid på personer från inköp samt från
kundtjänst vilket kan tolkas som ett tecken på att dessa funktioner betraktades som särskilt betydande
för verksamheten samtidigt som de utgör stora avdelningar inom organisationen. Från
kundtjänstfunktionen deltog sammantaget tre personer och från inköpsfunktionen deltog fyra
personer. Från IT-funktionen deltog en person och en person deltog från lagret samt en deltog från
vardera marknadsavdelningen och katalog. Representanten från marknadsavdelningen var även
medlem i den kommersiella ledningsgruppen och därmed en del av ledningsverksamheten i
Distansvaruhuset.
Medverkande under modelleringsprojektet
Identifierare
InkpU
InkpKv
InkpHF
InkpCh
Ktj1
Ktj2
Ktj3
IT
Mark‐
KomLed
Lgr
Katalog

Beskrivning
Produktchef för produkter inom kategorin
underkläder
Produktchef för kläder kvinna
Inköpare av produkter inom hemma och
fritid
Övergripande inköpschef
Kundtjänstmottagare
Kundtjänst – krediter
Kundtjänstmottagare
Systemutvecklare
Marknadschef och medlem i den
kommersiella ledningsgruppen
Gruppledare på distansvaruhusets
expeditionslager
Representant från katalogavdelningen

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Figur 4.13: Verksamhetsspecialister från Distansvaruhuset som medverkade i modelleringsprojektet
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4.4.5.2 Karaktärisering av utredningsspecialisterna och modelleringsteamet
För att kunna karaktärisera utredningsspecialisterna och modelleringsteamet lämnade jag i analysen
slutrapporten som primär källa och utforskade explorativt videomaterialet. Vad som karaktäriserar
modellerarna och hur teamet satts samman beskrivs inte i rapporten. Fokus är där resultat,
handlingar och instrument. Med andra ord kom karaktäriseringen av modellerarna bli ett sätt att
återbesöka av samarbetet genom att studera videodokumentationen och därmed inleda
organiseringen av ”mikroanalysen”, d.v.s. urval och analys av episoder på detaljerad nivå genom
konversationsinriktad handlingsanalys.
Den typ av arbetsfördelning som tillämpades av modellerarna i detta projekt innebar en tydlig
uppdelning av arbetsuppgifterna mellan två separata roller. Som beskrevs i avsnitt 1.4.3 utgjordes
detta team av modellerarna Mikael och Jan. Utmärkande för deras uppdelning av arbetsuppgifter var
att Mikael primärt tog ansvaret för att ledsaga modelleringen. Detta innebar att det var han som i
huvuddelen av arbetet intervenerade i modelleringsdialogen genom att ställa frågor och dokumentera
de svar som gemensamt formulerades med hjälp av instrument, såsom whiteboarden, blädderblocket
respektive OH-filmen. Endast vid några tillfällen agerade Jan i denna roll och då vid samvalidering av
grafer som renritats av honom. Mikael tog i detta läge på sig rollen som dokumentatör.
Ställt i relation till Hogans (2002:96) indelning av olika typer på arbetsfördelning vid co-facilitering
kan den tillämpade modellen i detta projekt liknas vid uppdelningen modellerare kontra
dokumentatör (se avsnitt 3.5.3). Om denna modell tillämpas faciliterar en av utredningsspecialisterna
aktivt och i förgrunden, med målsättningen att gruppen ska generera resultat, medan den andre
passivt och i bakgrunden dokumenterar arbetet och de resultat som arbetsgruppen når. Denna modell
är den minst integrerade typen av arbetsfördelning och sker ofta genom en tydlig hierarki mellan
aktörerna som faciliterar.
Som dokumentatör arbetade Jan passivt i samarbetets bakgrund. Genom att följa dialogen fångade
han upp vilka frågor som ställdes och vilka svar som dessa frågor resulterade i. Han arbetade genom
att göra anteckningar och med en bärbardator dokumentera insikter. Med dessa verktyg gjorde han
detaljerade kommentarer om de modeller som skapades i den specifika utredningssituationen. Hans
dokumentation var emellertid inte tillgänglig för gruppen i övrigt utan dessa gemensamgjordes först
när de ställts samman, paketerats och renritats. Detta gemensamgörande inträffade först vid
nästföljande tillfälle när de renritade då modellerna samvaliderades. De gjordes då tillgängliga via
infrastruktur (OH-blad, blädderblock) och blev underlag i interaktionen mellan gruppen och den
ledsagande modelleraren. Jans arbete kan därmed i relation till facilitering tolkas som framåtriktat då
det var möjliggörande för framtida arbete vid senare tillfällen under projektet.
Mikael som ledsagande modellerare hade som primär uppgift att i nuet intervenera i samarbetet. Hans
arbete handlade om att kontinuerligt uppmärksamma behov av stöd från gruppen under samarbetet.
Därefter välja ut när intervention skulle ske, välja och anpassa åtgärder för intervention och
intervenera mot verksamhetsspecialisterna baserat på denna design. Detta inkluderade att låta
deltagarna tänka och svara, och därefter fånga upp deras svar och värdera dessa gentemot modellerna,
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samt att komma med egna inlägg. Arbetet innebar att i nuet omvandla svaren till justeringsförslag
eller till andra arbetsresultat på en för gruppen gemensam visuell arbetsyta. Det handlade också om att
fokusera och omfokusera i samarbetet till nästa tema eller gå tillbaka till ett redan behandlat tema för
vidareutveckling av detta genom att förädla modellerna.
Modellerare som
dokumentatör

Modellerare som ledsagare

Mikael

Arbetar under seminarierna
aktivt med att uppmärksamma
de behov gruppen har av stöd i
samarbetet, väljer ut,
formulerar och ställer frågor
om verksamheten, fångar
omedelbart upp,
sammanställer och presenterar
svaren genom att uttrycka
svaren i modeller och andra
beskrivningsformer på en för
gruppen visuell yta.

Arbetar att passivt
uppmärksamma de frågor som
ställs under seminariet, följa
och dokumentera dialogen,
fånga de svar som formuleras,
göra noteringar om svaren,
göra eventuella preciseringar i
syfte att tydliggöra oklarheter
för att efter seminariet kunna
renrita, vidareutveckla,
och/eller fördjupa analysen av
de resultat som genererats
under samarbetet.

Facilitering primärt genom
omedelbara handlingar
syftande till att underlätta
gruppens arbete i nuet

Facilitering primärt genom
handlingar som syftar till att
möjliggöra framtida arbete.

Utifrån gruppens synvinkel en
aktiv roll – agerar i förgrunden

Jan

Utifrån gruppens synvinkel en
passiv roll – agerar i
bakgrunden

Figur 4.14: Karaktärisering av utredningsspecialisterna i projektet med Distansvaruhuset

Resultatet av denna situationella analys innebär att jag preciserar intervenerare i termer av
modellerare som ledsagare. Ledsagare blir då en intervenerare som praktiserar hög grad av
intervention då han eller hon åtföljer samarbetsprocessen. Föreliggande fall visar att interventioner då
sker både med hänseende på innehållet i samarbetet och i processen. Modellerare som ledsagare
intervenerar således både i innehållet i dialogen samtidigt som modelleraren underlättar gruppens
modelleringsarbete med avseende på genomförandet.
I avsnitt 3.4.2 beskriver jag olika aktörsroller vid samarbetsinriktad modellering. Modelleraren som
ledsagare är en roll som framhäver egenskaper från tre av de roller som beskrivs där: facilitator,
reflektör/modelleringsexpert och processcoach. Modelleraren som ledsagare är som facilitator en för
gruppen mycket synlig person som vaskar fram och drar ut kunskap ur deltagarna, samtidigt som
han/hon riktar uppmärksamhet mot samarbetsprocessen när han åtföljer den. Modellerare som
ledsagare var även i ljuset av detta fall någon som reflekterade över de resultat som samproduktionen
resulterade i. Han säkerställde tillsammans med gruppen att modellen i fokus respektive modellerna
som producerats tidigare överensstämde och uttryckte de insikter som framkom under hela
samarbetet. Genom sin expertkunskap hjälpte han gruppen att värdera det som sades under dialogen i
relation till befintliga modelleringsresultat, normer och instrument för att säkra kvalitet och
kongruens i resultaten, men också för att kunna ledsaga gruppen i det fortsatta samarbetet. Så
förutom kraft att vaska fram kunskap, värdera nya resultat mot befintliga resultat så riktade den
ledsagande modelleraren även in sitt agerande på att coacha gruppens samarbetsprocess. Inte genom
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punktinsatser vilka påkallades av gruppen utan kontinuerligt genom att ledsagaren åtföljde hela
processen. Det som begreppet ledsaga visar är att denna coaching inte enbart är passiv och reaktiv
utan aktiv och proaktiv.
Att agera som modellerare som ledsagare innebär således möjligheten att ledsaga gruppen stramt eller
fritt. Min tolkning är att det som uttrycker detta modelleringsteam är att modelleringen ledsagas
stramt under genomförandet medan avslutningen innebär en mer lösare form av ledsagning.
Utifrån gruppens perspektiv arbetade Mikael huvudsakligen i förgrunden och ledsagade dem genom
samarbetet medan Jan huvudsakligen agerade passivt och i bakgrunden (se figur 4.14). Den senares
facilitering av arbetet, som dokumentatör, får därmed konsekvenser på gruppens samarbete först i
framtiden. Modelleringsdialogen kanaliseras därmed genom båda modellerarna, men det är bara
modelleraren som har uppgiften att intervenera som kommer med omedelbara initiativ och responser
under samarbetet och därmed aktivt bygger arbetsrelationen med verksamhetsspecialisterna.
Dokumentatören är endast möjliggörare och bygger således upp en passiv arbetsrelation med
deltagarna i och med att han inte direkt intervenerar med dessa i samma omfattning som ledsagaren.
Rollen modellerare som dokumentatör kan knytas till dokumentatör/verktygsoperatör (se avsnitt
3.4.2). Denna innebär att dokumentera de resultat som gruppen når samt rekonstruera hur gruppen
resonerade inför varje insikt i syfte att ställa samman och vidareutveckla modellerna under
renritningsarbetet. Detta arbete var något som Jan i begränsad omfattning gjorde vid seminariet, och i
huvudsak mellan de olika seminarierna. Min tolkning blir att modellerare som dokumentatör även
kan relateras till reflektör och metodexpert (se avsnitt 3.4.2). Motivet till detta är att även om Jans
agerande i relation till Mikaels var passivt och i bakgrunden för gruppen så var de inlägg som han
faktiskt gjorde under seminarierna ett säkerställande av kvaliteten i de modeller som successivt växte
fram under samproduktionen. Inläggen baserades på kunskapsluckor som framträdde under
modelleringsarbetet. Detta är ett uttryck på en modelleringsexperts agerande. Även arbetet som
skedde mellan seminarierna - renritningen, vidareutvecklingen och förberedelserna - måste ses som
något mer än dokumentation. Även då blev utövandet av modelleringskunskap ett sätt att facilitera
det framtida samarbetet vilket faller under rollen som modelleringsexpert.
De två typer av utredningsspecialister som detta projekt innefattade överlappar alltså de roller som
kunskapsinventeringen identifierade. Jag visar detta i figur 4.15 genom att sätta ett plus mellan de
olika subrollerna när jag där sammanställer den situationella analysen av modelleringsprojektet med
Distansvaruhuset i relation till facilitering-i-handling.
Rollerna förde med sig olika ansvar i faciliteringen av samarbetet. Rollen som ledsagare innebar att
fånga upp det omedelbara behov av stöd som präglade samarbetet. Ledsagaren blev såldes den som
levererade omedelbara åtgärder av underlättande karaktär för att gruppen i nuet skulle kunna
samproducera modelleringsresultat effektivare och med högre grad av kvalitet. Dokumentatören å
andra sidan blev den som i huvudsak ansvarade för att fånga upp de behov av framåtriktade och
möjliggörande åtgärder som gruppen hade, så att gruppen vid senare tillfälle skulle få goda
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förutsättningar att genomföra kommande arbetsuppgifter. Dennes facilitering genomfördes således av
handlingar och åtgärder med fördröjd effekt.

Figur 4.15: Karaktärisering av modelleringsteamet och facilitering-i-handling i projektet med Distansvaruhuset

En reflektion som jag gör mot bakgrund av den situationella analysen är att dokumentatörens arbete
vid arbetsseminariet i många avseende är ”dolt” för gruppen. Gruppen har under arbetet främst fokus
på nuet och det arbete som de gör tillsammans med ledsagaren som är i förgrunden för dem. Det är
följaktligen ledsagaren som etablerar och vidmakthåller arbetsrelationen mellan modelleringsteamet
och verksamhets-specialisterna. Det är inom ramen för denna interaktion som osäkerhet för arbetet,
medel, mål och problem uppstår och behöver hanteras. Det är även inom denna relation som
förtroende och trygghet för samarbetet uppstår och återfinns. Min tolkning av dokumentatörens
uppgift är att denne genom sina för gruppen dolda handlingar möjliggör för facilitatorn såväl som
gruppen att arbeta effektivt i framtiden, men att detta nödvändigtvis inte uppmärksammas av
verksamhetsspecialisterna.
Hogan (2002) karaktäriserar denna tydliga arbetsfördelning mellan interveneraren och dokumentatör
som hierarki. Detta arbetssätt utmärks av en tydlig och stadigvarande arbetsfördelning mellan
modellerarna. Uppdelningen har ofta sin grund i att någon med större erfarenhet och bättre färdighet
att utöva modellering har den intervenerande rollen medan den andre modelleraren ofta är en lärling
successivt får möjlighet att utveckla erfarenhet så att han eller hon i framtiden kan ta ett större ansvar
för modelleringsarbetet. Detta är snarlikt den uppdelning som Cronholm (1998) diskuterar i relation
till metodverktyg, en verktygsutövare kan vara expert alternativt novis. Under modelleringen
rekommenderar Hogan (2002) att en hierarkisk arbetsfördelning inte skiftas mellan aktörerna då
detta kan påverka relationen mellan facilitatorerna samt relationen mellan deltagare och facilitatorer.
Det inträffade några växlingar mellan fördelningen i detta specifika modelleringsarbete. Växlingarna i
hände under den andra workshopen. Utifrån gruppens perspektiv blev då Jan den som kom i
förgrunden som ledsagare, medan Mikael intog rollen som dokumentatör. Denna växling är vanlig om
modelleringsteamet tillämpar co-facilitering enligt tandemmodellen (Hogan 2002). Modellerarna
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växlar då roller med varandra under olika perioder i arbetet och skiftar därmed det ansvar som olika
roller för med sig. Arbetet planeras och genomförs då enligt denna gemensamma faciliteringsform.
Mot bakgrund av facilitering som socio-instrumentell handling är det den ledsagande modelleraren
som innan växlingarna sker har utvecklat en aktiv arbetsrelation med gruppen genom att åtfölja och
medverka i samarbetet. Detta har inte dokumentatören gjort utan istället har han utvecklat det som
kan beskrivas som en passiv arbetsrelation med gruppen, i och med att han arbetat i bakgrunden och
dokumenterat arbetet. Om målet är att novisen ska skaffa sig erfarenhet om att arbeta som facilitator
så borde ett rimligt antagande, utifrån ett socio-instrumentellt perspektiv, vara att han eller hon får en
rimlig möjlighet att möta de förväntningar som har formats fram till skiftet av rolluppdrag.
Dokumentatören i rollen som ledsagare har inte samma förutsättningar att under kort tid bygga upp
en aktiv arbetsrelation med verksamhetsspecialisterna, utan han eller hon förväntas från deras sida
agera ledsagare direkt i enlighet med den bild av denna roll som gruppen utvecklat fram till växlingen.
Om inte dessa förväntningar infrias riskerar osäkerhet utvecklas i gruppen utifrån olika hänseenden.
Att hantera detta kräver antingen att man har tränats i denna typ av aktiva inhopp och/eller att man
har särskilda egenskaper som gör att man omedelbart kan växla från passivitet till aktivitet. Man kan
även vända på resonemanget och konstatera att den som har varit ledsagare fram till växlingen, i en
handvändning nu behöver kunna skifta från att vara aktiv till att bli passiv och träda tillbaka. Att
omgående komma in i sina nya roller är viktigt för att inte gruppen ska bli osäker på vad olika roller
innebär, vilket kan om detta sker leda till att gruppens relation med modelleringsteamet försämras
(Hogan 2002) eller att förtroendet för teamet och samarbetsformen hämmas (Lyytinen 1987).
En styrka med den arbetsfördelning som Mikael och Jan tillämpade var att både nuet underlättades
och framtiden möjliggjordes genom den tydliga uppdelningen. Ledsagaren fokuserar primärt nuet och
det som i närtid ska ske medan dokumentatören främst bereder vägen för och projekterar de
modelleringshandlingar som ska ske i framtiden.
I avsnitt 3.5.1 beskriver jag Herons (1999) modell över olika sätt att fatta beslut vid faciliterat arbete.
Det som utmärkte arbetet i detta projekt var att den dominerande beslutsmodellen var variant 2 (se
figur 3.23) i förhållande till ämne/tema i arbetet respektive samarbetsprocess. Den ledsagande
facilitatorn bestämde stundtals själv vilket temat dialogen skulle fokusera, stundtals var det något som
facilitatorn och gruppen bestämde tillsammans. Detta gällde även vägval under processen.
Utmärkande för detta fall var att under den tredje workshopen och i avslutningen av projektet så
tillämpades en firare metod. Detta innebar att modelleraren ledsagade gruppen in i beslutsmodell av
typen nummer 5 i figur 3.23. Facilitatorn och gruppen bestämde då tillsammans att något tema var
viktigt att arbeta vidare med alternativt så bestämde gruppen själv relevanta teman.

4.5 Modelleringsprojektet tillsammans med Elektronikleverantören
Detta andra modelleringsprojekt genomfördes även det inom ramen samma forskningsprojekt som
projektet med Distansvaruhuset. I tiden genomfördes det under perioden 2003-03-05 till 2003-06-18.
Också detta projekt utfördes genom arbetsseminarier samt genom renritnings- och vidareutveckling
mellan de olika workshoparna. Det förgicks av ett planerings- och förberedelsearbete och avslutades
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med en aktivitet där gruppen 1) fick brainstorma fram idéer för vad systemutvecklingsarbetet efter
modelleringsprojektet skulle fokusera, 2) fick föra en friare diskussion om hur detta arbete skulle
organiseras och genomföras.
Inte heller i detta projekt haft jag haft access till planeringen av arbetet. I mångt och mycket är
upplägget i detta modelleringsprojekt av samma karaktär som i Distansvaruhuset. Detta är i första
hand en konsekvens av att det är samma modelleringsteam som genomförde projektet enligt en
snarlik samarbetsform och att det är i hög grad samma instrument som användes som metodstöd.
Några intressanta och viktiga skillnader finns mellan projekten som behöver lyftas fram. En skillnad i
förhållande till modelleringsteamets sammansättning är att Jan kom att sjukskrivas under projektet
tillföljd av en planerad operation vilket medförde att en verksamhetsspecialist (”AffärsUtv”) från
Elektronikleverantören kom att ersätta honom som dokumentatör under projektet.
En annan skillnad är att jag redan från det första arbetsseminariet fick göra videoinspelningar av
samarbetet. Jag har således tillgång till videomaterial som skildrar när gruppen av
verksamhetsspecialister för första gången träffar modelleringsteamet i ett arbetsseminarium. Material
av detta slag har jag inte från Distansvaruhuset och inte heller från modelleringsarbetet tillsammans
med Inredningsleverantören. Vad som dessutom är intressant är att jag i detta fall har tillgång till de
anteckningar som enskilda verksamhetsspecialister gjorde under workshoparna vilket inkluderar den
verkställande direktören i företaget. Jag har även tillgång till de listor som utformades under
arbetsmötena för att dokumentera gjorda insikter under arbetet. Jag har genom dessa dokument fått
ett skarpare analytiskt redskap att identifiera episoder med relevans för facilitering.
I fallet med Distansvaruhuset medverkade aktörer från både ledningsnivå och linjen. Utmärkande för
det projektet var att ingen agerade i rollen gatekeeper/champion (se avsnitt 3.4.2). I föreliggande
projekt medverkande i första hand aktörer från ledningsnivå samt den verkställande direktören vilket
i det senare fallet därmed skapade förutsättningar att studera hur en gatekeeper interagerar med
modelleringsteamet under samarbetet.
En annan skillnad mot det första projektet är att detta andra projekt syftade till att också skapa
förutsättningar för reell IT-relaterad förändring i form av ett nytt affärssystem för verksamheten. I
fallet med Distansvaruhuset var ett fortsatt förändringsarbete endast en möjlig väg. I detta fall var
modelleringsarbetet en del i Elektronikleverantörens process att göra en större förändring i
informationssystemet. Frågorna i modelleringsarbetet på Distansvaruhuset hade således fokuserat
nuläget i verksamheten medan i detta projekt berördes både nu- och bör-läge.
Som huvudkälla för den situationella analys som härefter redovisas är slutrapporteringarna från
modelleringsprojektet. För att karaktärisera modelleringsteamet har jag emellertid tagit del av
videomaterialet och annan dokumentation då detta inte täcks i den formella slutrapporten vars
struktur överensstämmer med slutrapporten för Distansvaruhuset.
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4.5.1 Övergripande beskrivning av verksamheten i fokus för modelleringsprojektet
Elektronikleverantören har Sverige som huvudsaklig marknad men arbetar enligt slutrapporten mot
att bli Europas främsta leverantör av hemelektronik. Kunder utgör i huvudsak privata konsumenter
och i likhet med Distansvaruhuset har man handel på distans som fokus, men har valt att komplettera
denna kanal med butiker där man erbjuder det sortiment som kan köpas via organisationens
webbaserade e-handelssystem. Det är dock detta system som utgör primär marknadskanal mot
kunderna. Motiv till att Elektronikleverantören valt denna kanal är att den är ett effektivt sätt att få ut
erbjudanden till kunden samt att den är relativt billig i förhållande till andra former. Kunden har även
möjlighet att få en aktuell och uppdaterad överblick av utbudet så han eller hon kan jämföra olika
produkter och erbjudanden. När kunden har bestämt sig för vilka produkter som ska köpas kan
kunden lägga produkterna i en elektronisk kundvagn och genomföra köpet. Produkterna levereras
sedan ut till Postens utlämningsställer, hem till dörren eller genom att kunden själv kommer och
hämtar produkten i en av Elektronikleverantörens butiker.
Kunderna utgör enligt slutrapporten i första hand konsumenter men verksamheten har även en del
”konsumerande” företag som kunder. Kännetecknande för Elektronikföretagets kundgrupp är att den
både är prismedveten och teknikinsatt. Företaget har enligt rapporten ca 150 000 kunder varav cirka
90 000 har handlat under den senaste 12 månadersperioden. Mer specifikt utgör kundgruppen män
mellan 20 och 40 år. Av den totala kundgruppen utgör cirka 20 % kvinnor. Merparten av kunderna
återfinns enligt rapporten i storstäderna och i glesbygden.
De produkter som elektronikleverantören för är direkt eller indirekt kopplade till kategorin
hemelektronik. Leverantörer delas enligt slutrapporten in i tre olika typer:
•
•
•

Branded Label, etablerade hemelektronikleverantörer; leverantörer av kända märken, såsom
exempelvis Sony.
Private Label, vilket utgör leverantörer av Elektronikleverantörens egna varumärken.
Grossister, vilka tillhandahåller olika mer eller mindre kända märken som inte företaget har direkt
kontakt med.

Elektronikleverantören har inga egna produkter men egna varumärken (”private label”). För dessa
sätter de samman specifikationer för de produkter som ska säljas. Företaget utför således viss
produktutveckling men tillverkning sker hos underleverantörer. Förutom produktleverantörer har
företaget även ett antal andra typer av leverantörer som stödjer Elektronikleverantören att uppfylla de
åtaganden som görs när en kund handlar från företaget. Detta är t.ex. distributörer såsom Posten och
andra speditörer för att flytta produkter mellan lager och butiker samt för att leverera varor till
kunden. En annan viktig leverantör är serviceverkstäder. Elektronikleverantören genomför inte själv
service och reparationer utan tar enligt slutrapporten hjälp av ett nät med externa serviceverkstäder.
För drift av hemsidan och internetbutiken ansvarar en extern leverantör.
Central funktion för att verksamheten ska kunna genomföras är enligt slutrapporten inköp. Inköp har
som sin huvudsakliga uppgift att förse verksamheten med produkter som kan säljas. Detta sker dels
genom inköp av produkter från märkesleverantörer och grossister, dels genom produktutveckling och
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inköp av företagets egna varumärken. En annan viktig funktion är kundtjänst. Enligt rapporten är det
genom kundtjänst som den mesta av kundkommunikationen sker. Det är kundtjänst som tar emot
och hanterar orders och det är de som gör kontroller av betalningsförmåga och dylikt.
Lager/serviceavdelning beskrivs i rapporten som en tredje viktig funktion i verksamheten. Företaget
har olika lager och de olika lagren har hand om såväl inkommande som utgående gods. Detta gäller
såväl leveranser från olika leverantörer som returer från kunder samt de serviceärenden där kunden
inte har tagit direktkontakt med serviceverkstaden utan har sänt in den defekta produkten till
Elektronikföretaget. På ekonomifunktionen hanteras och kontrolleras alla betalningsströmmar. Det är
även denna funktion som kontrollerar att kunden skött sin betalning. Den sista funktionen som
omnämns i rapporten är de butiker som finns inom verksamheten.
Från de olika funktionerna valdes verksamhetsspecialister ut som skulle medverka i
modelleringsprojektet. En sammanställning av dessa deltagare med betoning på beskrivning av deras
olika ansvarsområden återfinns i avsnitt 4.5.5.1.

4.5.2 Situationell analys av handlingar som utfördes under modelleringsprojektet
I slutrapporten läser jag att arbetet utgick från synsättet att analysera sättet på vilket företaget gör
affärer - från marknadsföring till tillfredställt kundbehov - samt sättet på hur förädlingskedjan utförs från inköp till leverans. Projektet drevs mot målsättningen att fånga olika personers kunskaper om
dessa värdeskapande processer och genom dessa insikter nå en samsyn om verksamheten. Arbetet
genomfördes i workshops. Fem planerades inledningsvis men antalet utökades under genomförandet
till sju och om avslutande möten inkluderas så blev slutantalet nio.
Vid den första workshopen inleddes arbetet med en introduktion av projektet samt en
presentationsrunda där varje deltagare fick möjlighet att presentera sig själva och den roll som man
har på Elektronikleverantören. Efter denna introduktion övergick arbetet till en introducerande
presentation av processynsätt vid verksamhetsutveckling. Detta skedde på ett lättsamt sätt och genom
en dialoginriktad pedagogik. Denna utmärktes av att den ledsagande modelleraren varvade
påståenden om processynsättet med hjälp av en förberedd presentation med exempel hämtade från
branschen, andra verksamheter och vardagen.
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Utmärkande var även att han fångade upp det som olika deltagare hade beskrivit under
presentationsrundan och kopplade olika påståenden om processer och modellering till deras
ansvarsområden och beskrivningar. Härigenom skapades förutsättningar för dialog och samtal som
deltagarna med enkelhet kunde delta i.Arbetet gled på liknande sätt som i projektet med
Distansvaruhuset över från inledning till definition av verksamheten. Presentationen skiftade därmed
karaktär från utbildning till att frågor ställdes från modelleraren till gruppen, vilka i sin tur gav svar
som blev till drivkraft för att föra arbetet in i modellering. Utifrån generiska verksamhetskategorier
stimulerade den ledsagande modelleraren deltagarna att beskriva sin verksamhet övergripande. Deras
svar dokumenterades i form av begrepp på blädderblocksark (se fotografiet ovan till vänster). Genom
definitionen identifierades även roller som var relaterade till verksamheten samt andra intressenter
utanför verksamheten. Baserat på denna definition övergick arbetet därefter till att fokusera
samverkansanalys av interkation mellan aktörer i verksamheten (se fotografiet ovan till höger).
Som vi ser i fotografierna ovan underbygger Mikael som ledsagande modellerare sina interventioner
med fysiska relateringar till de framväxande modelleringsresultaten. Tidigare svar blir till drivkrafter
för att meningsgöra, fokusera och föra dialogen framåt. Att ställa frågor handlar dock inte enbart om
att formulera ett yttrande utan frågan involverar förutom sammansättning av ord även tillämpandet
av modelleringsresultatet som medel att bli meningsfull samt att modelleraren fysiskt relaterar frågan
till olika referenspunkter i modellen.
Mellan seminarierna renritades och vidareutvecklades modelleringsresultaten av dokumentatören.
Från den första till den andra workshopen sammanställdes bland annat den samverkansanalys som
dokumenterats genom whiteboarden (se fotografiet ovan till höger). Det som skiljer mellan
renritningsarbetet i detta projekt och projektet tillsammans med Distansvaruhuset är att under de
första mötena tog dokumentatören även fram i detta projekt ett formaliserat underlag i form av
förslag på handlingsgrafer som utgick från den samverkansgraf som skapats på whiteboarden. Med
andra ord samvaliderades vid inledningen av workshopen inte enbart de renritade modellerna från
föregående möte. Utan vid detta tillfälle, för att förbättra modelleringsarbetet, så försörjde
dokumentatören samarbetet med förslag på handlingsgrafer vilka den ledsagande modelleraren utgick
från när handlingsanalysen genomfördes tillsammans med gruppen. Istället för att börja med ett
”tomt ark” kunde gruppen nu utgå från ett förslag på handlingslogik som hade förberetts inför mötet
baserat på den kunskap som tidigare workshops hade utvecklat. Effekten som eftersöktes var ett
förbättrat modelleringsarbete i olika avseenden: ett effektivare arbete, ett mer kvalitativt arbete, ett
arbete som på ett bättre sätt vävde ihop olika workshops. Förberedelserna innebar konkret att några
av de förberedda graferna kunde verifieras, andra ändrades marginellt, andra vidareutvecklades
radikalt, några kom att ersättas av helt nya modeller för att täcka aspekter av verksamheten som de
förberedda modellerna inte alls fångade.
Det handlingsorienterade modelleringsarbetet som pågick mellan den andra och sjätte workshopen
kan således beskrivas som en växelverkan mellan att förädla möjliggörande underlag som togs fram
inför arbetsmötena med utveckling av helt nya grafer som inte förberedelsearbetet omfattade.
Successivt under arbetet ritades modellerna rent och formaliserades genom den beskrivningsteknik
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som metoden för projektet omfattade. Vid den sjätte workshopen presenterades och diskuterades som
en konsekvens av detta handlingsinriktade modelleringsarbete olika processgrafer som indelats och
utformats utifrån handlingsgraferna.
En omständighet som skiljer projekten åt är att olika gruppdeltagare i detta projekt fick ansvaret för
olika listor. Med målet att möjliggöra för gruppen att kom ihåg olika överenskommelser, idéer och
förslag på förändringar dokumenterades dessa insikter när de uppstod på listor. Ansvaret för listorna
distribuerades ut på enskilda deltagare under modelleringen. De fick då ansvaret för att fånga och lista
insikter när dessa framträdde under dialogen. Modelleringen innefattade således inte enbart ett
frågande och svarande utan modelleringshandlingarna innefattade även att uppdrag formulerades och
under mötet riktades från utredningsspecialisterna till verksamhetsspecialisterna på ett sätt som inte
hade skett under arbetet med Distansvaruhuset.
Fördelningen av detta arbete gick till så att modelleraren som ledsagade arbetet tillfrågade en person
huruvida han eller hon kunde ta på sig ansvaret för en lista. Om så var därmed listan etablerad och
arbetet fördelat. Olika listor täckte olika områden. Bland annat fanns det en lista över
systemförbättringar. Dessa förbättringar var förslag på ändringar i det befintliga systemet vilka snabbt
kunde utföras för att systemets förmåga att bistå verksamheten kunde förbättras. En annan lista
benämndes systemkrav och blev till en första sammanställning av uttryckliga krav på ett nytt
affärssystem.
De egenskaper för postorderverksamhet som hade varit drivande i projektet med Distansvaruhuset
kom i föreliggande projekt utarbetas som en konsekvens av det arbete som utfördes för att förstå
verksamhetens behov av ett nytt affärssystem. Framställningen av egenskaperna skedde under den
sjunde workshopen vilken även innefattade en friare brainstorming om vad som skulle prioriteras vid
den systemutveckling som skulle efterfölja modelleringsarbetet.
Med fokus på handlingar har nu den situationella analysen av modelleringsprojektet tillsammans med
Elektronikleverantören sammanställts. I nästa avsnitt kommer handlingar sättas i bakgrunden och i
förgrunden kommer de resultat som producerades under arbetet sättas.

4.5.3 Situationell analys av resultat som producerades under modelleringsprojektet
Modelleringsprojektet avrapporterades i form av slutrapporter där verksamhetsdefinitionen,
samverkansanalysen, handlingsanalysen och processanalysen redovisas. Figur 4.16 är en
sammanställning av sakresultatet uppdelat i modelleringsresultat och andra sakresultat i förhållande
till de sju arbetsseminarierna.
Resultatet av den situationella analysen leder även i detta projekt fram till insikten att utformningen
av modelleringsresultat borgade för utvecklingen av andra sakresultat under modelleringen. Idéer,
prioriteringar och egenskaper utvecklades som konsekvenser av modelleringsarbetet. Det som
övergripande skiljer mellan detta projekt och arbetet tillsammans med Distansvaruhuset är kopplat till
de övriga sakresultat som framställdes. Listorna som jag berörde i avsnittet ovan respektive de
prioriteringar och egenskaper på verksamheten som genererades under den sista workshopen
betraktar jag som gemensamma andra sakresultat från modelleringen.
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Figur 4.16: Resultat som genererades under arbetet med Elektronikleverantören

Genom att jag fått ta del av noteringar som framförallt VD gjort under modelleringsarbetet så kan jag
konstatera att detta projekt också genererade andra sakresultat på individuell nivå. Detta är
verksamhetsinsikter och inga privata noteringar. Dock är de individuella då de utvecklas av en person
för i första hand dennes roll och inte primärt som en gemensam del i arbetet att uppnå det mål som
samarbetet innehar. Detta resultat är inte heller samma sak som modellerarnas loggboksanteckningar.
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Utan detta är insikter som aktören i förhållande till sin roll i den verksamhet som modelleras fångar
upp för bruk i detta verksamhetssammanhang. Jag visar detta i figur 4.16 genom att tillföra en
nivåindelning i förhållande till andra sakresultat där jag på den gemensamma nivån grupperar
modelleringsresultat och vissa andra sakresultat och på den individuella nivån grupperar jag vissa
andra sakresultat. De senare representerar ett utsnitt av den intra-subjektiva kunskap som en specifik
aktör har vunnit genom modelleringen.
Jag läser följande i VD:ns anteckningar från detta möte att: ”Det är viktigt att Inköp kan ge förutsättningar
för god kundservice med hjälp av ett bra IT-stöd. Till detta kommer hanteringen av retur och service.” VD:n
förde således anteckningar under hela projektet och samlade kontinuerligt upp insikter som en
konsekvens av modelleringsarbetet. Under det första mötet gör VD 28 noteringar om insikter som han
har fått om sin verksamhet genom verksamhetsdefinitionen och samverkansanalysen. Gemensamt är
att dessa noteringar berör företagets interaktion med kunden. Fem av dem lyder:
•
•
•
•
•

”[…] Kan vi skapa kundutvecklande samtal? Ex. sälja mer snarare än att prata om problem när kunden
hör av sig. […]
Vi har produkter som kanske inte passar in i sortimentet. Hur skall vårt sortiment se ut i framtiden? […]
Hur fungerar postens verksamhet? Hämtning av paket? Kontroll av detta! […]
Automatisk överföring av order från olika system. […]
Fler besked till kund? Ex Bokus ger fler och oftare besked till kund i leveranskedjan. […]”

Ett sätt att tolka dessa noteringar är att VD:n ansåg att workshopen var och blev meningsfull för
honom och verksamheten. Att dessa noteringar är en konsekvens av modelleringen kan konstateras
om modelleringsdialogen med betoning på generering av verksamhetsdefinition och
samverkansanalys karaktäriseras. Som beskrevs i avsnittet ovan användes verksamhetsdefinitionen
för att skapa en övergripande bild över verksamheten. Denna övergripande bild innebar att
verksamhetens olika produkter kartlades och kategoriserades samt att verksamhetens uppdrag och
uppdragsgivare identifierades. Arbetet innebar även att centrala aktörer inom och intressenter till
verksamheten identifierades och diskuterades vilket lyser igenom i anteckningarna.
Baserat på denna övergripande karaktärisering av verksamhetsdefinitionen så gick arbetet följaktligen
över till att analysera hur olika roller interagerar i verksamheten genom samverkansanalys.
Samverkansanalysen genomfördes i detta fall genom en dialog mellan den ledsagande modelleraren
och gruppen. Med utgångspunkt i resultatet från denna dialog drev modelleraren analysen vidare för
att få fram kunskap om hur en beställning av kunden tas emot och hanteras av olika aktörer inom
Elektronikleverantören. När analysen nådde lagret kunde modelleraren därefter börja ställa frågor om
hur produkter når lagret och härigenom inleddes ett samtal om hur varor köps in från olika
leverantörer. Diskussionen omfattade dessutom övergripande diskussioner om hur varor distribueras
till kunden och hur betalning mottas från kunderna. Genom modelleringsdialogen växte successivt en
övergripande bild fram över hur företaget samverkar internt och externt utifrån ett kundperspektiv.
Modellen dokumenterades med hjälp av whiteboarden. Sammantaget genererade denna
modelleringsdialog modelleringsresultat i form av verksamhetsdefinition och samverkansgraf,
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gemensamma andra sakresultat i form av idéer och förslag till förbättringar samt dokumenterade
insikter på individuell nivå som bland annat representeras av VD:ns noteringar.
Varför riktade den ledsagande modelleraren då modelleringsdialogen mot interaktionen kund och
verksamhet? Jag tolkar detta som en konsekvens av att modelleraren 1) hade som motiv att
intressegöra modelleringen för deltagarna som var mycket kundorienterade i sina synsätt, 2)
underlätta för dokumentatören i dennes förberedelsearbete för nästa workshop. Detta genom att Jan
på övergripande nivå via samverkansgrafen nu kunde få en rikare bild över handlingslogiken, då han
inte bara skulle rita rent samverkansgrafen utan även, som introducerats i avsnittet ovan, skulle
försörja arbetet i den andra workshopen med ett underlag i form av förslag på handlingsgrafer för att
förbättra detta framtida samarbete. Genom att via modelleringsresultatet samverkansgraf följa logiken
från kund till leverantör så underlättade den ledsagande modelleraren härigenom för dokumentatören
att avgränsa olika handlingsflöden och därmed möjliggjorde han för honom i det förberedelsearbete
som skulle ta vid efter seminariet. Som ett belägg för detta så uppmanades även gruppens deltagare att
skicka in kompletterande uppgifter och underlag till dokumentatören så snabbt som möjligt för att
hjälpa honom i förberedelserna inför det andra arbetsmötet.
Det andra motivet till varför modelleraren la upp arbetet mot interaktionen kund och verksamhet var
att han gentemot gruppen därmed satte kunden i fokus. Under arbetet identifierade deltagarna
därmed tillsammans både styrkor om hur Elektronikleverantören interagerade med kunden men
också brister vid denna interaktion som därigenom formades till grund för ytterligare analys i
kommande workshops, samt i några fall grund för omedelbara åtgärder vilket kan ses genom VD:ns
anteckningar och de listor över förbättringsidéer som fördes.
Som visas i figur 4.16 så riktades stort fokus i detta projekt att modellera handlingsmönstret i
verksamheten under workshop två till sex. Enligt slutrapporten riktades arbetet då in mot att
identifiera hur ett nytt affärssystem på ett bra sätt kunde stödja verksamhetens olika processer och
funktioner. Gentemot modelleringen av Distansvaruhuset innebar detta en mer genomgripande och
detaljerad modellering av handlingsmönstret. Figur 4.17 nedan i jämförelse med figur 4.7 tydliggör
skillnaderna i omfång och detaljeringsgrad mellan de två projekten vad gäller handlingsgrafer som
modelleringsresultat.
Varje oval symbol i figur 4.17 representerar en handlingsgraf över en delprocess. Detaljeringsgraden
var högre i detta modelleringsarbete genom det större antalet seminarier som utfördes, samt på grund
av att det också skulle utgöra grund för att identifiera och specificera krav på ett nytt affärssystem. I
figur 4.18 illustreras en av dessa handlingsgrafer (Saldokontroll av kundorder [Ord-2]), och vi kan
således även konstatera att detaljgraden i dessa modeller är högre i detta projekt än i projektet
tillsammans med Distansvaruhuset.
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Figur 4.17: En övergripande beskrivning av vilka handlingsgrafer som genererades vid modelleringen
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Figur 4.18: En handlingsgraf från modelleringen av Elektronikleverantören

Som beskrivs i kapitlet om Distansvaruhuset utgjorde handlingsgraferna grund för att utforma
processgrafer. Grupper av handlingsgrafer sammanfogades till kedjor av aktiviteter som blev till
verksamhetens processer. Samma modelleringsteori tillämpades även i detta projekt. Enligt teorin (se
avsnitt 4.5.4) innebär denna del i modelleringsarbetet att handlingsmönstret i verksamheten delades
in i processtyper respektive variantprocesser. Analysen av handlingslogiken fördes således samman
till helheter genom en specifik indelningsgrund. Indelningsgrunden baserades även i detta projekt på
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idén att hålla isär processtyper. De processtyper som användes för att indela Elektronikleverantörens
processer beskrivs i liknande termer som i slutrapporten för Distansvaruhuset. Genom att analysera
de modellerade handlingsmönstren (delprocesserna) utifrån innehåll (utvecklingsinriktade kontra
operativa handlingar) och kundtyp (potentiella kunder kontra specifika kunder) skapades en
indelningsgrund för att föra samman delprocesser till processgrafer (modelleringsresultat) som visade
förutsättningsprocesser, försörjningsprocesser och leveransprocesser. Härigenom kunde processerna
för Elektronikleverantören friläggas (se figur 4.19).

Figur 4.19: Ett utdrag från en processgraf från Elektronikleverantören

I processgrafen i figur 4.19 är förutsättningsprocesser och försörjningsprocesser borttagna. För att
underlätta för dig som läsare att länka samman denna processgraf med handlingsgrafen i figur 4.18 så
ska relationen mellan figurerna förstås som att de handlingar som modellerades genom
handlingsgrafen i figur 4.18 är en del av den delprocess som i processgrafen ovan omnämns
Orderhantering. För varje delprocess i processgrafen finns det således ett antal handlingsgrafer som
visualiserar de handlingsmönster som verksamheten i Elektronikvaruhuset utgörs av.
Vid den sjunde workshopen genomfördes en brainstorming över förbättringsområden som gruppen
efter modelleringsprojektet skulle prioritera. Resultatet omnämns i figur 4.16 som prioriteringar vid
systemutveckling och utgör ett gemensamt annat sakresultat, i förhållande till den klassificering av
modelleringsresultat som jag gör i avsnitt 3.4.1. Brainstormingen utfördes genom ett friare arbetssätt
än modelleringen i övrigt. Inledningsvis utfördes den enskilt och avrapporterades på whiteboarden
genom att förbättringsområden formulerades på notisar som sedan sattes upp i relation till
verksamhetens funktioner. I den efterföljande diskussionen bildades kluster av prioriteringar med
liknande karaktär. Arbetssättet styrdes således inte av den mer formella beskrivningsteknik som
dessförinnan tillämpats under projektet utan genomfördes med en friare metodik. Detta säger något
om vad som särskiljer andra sakresultat med modelleringsresultat i den indelning som görs i figur
4.16. Modelleringsresultat är resultat som är resultat av ett mer formellare modelleringsspråk medan
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andra sakresultat är resultat genererade genom ett semi-formaliserat modelleringsspråk eller det
språk deltagarna tillämpar till vardag.
I slutrapporten anges i likhet med Distansvaruhuset utmärkande egenskaper för Elektronikleverantören som distanshandelsverksamhet. Som poängterats tidigare genererades dessa resultat som
konsekvens av de modelleringsresultat som modelleringsdialogen i första hand producerade, vilka var
riktade mot att generera goda förutsättningar för ett nytt affärssystem. Tre av egenskaperna lyder:
•

•

•

”Huvudsakligen Internetförsäljning; [Elektronikföretaget] har Internet som huvudsaklig kanal för
försäljning av produkter. Kunden har där möjlighet att se produktutbudet och göra jämförelser mellan
olika produkter. Det är enkelt och relativt billigt att ändra det produkterbjudande som finns i
Internetbutiken. Kunden kan därför alltid få aktuell information om såväl lagerstatus som produkten i
sig. När kunden bestämt sig för vilka produkter kunden önskar köpa kan kunden lägga produkterna i en
kundvagn och genomföra själva köpet. Produkterna levereras sedan ut till Postens utlämningsställe eller
hem till dörren.
Service/returer; I och med att [Elektronikföretaget] säljer kapitalvaror och varor som dels har en viss
garantitid och dels som kunderna anser vara av värde att reparera om de går sönder har
[Elektronikföretaget] en hel del produkter som skall ha service. Servicen hanteras av ett nät av
serviceverkstäder och [Elektronikföretaget] försöker få kunderna att lämna de produkter som skall till
service direkt till serviceverkstäderna för att slippa hanteringen av dessa produkter. […]
Integration Internet och OLF; När Internet är en betydande försäljningskanal blir det viktigt att
Internetbutiken är integrerad med det interna OLF-systemet (Order, Lager, Fakturering). En av de stora
fördelarna är att kunden kan göra mycket av det arbetet som exempelvis kundtjänst annars måste göra
(som att stansa order in i systemet). ”

Detta har varit en sammanställning av den situationella analysen av de resultat som producerades
under projektet. Sammantaget visar analysen att modelleringsresultaten successivt utvecklades under
arbetet och att produktionen av dessa resultat medförde att resultat av andra slag (andra sakresultat)
utformades. Detta var idéer, insikter, prioriteringar och egenskaper på gemensam såväl som
individuell nivå. Framställningen av resultaten styrdes av de instrument som tillämpades under
arbetet och i nästa avsnitt sätts handlingar och resultat i bakgrunden och istället sätts de instrument
som tillämpades i förgrunden.

4.5.4 Situationell analys av instrument som tillämpades vid modelleringsprojektet
Genom analyserna av modelleringshandlingarna och resultaten i projektet har den struktur som
modellerarna tillämpade i detta projekt skymtat fram på olika avseenden. Resultaten i form av olika
modeller vittnar om olika handlingar som i sin tur är kopplade till olika teorier, metoder och verktyg.
Stora likheter finns mellan de två analyserade projekten men även i fallet med instrument finns
skillnader. En sådan skillnad som är bruket av listor för att fånga och dokumentera idéer och förslag
under arbetet. I detta avsnitt kommer jag titta närmare på vad detta innebär utifrån ett instrumentellt
perspektiv samt sammanställa andra instrument som tillämpades under projektet och relatera dessa
till workshop, faser och resultat. Jag kommer även relatera instrumenten till relevanta källor. För att
kunna skapa överblick har jag här utformat en tabell som ställer samman insikterna från den
situationella analysen (se figur 4.20).
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Röstlinger 2005)
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Teori som
drivkraft
FA/SIMM
(t.ex. Goldkuhl &
Röstlinger 1988)

Trampolin,
visio och
word

Loggbok
(dokumentatör)

OH‐projektor, OH‐
film, OH‐duk och
pennor
Loggbok
(dokumentatör)

Whiteboard,
notisar och pennor
Loggbok
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Figur 4.20: En sammanställning av instrument som användes under modelleringen av Elektronikleverantören

Den första workshopen i detta projekt innefattade inledning av arbetet och samproduktion av
modelleringsresultat. Inledningen tog sig uttryck i att projektet och modelleringsteamet
presenterades. Metoden som tillämpades var en form av redovisning av förutsättningarna för
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projektet (t.ex. mål), förberedelserna av arbetet (t.ex. upplägg och faciliteter) samt ambitionen från
modelleringsteamets sida i projektet (aktionsforskare med betoning på verksamhetens behov i
projektet snarare än forskningsresultat). Även i detta projekt tolkar jag att utredningsspecialisterna
tillämpade insikter hämtade från förändringsanalys (FA) (t.ex. Goldkuhl & Röstlinger 1988) och teambased reconstruction (Lind & Seigerroth 2003).
Till stöd hade modelleringsteamet en förberedd presentation. Stilen som tillämpades var emellertid
starkt dialoginriktad och ledsagaren var mer fokuserad på gruppen och interaktionen än att följa den
förberedda presentationen strikt. Löpande under redovisningen gavs möjligheter att kommentera
projektets förutsättningar. Därefter gick inledningen över till laget runt (Goldkuhl & Röstlinger 1988).
Genom att gå laget runt fick verksamhetsspecialisterna möjlighet att beskriva sina uppgifter i
verksamheten. Även detta genomfördes dialoginriktat. Baserat på vad de svarade hade ledsagaren
alltid en fråga eller kommentar som initierade ett kortare samtal med beröring på det aktuella
ansvarsområdet vilket inte sällan till slut kom att involvera andra i gruppen i samtalet. Ett sätt att
tolka detta är att den kollektiva modelleringsdialogen och därmed samproduktionen ”värmdes upp”
genom detta förhållningssätt. Ett samarbetsklimat fokuserat på dialog etablerades. En situation
uppstod där de kommunikativa handlingar som utfördes mellan aktörerna innebar att ledsagaren
därmed också utvecklade relationer med var och en av individerna samt med gruppen som helhet.
Insikterna från dessa korta dialogsekvenser samt erfarenheter från verksamheten, branschen och
vardagslivet återkom Mikael regelbundet till som ledsagande modellerare vid inledningen av
modelleringen. Bland annat när processynsättet introducerades för deltagarna. Den teoretiska
drivkraften TOV (Lind 2001) kläddes därmed in i ett sätt som medförde att verksamhetsspecialisterna
okomplicerat kunde ta till sig fördelarna och värdet med att tänka i processer55.
Arbetet övergick till verksamhetsdefinition enligt ToP (Goldkuhl & Röstlinger 2005). Drivkraft här var
också TOV (Lind 2001). Modellering utfördes nu genom ett frågande och ett svarande, där frågorna
baserades på förkategoriseringen i ToP i samspel med verksamhetsspecialisternas svar. I deltagarnas
blickfång användes blädderblocket som gemensam yta för att dokumentera svaren. Parallellt arbetade
dokumentatören med att dolt teckna ned begrepp, modeller och annotationer i en bärbar dator samt
på ett anteckningsblock. Dokumentatören assisterade även gruppen genom att tejpa upp
blädderbladen på väggarna när de hade fyllts klart med svar från verksamhetsdefinitionen.
Det var också under verksamhetsdefinitionen som ”listor” för att dokumentera övriga insikter först
kom att aktualiseras. Jag tolkar att dessa listor motsvarar det som Gottesdiener (2002:210) beskriver
som ”parkinglots” med andra ord ”parkeringsplatser” för teman, insikter och beslut som har relevans
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Under introduktionen kom en fråga upp om arbetssättet huruvida modelleringen var framåtriktad eller om den var nulägesorienterad. Då skiftade ledsagaren stil från utbildning till att argumentera för angreppssättet (att genom
modelleringen först fånga nuet, för att därefter designa framtiden baserat på nuet och önskat läge). Det som inträffade i
denna situation var även att VD:n trädde in och legitimerade såväl frågan som ställdes som svaret från
utredningsspecialisten. Detta tolkar jag som att VD:n i trädde sig rollen som gatekeeper vilket jag kommer återkomma till i
nästa avsnitt. Poängen i detta avsnitt är i denna situation prövades relevansen i arbetssättet och efter argumentationen från
modelleraren och gatekeeperns insatts accepterades sättet att arbeta av gruppen.
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för projektet och/eller verksamheten, men vilka inte ska hanteras i nuet utan senare i projektet eller i
andra sammanhang. Värdet som anges med denna metodik är att parkeringsplatsen möjliggör att
gruppen inte förlorar sig i ett specifikt tema utan att de effektivt kan gå vidare i processen. De
anvisningar som Gottesdiener (2002) ger är att parkeringsplatsen utformas så att den är gemensam
och tillgänglig för alla. I detta fall blev parkeringsplatserna listor som enskilda aktörer ansvarade för.
Dessa fylldes baserat på vad som inträffade under samproduktionen. Emellertid tillskillnad från
Gottesdieners råd (2002) var det inte synligt vad som stod på listorna då insikterna fördes upp på
enskilda anteckningsblock. Punktvis under arbetet lästes istället listorna upp för gruppen och det var
först då som de gemensamgjordes för övriga deltagare. Blädderblocket användes istället enbart av
ledsagaren och detta verktyg kom senare under den första workshopen att skiftas till whiteboarden då
arbetet övergick till att fokusera samverkansanalys (Röstlinger et. al. 1997). Under denna del
tillämpades även affärsinteraktionsteori för att leda arbetet (BAT) (t.ex. Lind & Goldkuhl 1997).
Under den andra till sjätte workshopen tillämpades handlingsanalys (se t.ex. Goldkuhl 1993) som
primär metod för modelleringen. Metoden tillämpades genom att ledsagaren och gruppen utgick från
förberedda förslag till grafer som utformats innan alternativt samproducerades grafer med
utgångspunkt i de insikter som uppenbarade sig under modelleringsdialogen. För att dokumentera
svaren användes OH-film, OH-projektor och OH-duk. Under projektet med Distansvaruhuset hade
blädderblock också tillämpats vid handlingsanalys. Men detta instrument användes inte i detta projekt
utan samproduktion genomfördes i stort sätt uteslutande genom att svaren kanaliserades genom
ledsagaren ut på OH-film genom ledsagad samproduktion.
Ibland blev dock modelleringsdialogerna för komplexa att utreda genom ledsagad samproduktion. Då
tillämpade ledsagaren metodiken att utforma rika annotationer på OH-blden för att dokumentera så
många insikter som möjligt från dialogen. Detta kunde ta sig form av tabeller med text/symboler,
matriser med text/symboler, skriftliga relateringar till grafer etc. Dessa annotationer dokumenterades
på OH-film och blev underlag för fördjupad handlingsanalys över vad som inträffade under
verksamheten. Målet var att detta skulle generera förslag på handlingsgrafer till nästa workshop vilka
då kunde valideras.
Utmärkande för workshop två till sex var därmed iterativ samproduktion av grafer och/eller
annotationer, samt samvalidering av modelleringsresultat. Från och med workshop fem tog
valideringsarbetet överhanden, dessförinnan hade samproduktion av modelleringsresultat dominerat
workshoparna. Under workshop sju genomfördes tre aktiviteter. Den första var att renritade
processgrafer presenterades och samvaliderades. Dessa hade utvecklats inför workshopen baserat på
resultatet av handlingsanalysen som vid det här laget hade resulterat i ett sextiotal handlingsgrafer.
Som drivkraft för denna utformning och validering tillämpades processanalys enligt TOV (Lind 2001).
Därefter genomfördes en aktivitet med målet att 1) identifiera och gemensamgöra
verksamhetsområden, funktioner och önskemål i relation till ett nytt affärssystem, samt 2)
gemensamt prioritera dessa förslag. Metodmässigt genomfördes denna aktivitet genom inividuell
brainstorming och därefter gemensam gruppering och prioritering av förslagen. Vid den enskilda
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brainstormingen användes notisar för att dokumentera förslagen som sedan sattes upp på
whiteboarden. Den gemensamma prioriteringen innebar att varje notis diskuterades och relaterades
till övriga förslag. Grupperingen innebar att olika förslag grupperades i anslutning till varandra
baserat på verksamhetsområden. Jag tolkar att FA/SIMM, TOV och TBR användes som
bakomliggande teoretiska drivkrafter men att arbetet genomfördes med ett modelleringsspråk med
lägre grad av formalisering. Dessa drivkrafter användes också när modelleringsseminarierna stängdes
vilket var den tredje aktiviteten i denna workshop. Detta skedde genom en ännu öppnare dialogform
som fokuserade hur samarbetet skulle fortsätta efter modelleringsseminarierna. Sammantaget innebär
analysen av tillämpandet av instrument i detta projekt att modelleringsresultat samproducerades
genom att modellerarna samtidigt använde olika instrument, mer eller mindre samstämmiga, för att
genomföra modelleringsarbetet. Ju längre in i modelleringsarbetet samproduktionen kom ju högre
grad av formaliserade modelleringsinstrument tillämpades för att därefter avslutas genom att
modelleringsinstrument med lägre formaliseringsgrad utnyttjades. Även i detta fall tillämpades inte
instrument idealtypiskt utan de anpassades gentemot målgruppen och situationen. Arbetet präglades
av teori, metod och verktyg i situationell tillämpning.
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Figur 4.21: Modelleringsarenor i projektet tillsammans med Elektronikleverantören

Arbetet skedde sammanhållet under hela projektet. Modelleringsarenan utgjordes av två rum med de
faciliteter som karaktäriserar sammanträdesrum. På den översta arenan i figur 4.21 genomfördes de
två första workshoparna och på den undre de övriga fem. Tillskillnad från Distansvaruhuset satt inte
merparten av verksamhetsspecialisterna vid samma platser under detta projekt utan de växlade
sittplatser under arbetet. VD satt emellertid på samma plats och växlade endast plats som konsekvens
av att man skiftade lokal. Det inträffade även växlingar vad gäller den plats som den dokumenterande
modelleraren hade. Medan Jan medverkade i projektet var han placerad mittemot Mikael när denne
agerade ledsagande modellerare. När AffärsUtv tog över efter Jan var hon placerad jämte Mikael till
vänster från hans sida sett. Gemensamt var att de två modellerarna alltid hade ögonkontakt och kunde
följa varandras arbete samt att platserna de hade underlättade detta samspel.
Väggytorna i rummet användes endast i detta projekts inledning för att redovisa resultat från
verksamhetsdefinitionen. En möjlig orsak till att väggytorna inte användes i samma utsträckning som
under det första projektet är att handlingsanalysen nästan uteslutande dokumenterades via OH-film.
Därmed användes inte blädderblad som i det tidigare projektet hängdes upp på väggarna för att
underlätta återkoppling. OH-duk, OH-film och OH-projektor var följaktligen viktiga
dokumentationsverktyg under huvuddelen av detta modelleringsprojekt. Whiteboarden användes för
samverkansanalysen under den första workshopen samt vid brainstormingen under det sjunde arbetsseminariet.
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4.5.5 Situationell analys av roller och arbetsfördelning under modelleringsprojektet
I detta avsnitt redogör jag för den situationella analysen av de aktörer som deltog i
modelleringsprojektet. Både utredningsspecialister och verksamhetsspecialister karaktäriseras men
med olika tyngdpunkt. Detta i och med att studien är inriktad mot att förstå vad som utmärker
utredningsspecialisternas arbete att facilitera modelleringen.

4.5.5.1 Karaktärisering av verksamhetsspecialisterna från Elektronikleverantören
I likhet med Distansvaruhuset hade Elektronikleverantören inför modelleringsseminarierna valt ut ett
antal deltagare från organisationen. Kriterier var även i detta projekt att deltagarna skulle bidra med
kunskap om verksamheten samt att de tillsammans skulle kunna samarbeta för att nå målet med
verksamhetsmodelleringen.
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Figur 4.22: Verksamhetsspecialister från Elektronikleverantören som medverkade i modelleringsprojektet

I förhållande till de funktioner som berörs i avsnitt 4.5.1 deltog representanter från samtliga
funktioner (se figur 4.22). Två skillnader finns om man jämför representanterna i detta projekt med
modelleringsarbetet tillsammans med Distansvaruhuset. I föreliggande projekt var merparten av
deltagarna ledningspersoner i verksamheten medan arbetet tillsammans med Distansvaruhuset i
huvudsak innefattade medarbetare från verksamhetslinjen. Ett sätt tolka denna skillnad är att detta
projekt även var inriktat mot att skapa förutsättningar för ett nytt affärssystem. Då behövde aktörer
delta som ansvarade för de funktioner som skulle påverkas av den framtida systemutvecklingen.
Organiseringen av gruppen var därmed ett sätt att engagera och förankra systemutvecklingen hos
nyckelaktörer i organisationen.
Ett utmärkande drag var att uppslutningen i det närmaste var fullständig under workshoparna.
Sjukdom var den enda orsaken till varför någon inte medverkade vid något tillfälle. Under arbetet
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identifierades även behov av ytterligare kompetens vilket medförde att ytterligare två aktörer tillfördes
gruppen (”logistik” och ”Ink”). Utöver anslöt en nyanställd person (”ekonomicontroller”) som kom
att delta vid den sista workshopen. Ett sätt att tolka den höga närvarograden är att den förestående
systemutvecklingen engagerade aktörerna då den berörde deras ansvarsområden. Ett kompletterande
sätt är att tolka närvaron är VD:ns medverkan i arbetet. Ett kompletterande tredje sätt att tolka dels
den höga närvarograden, dels det stora engagemang som utmärkte modelleringsarbetet är att betrakta
detta som effekter på att deltagarna fick förtroende för modelleringen som medel att omvandla den
entreprenörsanda som utmärker företaget till konkreta förslag på förändringar. Med andra ord
modelleringen och resultaten som utvecklades kom att uppfattas som reella drivkrafter för att utveckla
verksamheten. Det blev alltså viktigt att närvara och delta i detta relevanta arbete.
Detta innebär i relation till Lyytinen (1987) och dennes olika typer av osäkerheter vid
samarbetsinriktad systemutveckling att gruppen kom att betrakta arbetet i modelleringen som
övergripande relevant i förhållande till mål, medel och verksamhetsproblem. Jag skriver övergripande
nivå då studier av videomaterialet visar att denna effekt tenderar vara en ständig kamp att uppnå,
vilket inte är ovanligt drag i verksamheter med stark entreprenörsanda. Sanner (1999) identifierar i
linje med detta att skapandet och omskapandet av förtroende är viktigt när entreprenörer ska
samverka med en extern part. Han beskriver denna förtroendeskapande process genom
entreprenören observerar och skapar mening om vad den externa aktören gör och utvecklar
därigenom successivt ett omdöme om den externa parten. Detta omdöme kan bli positivt eller
negativt. Om omdömet blir positivt så innebär detta förtroendeingjutna handlingar tillbaka från
entreprenören, vilket i sin tur leder till att den externa parten får förtroende för entreprenören. På så
sätt skapas och omskapas ömsesidigt förtroende dem emellan genom deras handlingar (Sanner
1999:73-74). Som vi kommer se i mikroanalysen av videomaterialet så är detta övergripande
förtroende för modelleringsarbetet en produkt av åtgärder som löpande genomförs under
modelleringen för att på olika sätt t.ex. motivera deltagarna. Det är detta som är den ständiga kampen
under modelleringen, för att säkra ett tryggt samarbetsklimat.
VD:n i detta företag visualiserar genom sitt handlande under seminarierna hur entreprenörsorienterat
ledarskap kan ta sig uttryck. I entreprenörsorienterat ledarskap är det inte ovanligt att ledaren
investerar tid och kraft i en fokuserad grupp av drivna medarbetare som på sätt assisterar honom eller
henne i arbetet att förverkliga den vision som verksamheten drivs mot (Yukl 1994). Detta kallas då
gruppcentrerat ledarskap och tar sig uttryck i att ledaren aktivt lyssnar, observerar samt deltar i
gruppens arbete. Ledaren försöker således ta tillfället i akt och använda dessa interaktiva situationer
för att utveckla verksamheten och anpassar ledarskapet så att han eller hon ”serve as a consultant,
advisor, teacher, and facilitator, rather than as a director or manager of the group” (Yukl 1994:419).
Ledaren försöker då tänka på hur han agerar gentemot gruppen för att därigenom stimulera att
gruppen tar efter det beteende som han eller hon själv har. Samarbetet präglas då inte bara av att
rationellt komma fram till idéer utan även av att olika medarbetares åsikter och känslor om
verksamheten lyfts fram och görs till en del av samarbetet. Ledaren strävar därmed efter att få

227

gruppen att känna att deras inlägg i arbetet spelar roll och mot att få dem att gemensamt investera
kraft i utveckling av verksamheten.
Baserat på det engagemang som VD visar på videoupptagningarna samt genom hans anteckningar
anser jag att denna karaktärisering överensstämmer med VD:n som verksamhetsspecialist i detta
projekt. Detta innebär dock också att inte VD:ns agerande enbart kan knytas till klassen
verksamhetsspecialist. De interventioner i form av initiativ och responser som han gör under
samarbetet medför att han enligt min mening även måste relateras till modelleringsteamet vilket jag
kommer utreda närmare i nästa avsnitt.

4.5.5.2 Karaktärisering av utredningsspecialisterna och modelleringsteamet
Som analysen ovan visat skiljer sig detta modelleringsarbete vad gäller fördelningen av arbete mellan
modellerare och verksamhetsrepresentanter. VD:ns medverkan under modelleringen kom t.ex. att
påverka hur modelleringen faciliterades vilket jag kommer behandla senare i detta avsnitt. Analysen
har dessförinnan pekat på att verksamhetsspecialister engageras att föra listor över insikter som
framkommer under arbetet. Utöver detta kom Jan från och med det tredje arbetsseminariet som en
konsekvens av en inplanerad operation att ersättas av AffärsUtv i modelleringsteamet. AffärsUtv var
samtidigt en verksamhetsspecialist hemmahörande i Elektronikleverantören. Dessa skillnader innebär
att fördelningen av arbete mellan de två klasserna är olika i de nu två analyserade projekten.
Den co-facilitering som utifrån Hogans (2002) indelning modelleringsteamet utförde kan dock även i
detta projekt kan karaktäriseras som en hierarkisk uppdelning mellan modellerare kontra
dokumentatör genom en tydlig hierarki mellan Mikael som ledsagande modellerare och Jan/AffärsUtv
som dokumentatör.
I detta projekt fick alltså en verksamhetsspecialist arbeta som utredningsspecialist under projektets
genomförande. Detta skifte var förankrat hos Elektronikleverantören som såg detta som ett medel för
att underlätta utformandet och implementeringen av det nya affärssystemet. Skiftet genomfördes
genom att AffärsUtv först sattes in i rollen som dokumentatör och de uppgifter som dokumentatören
ansvarar för. AffärsUtv:ren hade genom sin akademiska utbildning kommit i kontakt med de teorier,
metoder och verktygen som modelleringsteamet använde. För henne var således inte instrumenten
obekanta utan istället kunde hon snabbt komma in i den logik och det perspektiv som de olika
instrumenten omfattade.
Jag kommer inleda med att redogöra för relationen mellan den ledsagande modelleraren (Mikael) och
dokumentatören (AffärsUtv). Därefter kommer jag redogöra för analysen av VD:ns agerande i
förhållande till modelleringsteamet. Som sammanställningen i figur 4.23 visar karaktäriserades rollen
som dokumentatör av att vara passiv under seminarierna. Interagerade inte AffärsUtv då med
gruppen? Av videomaterialet framgår att AffärsUtv gör detta men inte på samma sätt som den
ledsagande modelleraren. Denna interaktion sker istället för att komma överens om när hon och
andra aktörer i verksamheten kunde träffas mellan workshoparna för att vidareutveckla modellerna.
Skiftet till AffärsUtv medförde därmed att renritning i detta projekt inte utfördes utanför
Elektronikleverantören utan den skedde på plats i organisationen som modellerades.
228

Modellerare som ledsagare

Modellerare som passiv och aktiv
dokumentatör

Mikael

Arbetar under seminarierna med att
aktivt uppmärksamma de behov
gruppen har av stöd i samarbetet,
väljer ut, formulerar och ställer
frågor om verksamheten, fångar
omedelbart upp, sammanställer och
presenterar svaren genom att
uttrycka svaren i modeller och andra
beskrivningsformer på en för
gruppen visuell yta.

Arbetar under seminarierna passivt
med att uppmärksamma de frågor som
ställs under seminariet, följa och
dokumentera dialogen, fånga de svar
som formuleras, göra noteringar om
svaren, göra eventuella preciseringar i
syfte att tydliggöra oklarheter för att
efter seminariet kunna renrita,
vidareutveckla, och/eller fördjupa
analysen av de resultat som genererats
tillsammans undersamarbetet.

AffärsUtv

Arbetar mellan seminarierna aktivt
med att (på plats i verksamheten)
fortsätta modelleringsarbetet genom
att förädla de modeller som
samproducerats under seminarierna.

Facilitering primärt genom
omedelbara handlingar syftande till
att underlätta gruppen i nuet.

Facilitering primärt genom handlingar
som syftar till att möjliggöra framtida
arbete.

Utifrån gruppens synvinkel en aktiv
roll – agerar i förgrunden

Utifrån gruppens synvinkel en passiv
roll som agerar i bakgrunden
under seminariet, men växlar till aktiv
mellan seminarierna och kommer då i
förgrunden för de deltagare som
engageras i det arbete som då sker.

Figur 4.23: Karaktärisering av utredningsspecialisterna i projektet med Elektronikleverantören

Jan hade under arbetet med Distansvaruhuset arbetat utanför denna verksamhet och hade därmed
inte haft samma access till verksamheten som nu AffärsUtv hade. Det enda Jan hade kunnat utgå ifrån
i det möjliggörande arbetet var modellerna, loggböckerna, sitt minne samt ljudupptagningar.
AffärsUtv:en hade inte tillträde till de senare källorna men kunde istället gå ut i de berörda
processerna och på plats driva modelleringen vidare genom att tillsammans med involverade aktörer
ställa kompletterande frågor, få nya insikter samt validera de modeller som utvecklades.
Detta får som konsekvens att Jan och AffärsUtv endast delvis kan anses ha haft samma roller under de
två projekten. Rollen modellerare som dokumentatör i arbetet tillsammans Distansvaruhuset
utmärktes i huvudsak av passivitet utifrån verksamhetsspecialisternas synvinkel. Modelleraren som
dokumentatör i projektet med Elektronikleverantören var däremot en passiv roll under seminarierna
men växlade i karaktär i arbetet mellan seminarierna. Då aktiverades dokumentatören. I arbetet med
Distansvaruhuset hade växling istället skett när Jan och Mikael skiftade roller under seminariet. Vid
växling i detta projekt var denna kopplat till en person, inte två, och skedde beroende på situationen i
arbetet. Under modelleringsworkshoparna var AffärsUtv passiv på modelleringsarenan och agerade i
bakgrunden. Mellan tillfällena växlade AffärsUtv från passivitet till aktivitet när hon vidareutvecklade
de modeller som gemensamt producerats på modelleringsarenan. Detta skedde på plats på
Elektronikleverantören (verksamhetsarenan) vilket innebar att ur verksamhetsspecialisternas
synvinkel var AffärsUtv passiv vid workshoparna men aktiv mellan seminarierna. Det kom till uttryck
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bland annat genom att hon besökte berörda deltagare när de arbetade eller ordnade mindre
arbetsmöten där enskilda modeller behandlades av ett urval av aktörer. Detta innebar att AffärsUtv
som dokumentatör förutom att vara recorder och modelleringsexpert även var facilitator i det arbete
som skedde mellan arbetsseminarierna utanför modelleringsarenan tillsammans med delar av
gruppen.

Figur 4.24: Identifierade rolltyper vid sammanhållen modellering

I figur 4.24 sammanställer jag insikter kring modellerare som ledsagare respektive modellerare som
dokumentatör när samarbetet sker sammanhållet. Jag bryter isär rollen som dokumentatör i två
subroller, modellerare som aktiv respektive passiv dokumentatör. Den aktive dokumentatören är en
roll som blir verksam mellan seminarierna då personen i denna roll, på ett sätt som är förknippat med
modellerare som ledsagare, arbetar med att vidareutveckla resultaten mellan seminarierna
tillsammans med övriga deltagare. Den passive dokumentatören är verksam i bakgrunden under
seminarierna och är följaktligen stödjande när ledsagaren intervenerar med gruppen. Aktören i denna
roll avlastar då ledsagaren genom att i bakgrunden dokumentera arbetet, men också genom att
facilitera framtida arbetssituationer i och med att resultat som utformas till möjliggörande underlag
för framtida arbete.
Det som den situationella analysen för med sig är således tydliggörandet att det inte bara är ledsagaren
som är facilitator och dokumentatören som enbart är recorder i detta projekt. Båda faciliterar
samarbetet men i olika skeden i projektet. Utmaningen när den passive modelleraren växlar över till
att bli aktiv är att denne då både måste kunna fokusera framtiden och nuet. Det måste även den
ledsagande modelleraren göra under workshopen, dock är skillnaden där att ledsagaren då avlastas av
dokumentatören. Mellan seminarierna avlastade ingen dokumentatören, med andra ord var hon
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under dessa mellanliggande tillfällen samtidigt både facilitator av nuet och framtiden. Detta är särskilt
viktigt att peka på då det mellanliggande arbetet endast är möjliggörande arbetsinsatser i förhållande
till modelleringsprojektet som helhet. Det är under projektets workshopar som resultatet från detta
arbete, valideras, godkänns och förankras i hela arbetsgruppen.

Växling av
innebörd i
rolluppdrag

Utmärkande för AffärsUtv var att hon var skolad i de teorier den metodik och de verktyg som
tillämpades under arbetet. Förutom verksamhetskunskap så besatt hon således förkunskap och
färdigheter i modellering enligt det angreppssätt som tillämpades i detta projekt. Hon behärskade
även förmåga att kunna agera enligt förhållningssätten aktiv respektive passiv dokumentatör samt
klarade av att växla mellan rollerna beroende på den situation som rådde. En annan viktig
förutsättning var den access som AffärsUtv hade till verksamheten som modellerades. Hon kunde på
verksamhetsarenan vidareutveckla modelleringsresultaten. Skillnaderna i detaljrikedom mellan
Distansvaruhuset och Elektronikleverantören kan således inte enbart förklaras med att målen i dessa
projekt var annorlunda eller att antalet workshops i det senare projektet var fler. Införandet av en
utredningsspecialist med förmåga att modellera utifrån olika förhållningssätt och som därtill hade
tillträde till såväl modellerings- som verksamhetsarenan bör ses som bidragande orsaker till varför
detaljrikedomen och omfattningen i modelleringsresultatet är större i detta projekt.

Figur 4.25: Karaktärisering av modelleringsteamet i relation till facilitering-i-handling

I figur 4.25 sammanställer jag karaktäriseringen av modelleringsteamet i relation till facilitering-ihandling och arbetsrelation under co-facilitering. Modellerare som dokumentatör respektive VD är i
denna figur gråa. De är det då de båda är relaterade till både Elektronikleverantören och
modelleringsteamet. Relationen mellan gruppen i arbete och VD beskrev jag i avsnitt 4.4.5.2 i termer
av gruppcentrerat ledarskap, därav är relationen mellan honom och gruppen i figuren. Relationen
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mellan gruppen och ledsagaren beskrev jag även där i termer av att ledsagarens handlingar skapade ett
ömsesidigt förtroende för modelleringsverksamheten vilket prövades och omskapades under hela
genomförandet. Därmed är relationen mellan gruppen och modelleringsteamet i ett ständigt
omskapande vilket de växelverkande pilarna visar i figuren. Relationen är en konsekvens av de
handlingar som sker under modelleringen.
I Richardsons & Andersens (1995) termer utgjorde VD gatekeeper under samarbetet. Innebörden i
rollen gatekeeper beskrev jag i avsnitt 3.4.2. Gatekeeper beskrevs där som en person som på något sätt
är relaterad till den organisation där modelleringsarbetet utförs. Han eller hon har haft en aktiv roll
när arbetet initierades och planerades. Han hjälper till att under arbetet avgränsa problem samt bidrar
till att tillföra förutsättningar för arbetet. Gatekeepern stödjer arbetet genom att legitimera det och
modelleringsteamet samtidigt som han utgör en verksamhetsspecialist som bidrar i framställningen
av modelleringsresultatet. Persson & Stirna (2006) introducerar rollen modelleringschampion. I
relation till detta projekt så förknippar jag VD:ns agerande mer som en gatekeeper än en champion.
Han varvade med att ”öppna upp” förutsättningar för modelleringsdialogen samt ”snäva in och
begränsa” handlingsutrymmet. Med andra ord öppning respektive förslutning av dialogen genom
gatekeeping.
Samspelet mellan den ledsagande modelleraren och gatekeepern är annorlunda organiserat i detta
projekt än samspelet mellan honom och dokumentatören. Om jag även här använder Hogans (2002)
indelning för att karaktärisera relationerna så kan det organiserade samspelet mellan VD:n och den
ledsagande modelleraren karaktäriseras av jämställt samspel. Samspelet skedde i samma ögonhöjd
men utmärktes av olika fokus. Till exempel innebar arbetsfördelningen att den ledsagande
modelleraren i högre grad fokuserade genomförandet av modelleringshandlingar medan VD som
gatekeeper utförde intervenerande handlingar för att påverka gruppdynamiken i samarbetet. Jag
tolkar även att denna relation utvecklades till att få denna effekt som ett led i att VD:n under arbetet
tillskrev modelleringsarbetet positiv mening och erhöll ett förtroende för ledsagaren, samt att denne
fick motsvarande förtroende för VD:n och kände en trygghet i modelleringen tillsammans med
honom och gruppen.
Samspelet mellan den ledsagande modelleraren och dokumentatören kan beskrivas som en hierarki
med tydligt avskiljda arbetsuppgifter. Emellertid skedde inte växling mellan de två aktörerna vad
gäller roller under projektet. Dock växlade dokumentatören som behandlats ovan mellan att vara
passiv på modelleringsarenan respektive aktiv på verksamhetsarenan under projektet, vilket
illustrerar att en annan typ av växling blir viktig om en verksamhetsbaserad dokumentatör tillförs
modelleringsteamet. Detta är växlingen i innebörden i rolluppdraget (Goldkuhl & Röstlinger 2005)
under respektive mellan arbetsseminarierna. Under seminarierna är innebörden i uppdraget att
passivt följa och stödja arbetet medan det mellan seminarierna förväntas att dokumentatören aktivt
driva modelleringen vidare tillsammans med deltagarna. I förhållande till Herons (1999) modell (se
avsnitt 3.5.1) över olika sätt att fatta beslut vid faciliterat arbete så innebar detta att dokumentatören
under de aktiva momenten pendlade mellan att själv och tillsammans med verksamhetsrepresentanter
fatta beslut vid renritningen av modellerna. Modellerna var således i högre grad förankrade i
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verksamheten när de samvalideras under arbetsseminarierna än i projektet tillsammans med
Distansvaruhuset.

4.6 Modelleringsprojektet tillsammans med Inredningsleverantören
Det tredje modelleringsprojektet genomfördes under 2004 och materialet som använts är i huvudsak
hämtat från det samarbetsinriktade modelleringsarbete som genomfördes den 16 till 17 juni 2004
under en sammanhängande workshop. Modelleringsprojektet hade då pågått en tid. Gruppen hade
redan genomfört kartläggningar av några av processerna i organisationen och avsåg nu att utarbeta
”morgondagens processer”. Det är denna egenskap som gör modelleringsprojektet till ett intressant
kontrasterande fall i relation till de andra två projekten. Det första modelleringsprojektet syftade
enbart till att rekonstruera nuläget. Det andra modelleringsprojektet hade ett nulägesfokus, men var
till viss del framtidsorienterat i och med att det syftade till identifiera förutsättningarna för ett nytt
affärssystem för verksamheten.
I detta projekt bedrevs modelleringen vid den aktuella workshopen uttryckligen framtidsinriktat; med
andra ord hur företaget i kommande situationer skulle bedriva sin verksamhet. Ett annat särdrag var
att projektet genomfördes av ett annat modelleringsteam än de två tidigare projekten och därmed
faciliterades genom ett annat arbetssätt. Dessa kontraster är särskilt viktiga när situationsanpassad
facilitering ska utforskas och förstås i relation till samarbetsinriktad modellering.

4.6.1 Övergripande beskrivning av verksamheten i fokus för modelleringsprojektet
De avsnitt som följer tar utgångspunkt i information om verksamheten, resultatet och arbetssättet
som ingår i slutrapporten från modelleringsarbetet. Slutrapporten benämns kravspecifikation. Den är
utformad enligt principen att den ska utgöra det huvudsakliga underlag som skickas ut till potentiella
affärssystemsleverantörer så att dessa kan komma in med offerter på affärssystemlösningar givet
verksamhetens behov. Då kravspecifikationen fokuserar de krav som modellerats och i lägre grad
övergripande beskriver verksamheten så kompletterar jag detta avsnitt med information om
verksamheten som tillgängliggjorts mig av verksamhetens ledning, samt genom övergripande insikter
som jag erhöll när jag medverkade på modelleringsworkshopen och när jag besökte deras webbplats.
Inredningsleverantören är i likhet med Elektronikleverantören ett expansivt och entreprenörsdrivet
distanhandelsföretag. I kravspecifikationen läser jag att företaget vid det aktuella tillfället omfattade ca
150 000 kundorders per år och att man förväntade sig en orderökning om 25 % för kommande år.
Antalet kunder vid samma tillfälle utgjordes av 300 000 med en tillväxt om ungefär 20 % per år.
Produktutbudet omfattade vid den här perioden cirka 15 000 artiklar där ökningen av sortimentet
beräknades till ungefär 15 % per år. Antalet leverantörer utgjordes av 150 och företaget gjorde ca
30 000 inköpsorders från dessa per år med en ökning om ca 25 % för kommande år. Siffrorna pekar
därmed på en omfattande verksamhet och på en kontinuerlig och snabb expansion av verksamheten.
De två andra distanhandelsföretagen fokuserar ett sortiment som är inriktat mot privata konsumenter
och hemanvändning. Inredningsföretaget säljer uteslutande produkter till organisationer. Det är
således inredning för verksamhetsutövning som företaget saluför på distans. I likhet med
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Distansvaruhuset framträder dock katalogen som mycket central i Inredningsföretagets verksamhet.
Det är genom katalogen, ett effektivt urval av produkter och kvalitetstänkande produktleverantörer
som ett attraktivt produktsortiment kan tillhandahållas kunden. Detta framgår tydligt i beskrivningar,
verksamhetsidé och i kravspecifikationen. I kravspecifikationen beskrivs kataloghantering som en
kritisk process i Inredningsföretagets affärsverksamhet. Den är så kritisk att processen att ta fram
katalogen läggs utanför modelleringsarbetet och därmed inte omfattas av kravspecifikationen vilken
beskrivs gälla ett affärssystem för att hantera verksamhetens standardprocesser. Motivet som anges är
att ett standardiserat affärssystem ej lämpar sig för kritiska processer såsom exempelvis
kataloghanteringen. Andra kritiska processer som modelleringsarbetet inte inbegriper är den interna
logistiken i verksamheten samt den webbsatsning som företaget vid modelleringstillfället hade
påbörjat.
Fokus i modelleringsarbetet blev istället att fånga och modellera standardprocesserna i verksamheten;
vilket i relation till dessa tre källor främst kom involvera hur produktutbudet köptes in, hur det såldes
genom katalogen samt de stödprocesser som skulle finnas för denna hantering. De processer som
primärt kom att behandlas blev därmed orderhantering, inköp och ekonomi vilka klassades som
standardprocesser. Trots detta kom även de kritiska processerna omfattas av modelleringen. Detta för
att stimulera till en noggrann beskrivning av gränssnitten mellan standardprocesserna och de kritiska
processerna, vilket är nödvändigt för att ett affärssystem ska fungera optimalt och integrerat i
verksamheten.
Under närmare trettio år har företaget med utgångspunkt i Sverige vidgat sin verksamhet. Först till
Skandinavien och sedan ut mot den europeiska marknaden. Vid modelleringsarbetet hade
”brohuvudet” mot Europa vidgats genom att företaget förvärvat egna produktionsenheter i Europa
samt till dessa knutit egna designers. Således var organisationen i detta läge inne i en expansion av
inte bara den nuvarande verksamheten utan även av verksamhetsidén som sådan. Förutom katalogen
utgör kontrollen av produkterna och därmed möjligheten att säkra försäljning av kvalitativa
produkter till kunderna en central drivkraft i Inredningsföretagets verksamhet. Varje framgång ses
som beroende av företagets förmåga att ständigt anpassa sina produkter mot kundernas
förutsättningar. Genom att skaffa sig inflytande och kontroll över produktionsenheterna så ökar
företagets förmåga att arbeta mot denna framgång. Önskan att i högre grad än tidigare kontrollera
produktionsenheterna talade man om i termer av ett ökat ”strategiskt engagemang”.
Affärssystemsupphandlingen och därmed modelleringsarbetet fokuserade enbart den svenska
verksamheten och då särskilt den verksamhet som bedrevs på Inredningsföretagets huvudanläggning
och kontor.

4.6.2 Situationell analys av handlingar som utfördes under modelleringsprojektet
Modelleringsarbetet följde det sätt att förändra verksamheter som det företag som modellerarna i
detta projekt var en del av, IRM, arbetar med. Arbetssättet delas enligt kravspecifikationen in i fem
grova steg. Arbetet genom dessa steg innebär att den befintliga verksamheten kan förstås och att
kraven på hur verksamheten ska bedrivas kan formuleras.
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Figur 4.26 Handlingar på fasnivå i relation till arbetssätt och förutsättningar

I figur 4.26 har jag utgått från den idealtypiska beskrivning av arbetssättet som presenteras i
kravspecifikationen och kompletterat denna med en situationell del där jag beskriver de
modelleringsfaser som workshopen jag studerade innefattade. Jag kommer först att gå igenom den
övre delen av modellen och därefter behandla den nedre delen genom att inventera vad som hände
under den workshop som jag observerade. I nästa avsnitt kommer jag beskriva de resultat som
framställdes under workshopen och relatera detta till de handlingar som genomfördes i utbildning,
objektmodellering, process och objektmatris och processmodellering.
I det första steget i arbetssättet modelleras nuläget i verksamheten genom s.k. idag-processer. Motivet
att nuläget kartläggs motiveras i beskrivningen genom att ”Innan en process kan förändras måste vi ta
reda på det väsentligaste, d v s vad den innehåller och hur bra den fungerar.” För att kunna ta reda på
dess status anges att ett antal kriterier behöver anläggas under modelleringsarbetet. De kriterier som
anges är att mäta tid, kostnad och kvalitet på processens utförande. Dessa används för att värdera
processerna. I det andra steget sammanställs vilka problem som finns i processen. Målet är att
generera en samlad problemlista vilket sker med ”hjälp av faktagruppering och problemprövning”. I
steg 3 fokuseras idéinventering. I beskrivningen anges att detta är ett centralt moment i
modelleringsarbetet och innebär att man tar tillvara idéer om förbättringar baserat på kritisk analys av
den egna och andras verksamheter; s.k. benchmarking: ”Benchmarking innebär att vi går ut och
studerar andra företag/branscher för att få idéer till förbättringar. Vi väljer de företag som är bäst på det
vi ska studera, oavsett vilken bransch de kommer från.”
I det fjärde steget formas framtidens verksamhet. Detta arbete sker genom brainstorming och att man
med utgångspunkt i resultatet från steg 2 och 3 utformar framtidsorienterade datamodeller,
objektmodeller och processmodeller. Objektmodeller används för att analysera vilken information
som ska användas i framtiden. ”När vi skissar på framtidsprocessen försöker vi sikta fem år framåt och
235

föreställer oss då vilka möjligheter informationstekniken kan erbjuda.” I det sista arbetssteget så
”sänker vi förväntningarna till en realistisk nivå. Vi tar hänsyn till de förutsättningar som finns inom
verksamheten och utifrån dessa formar vi sedan imorgon-processen.”
Illustrationen bredvid är också hämtad från
kravspecifikationen. Den illustrerar den
arbetsform som ackompanjerar arbetssättet.
Modelleringen sker i workshops/seminarium.
Modellering sker i samtliga steg under arbetet.
I seminariet knyts förberedelser, verktyg och
modellerarens kunskap och förmåga samman
till en helhet för att handleda deltagarna under
samarbetet. I detta ska seminariedeltagarnas
erfarenhet och kunskap utgöra grunden för att
nya idéer utarbetas och konsensus kring förändringen nås. Målet med den specifika workshop som jag
fick observera var att skapa modeller för hur verksamheten skulle bedrivas efter det att den ITrelaterade förändringen genomförts. In i workshopen hade gruppen med sig ett antal processmodeller
som de hade skapat vid den första workshopen. Dessa modeller var inte enbart av typen idagprocesser utan var även i vissa fall framtidsorienterade. De bestod då av en processmodell som visade
processerna i framtidens verksamhet på övergripande nivå, samt två processkartor på mellannivå som
mer detaljerat visade hur olika delprocesser skulle hänga samman i framtiden.
Arbetet före workshopen hade inte resulterat i formaliserade idéer och problem utan exempel på
problem och idéer kom istället lyftas fram under modelleringsarbetet och värderades således löpande i
förhållande till de modelleringsresultat som workshopen genererade. Jag visar detta i figur 4.27 genom
andra sakresultat. Jag visar även genom denna figur att resultat producerades före den aktuella
workshopen utgjorde förutsättningar under de båda dagarna samt, till skillnad från de andra två
projekten, innebar arbetssättet att det är viktigt att träna seminariedeltagarna i modellering genom
utbildningsinsatser vilka var framträdande under workshopen.
Den första dagen utgjordes av återkoppling och en omfattande utbildningsinsats. Utbildningen kom
att fokusera datadriven modellering och innefattade undervisning såväl som övning i
datamodellering. Utbildningsinsatsen övergick därefter till sammanhållen modellering av en
datamodell för Inredningsleverantören samt uppdelad självständig modellering av tabeller och
relationer mellan utvalda objekt i datamodellen. Den andra dagen startade med en återkoppling till
samt gemensam utveckling av en matris som länkade samman objekt med process. Därefter övergick
arbetet till två gruppuppdelade modelleringsmoment där verksamhetens framtida processer
modellerades. Dessa moment delades av med sammanhållen värdering av arbetsgruppernas resultat
som avslutade det andra modelleringsmomentet.
Workshopen avslutades med en värdering av modelleringen som en helhet. Där gavs även
information om vad som skulle ske härnäst i projektet samt vad som skulle genomföras till nästa gång
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gruppen träffades. Baserat på figur 4.26 kommer jag i nästa avsnitt genomföra en situationell analys
över vilka resultat som producerades under projektet och samtidigt mer i detalj visa hur de
framställdes.

4.6.3 Situationell analys av resultat som producerades under modelleringsprojektet
Jag har i denna analys över hur resultat framställdes inkluderat insikter som jag vunnit genom att titta
på videoupptagningarna från de två dagarna. Denna källa kompletterar således kravspecifikationen då
denna är inriktad mot att idealtypiskt beskriva arbetssättet samt i övrigt sakligt presenterar
modelleringsresultaten i projektet. I och med att detta projekt skiljer sig åt vad gäller
modelleringsteam och arbetssätt så har jag i analysen valt att skapa mer detaljerad förståelse för hur
arbetet utfördes genom att studera videodokumentationen.
Genom att komparativt analysera modelleringsteamen kan jag nu se att modelleringsarbetena i dessa
projekt skedde genom två olika stilar. Övergripande kommer jag därmed peka på och kommentera
skillnader och likheter mellan arbetssätten och därmed övergripande sammanställa insikter om de två
stilarna. En sådan stilskillnad framträder när jag studerar hur arbetet initierades i de olika projekten. I
de första två fallen inledde Mikael och Jan/AffärsUtv modellering tämligen omgående efter att
modelleringstillfället påbörjats.
I det föreliggande modelleringsarbetet valde Eskil och Annica (modelleringsteamet) att först visa upp
en agenda för workshopens två dagar och med hjälp av denna gå igenom vilka moment som
aktiviteten skulle omfatta. Under denna presentation cirkulerades även en kravspecifikation runt från
ett annat projekt (Distanshandelsföretaget Bildelsleverantören) för att visualisera slutprodukten av
arbete av detta slag. Därefter exemplifierades processmodellering genom att modelleringsteamet gick
igenom detta arbete som de hade lett tillsammans. Vid presentationen användes en övergripande
processkarta som visade Bildelsleverantörens processer. Modellerarna visade därefter att ”bakom
denna övergripande modell” finns det detaljerade processmodeller som visar flödet i organisationen. I
ljuset av detta berördes även att modellering kan ske nulägesorienterat såväl som framåtriktat. I denna
beskrivning knöt Eskil an till det som hade utförts vid den första workshopen och att målet med denna
workshop nu var att modellera hur processerna ska ske i framtiden.
Baserat på introduktionen i processmodellering byggde modellerarna vidare på den plattform man nu
anlagt genom att i ljuset av Bildelsleverantören exemplifiera resultat från datadriven modellering
ackompanjerat med motiv till varför processer och objekt i verksamheten behöver förstås och fogas
samman genom analys och modellering. För att göra detta användes bland annat en
objekt/matrismodell från Bildelsleverantören som projicerades på OH-duken inför gruppen. Genom
att exemplifiera modelleringsresultat från ett annat företag så initierades följaktligen modelleringen i
denna workshop.
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Figur 4.27: Resultat som genererades under arbetet med Inredningsleverantören

I de två andra modelleringsprojekten, ungefär en timme in i arbetet, hade Mikael och Jan/AffärsUtv
vid det här laget redan initierat modelleringsarbetet. Förutsättningar hade endast berörts verbalt och
exemplifieringar hade enbart gjorts på övergripande nivå. Subtilt och utan egentliga avbrott eller
övergångar hade introduktionen styrts över till modellering i form av verksamhetsdefinition och
sedermera samverkansanalys. Inledningen på modelleringsarbetet tillsammans med
inredningsleverantören utmärktes istället av att resultat från tidigare modelleringsarbete
presenterades samt ackompanjeras med instruktioner såsom att ”detta är en processmodell”, ”detta är
en datamodell” och ”så här ser en kravspecifikation ut”.
Utifrån deltagarnas synvinkel föreligger det skillnader i vad som möter dem i form av material vid
deras platser när jag jämför de tre projekten. I de två första modelleringsprojekten erhåller deltagarna
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inget material när seminariet påbörjas. Framför dem finns endast anteckningsmaterial och underlag
som de själva tagit med sig till workshopen. I projektet tillsammans med inredningsleverantören så
ligger det vid varje plats ett föreläsningsunderlag där arbetssättet redovisas samt modellerna som
renritats från förra genomförandet. Föreläsningsunderlaget signalerar således tillsammans med
introduktionen att det finns förväntningar från modelleringsteamets sida att deltagarna ska sätta sig
in i det arbetssätt som ska tillämpas för att de på så sätt ska vara med och förverkliga
modelleringsarbetet. I de två tidigare redovisade modelleringsarbetena möts inte deltagarna av
material av detta slag. Genom att modelleringsarbetet tämligen omgående startar signaleras andra
förväntningar från teamet på deltagaren.
Sammantaget utgör inledningen av modelleringarna exempel på de stilskillnader i modellering som de
två modelleringsteamen anlägger. Vilka är tänkbara orsaker till dessa skillnader? En förklaring till
varför Eskil och Annica använde sitt sätt att initiera workshopen är att de till skillnad från de två andra
projekten organiserar arbetet genom delvis sammanhållen modellering. Arbetsformen som de
tillämpade innebär att verksamhetsspecialisterna under perioder under workshopen i självständiga
grupper kommer bedriver modelleringsarbetet på egen hand och därmed själva kommer formulera
och ställa frågor om verksamheten, besvara dessa frågor och dokumentera svaren i för arbetsgruppen
gemensamma modeller. I de två tidigare projekten hade hela modelleringen kanaliserats genom en
utredningsspecialist som under varje moment varit i föregrunden för gruppen.
Introduktionen i workshopen tillsammans med Inredningsspecialisten syftar således till att
introducera modellering men dessutom visa upp vad som förväntas (resultat och normer) från
deltagarna. Genom denna typ av introduktion underbyggs behovet av strutkurerad utbildning vilket
var nästa moment i denna workshop. Utmärkande för fullföljandet av utbildningen är att grunden för
datadriven modellering introduceras till deltagarna. Grunderna i processmodellering har redan
behandlats under den första workshopen.
Modellerarna är således nu förmedlare av den
teori och den metod som ska tillämpas både
självständigt av deltagarna och sammanhållet i
storgrupp. I introduktionen gick Eskil igenom
resultat från modelleringsarbetet och normer för
arbetet genom att förmedla detta genom exempel
från Bildelsleverantören. Den kravspecifikation
som cirkulerat runt i gruppen förmedlar den både
resultat och norm. Föreläsningsmaterialet
förmedlar vad som ska göras och hur detta bör
ske. Annica som tar vid efter Eskil, och som genomför mesta delen av undervisningen, tar den
förmedling som introduktionen bestod av ett steg närmare tillämpning i och med att hon först
undervisar gruppen i den bakomliggande logiken i den teori som ska tillämpas och därefter genom ett
exempel visualiserar hur teorin omsätts till en metod. Detta exempel efterföljs därefter av en
beskrivning av ett angreppssätt för hur objektmodeller utarbetas med tillhörande tabeller och
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egenskaper. Detta sker genom olika typer av utbildningsinsatser. Bland annat genomförs föreläsning
om bland annat:
•
•
•
•
•
•

…vad som kännetecknar objekt.
…vad som kan utgöra informationsobjekt i verksamheter.
…hur informationsobjekt hänger samman.
…vad som utmärker relationer mellan informationsobjekt.
…att informationsobjekt kan brytas ned i attribut och egenskaper.
…att grunden för att skapa en stabil struktur i verksamheten handlar om att skapa en god modell över
det informationsbehov som föreligger i verksamheten.

Modellerarna strävar således efter att skapa möjliggörande förutsättningar för verksamhetsspecialisterna att med hög grad av självständighet genomföra modelleringsarbete. Detta genom att de
aktivt förmedlar den teori och metod som ska tillämpas under samarbetet. Under undervisningen så
påpekas detta kontinuerligt ”att snart ska de genomföra arbetet självständigt”. Modellerarnas
handlingar syftar således i detta läge till att möjliggöra för verksamhetsspecialisterna att i framtiden
kunna hantera den frihet som de kommer möta när de delas in i arbetsgrupper som självständigt ska
lösa de uppgifter som modelleringsarbetet omfattar. Modellerarna förmedlar här en struktur som ska
möjliggöra för dem att på egen hand ställa lämpliga frågor, formulera lämpliga svar och dokumentera
dem enligt de normer och tekniker som modelleringsteorin och metoden besitter. Som fotografiet
nedan visar omfattar denna förmedling förutom förevisning av modellering och detaljerad föreläsning
i teori också övning. I övningen delas storgruppen upp i två mindre arbetsgrupper och erhåller
förberedda fiktiva fall som de ska utföra. Här möter verksamhetsspecialisterna i handling det
arbetssätt som de ska tillämpa i det efterföljande modelleringsarbetet De möter även de typer av
verktyg som de ska använda under modelleringen: notisar av olika färger som markerar olika
symboler, genomskinlig plats för dokumentation samt blädderblocksblad för att anteckna svaren och
härmed sammanställa modelleringsresultaten och andra sakresultat.
Genom övningen får verksamhetsspecialisterna pröva på att på egen hand ställa frågor om objekt och
relationer mellan objekt, formulera svar på dessa frågor samt använda verktygen för att dokumentera
svaren. De möter nu även modelleraren i en annan typroll. Detta är modellerare som handledare samt
får erfarenhet om hur dessa modellerare agerar i
denna roll. I rollen som handledare närmar sig
Annica gruppen, stannar först utanför gruppen,
lyssnar på vad gruppen samtalar om och rör sig
sedan från den yttre ringen av deltagare in mot
modellen. Hon fångar upp modelleringsdialogen
och kommer med förslag på hur gruppen ska
agera i relation till den framväxande modellen.
Annica har således lämnat den förmedlande roll
som hon hade när hon framtidsinriktat
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undervisade storgruppen och istället trätt in i en handledarroll för att hantera de utmaningar i nuet
som gruppen behöver ha underlättade hjälp med.
När Annica och Eskil förmedlade kunskap till gruppen innebar de handlingar de gjorde då att denna
övning möjliggjordes. Nu när övningen genomförs så innebär handlingarna från hennes och Eskils
sida att omedelbara utmaningar under gruppens arbete stöds och underlättas. Under övningen
handlade dessa underlättande handlingar i huvudsak om att på olika sätt stödja gruppen att förstå
metoden: ge råd till gruppen om ”hur frågor ställs under modelleringen”, råd om ”hur man bör svara”
samt ”hur svaren bör dokumenteras på ett bra sätt”. Konkret hur denna facilitering sker kommer jag
återkomma till i den detaljerade analysen på detaljnivå i kapitel 5 och 6.
Under övningen fick grupperna avslutningsvis presentera sina resultat. Med andra ord så övades de i
att redogöra för de modelleringsresultat som de självständigt hade utarbetat. Under dessa
presentationer övergick modellerarna till en tredje modelleringsroll som jag benämner validator. De
ställde nu mot bakgrund av dels vad presentatören berättade, dels vad modellen visade, samt det
arbetssätt som tillämpats frågor för att säkra kvaliteten i modellen och underbygga konsensus om vad
grupperna genom modellen ville åskådliggöra. Dessa frågor från modellerarnas sida baserades primärt
på oklarheter som observerats i modellen. Genom svaren skapades förutsättningar att tydliggöra
modellen ytterligare. Detta resulterade i justeringar och tillägg i arbetsgruppernas
modelleringsresultat som nu gjordes till storgruppens resultat.
Som avslutning på det undervisande momentet
gick Eskil åter in i den förmedlande rollen och
genomförde med hjälp av den ena gruppens
modell en precisering av hur informationsobjekt
kan brytas ned i tabeller där dessa tabeller då
tydliggör de egenskaper som informationsobjekten
ska ha. Detta ser vi genom fotografiet. Mot
bakgrund av gruppernas egna arbete möjliggör
Eskil här då framtida handlingar när deltagarna
själva ska bryta ned Inredningsleverantörens
övergripande datamodell i detaljerade tabeller för att åskådliggöra informationsbehovet i
organisationen och de krav ett framtida affärssystem, enligt detta arbetssätt, ska motsvara.
Således har modellerarna under nu under nästan fyra timmar på olika sätt förmedlat teori, de
arbetssätt, de verktyg samt de normer som modelleringsarbetet i workshopen ska omfatta. De har
gjort detta genom att inta tre typroller som modellerare: förmedlare, handledare och validator. De har
också låtit gruppen öva den arbetsform som kommer tillämpas, med andra ord självständigt arbete i
mindre arbetsgrupper, och tränat deltagarna att ta ansvar för samarbetet genom att både ansvara för
vilka frågor som ställs, vilka svar som formuleras och hur svaren därefter dokumenteras. Under denna
tid har modellerarna följaktligen på övergripande nivå tillhandahållit ett arbetssätt för deltagarna så
att de kan hantera den frihet som denna typ av modelleringsarbete innebär. I de andra projekten har
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vid det här laget arbetet kommit långt in i verksamhetsdefinitionen samt så har grupperna börjat dra
upp strukturen för samverkansanalys. En förklaring till denna skillnad är att den typ av modellering
som Mikael och Jan/AffärsUtv tillämpade inte förutsätter delegering av komplexa arbetsuppgifter till
verksamhetsspecialisterna under samarbetet. Tillämpandet av typrollerna ledsagare respektive
dokumentatör under modelleringsgenomförandet innebär att den konceptuella strukturen för
modelleringsarbetet hela tiden tillhandahålls åt gruppen av modellerarna. Den arbetsform som Eskil
och Annica tillämpar innebär ett behov av att i högre grad föra ut komplexa arbetsuppgifter på
deltagarna. Detta kräver att verksamhetsspecialisterna, om än temporärt, tillämpar de förmågor som
Mikael och Jan/AffärsUtv ensidigt knyter till sig själv i det arbete som de leder. Således utmärks
modellering tillsammans med Inredningsleverantören av att verksamhetsspecialisterna periodvis
organiseras i självständiga arbetsgrupper. Detta medför att fler typroller för modellerare behövs i
denna samarbetsform.
Tillämpar inte Eskil och Annica de typroller som
Mikael och Jan/AffärsUtv använde? I det
moment som direkt följde efter undervisningen
tillämpar de rollen ledsagare. Detta moment
syftar till att generera den övergripande
datamodellen för Inredningsleverantörens
framtida verksamhet. Under detta arbete delas
gruppen inte upp i självständiga arbetsgrupper
utan storgruppen hålls intakt. Eskil träder nu in i
rollen som ledsagare och Annica kliver tillbaka
till en mer passiv roll i ögonen på gruppen. Under denna aktivitet är det Eskil som driver
modelleringsdialogen framåt genom att ställa frågor till gruppen, att stimulera gruppen att svara samt
genom att dokumentera resultaten på blädderblock och plast. Han intervenerar med gruppen genom
ett katalyserande arbetssätt och ledsagar dem att samproducera informationsobjekten för
verksamheten. Inga parallella diskussioner förs i några subgrupper utan hela gruppen är inriktad på
att tillsammans lösa denna enda uppgift genom de frågor om verksamhetsbegrepp som Eskil ställer.
Svaren dokumenterar han på blädderblocksblad som är uppsatta framför gruppen och därmed
gemensamma för både utredningsspecialisterna och verksamhetsspecialisterna.
Under inledningen av detta moment fångar Eskil upp samtliga begrepp som gruppen genererar
tillföljd av hans frågor. Men under momentets fullföljande skiftar han successivt stil och växlar mellan
att aktivt validera de begrepp som gruppen genererar och stimulera gruppen att komma med nya
kompletterande eller bättre begrepp. Vid några tillfällen går han även tillbaka till tidigare begrepp och
kommenterar huruvida dessa verkligen är lämpliga som begrepp i en objektmodell eller om de istället
bör ses som egenskaper. Han gör även klart för gruppen att aktiviteter tillhör processmodelleringen
och att de nu är på jakt efter de informationsobjekt som utmärker verksamheten.
Efter att tre ark med begrepp har fyllts avrundas identifieringen av objekt och gruppen får en
möjlighet att ta paus. När pausen är över fortsätter Eskil att i rollen som ledsagande modellerare få
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gruppen att med honom samproducera en objektmodell över Inredningsleverantören. Arbetet övergår
nu till att modellera objekten sinsemellan för att identifiera relationer mellan olika begrepp och
karaktärisera relationerna i modellen.
Han tillämpar således under detta moment den arbetsform som de två tidigare modelleringsprojekten dominerades av. Modelleringsdialogen kanaliseras genom Eskil. Vid några tillfällen under
detta moment intervenerar Annika i anslutning till begrepp som behandlas under samtalet mellan
Eskil och gruppen. Kommentarerna är av validerande karaktär vilket således innebär att hon nu kan
beskrivas som en passiv validator i förhållande till det samarbete som sker. I övrigt noterar hon i detta
läge endast kommentarer på ett anteckningsmaterial rörande de svar som verksamhetsspecialisterna
ger.
Något som utmärker modelleringen i detta
moment är att Eskil nu tillämpar
genomskinlig plast för att dokumentera den
skarpa modellen. Plasten möjliggör att
relationer mellan begrepp temporärt kan
formuleras men också enkelt ändras eller
tas bort under modelleringen. Objekten
väljs ut från listorna på blädderblocken
(som nu flyttats till sidorna i rummet) av
Eskil och förs över till större notisar som
appliceras på plasten. Annica stödjer här
Eskil genom att löpande försörja honom med objektnotisar. Annica växlar således nu mellan att
passivt validera modelleringsarbetet och göra punktvisa inlägg i modelleringsdialogen med att passivt
försörja samarbetet med underlag som hon i stunden förbereder. Successivt växer objektmodellen
över Inredningsleverantören fram genom att gruppens kunskap och erfarenheter om verksamhet
transformeras genom Eskils försorg och Annicas stöd till en datamodell. Eskil är här den
intervenerande katalysatorn. Annica försörjer Eskil med underlag samt validerar arbetet. Även
gruppen validerar modellen samtidigt som de besvarar frågor om relationer mellan objekt.
Som fotografiet ovan visar är den gemensamgjorda dokumentationen av arbetet uppdelat i två vyer.
På plasten dokumenteras modelleringsresultatet i form av datamodellen och på blädderblocket
bredvid genomförs och dokumenteras olika utredningar av svåra relationer mellan de objekt som
modelleringsdialogen kretsar kring. Dessa två vyer använder Eskil flitigt vid modelleringen. Han
tenderar att börja arbetet rörande ett objekt eller relationen mellan objekt på utredningsvyn
(blädderblocket) för att sedan föra över slutsatserna från det utredningsarbete till presentationsvyn
(plasten). Båda vyerna används för att formulera följdfrågor och driva arbetet vidare.
Blädderblocksbladen skiftas regelbundet och då med assistans från Annica.
Gradvis utgår modelleringen enbart från presentationsvyn. När arbetet övergår till att ensidigt
fokusera modellen på plasten blir Annica mer aktiv i samproduktionen. Eskil sköter fortfarande själva
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modelleringen men Annica är med och driver samtalet. Dialogen tar nu inte utgångspunkt i
begreppen på listorna utan baserar sig på de olika informationsobjekten i modellen och rör sig mellan
olika verksamhetsdomäner och därmed involverar olika personer från gruppen när olika objekt
behandlas och relateras till varandra. Gruppen får nu möjlighet att ta paus och under pausen
diskuterar Annica och Eskil modellen på presentationsvyn. De värderar gemensamt modellen med
utgångspunkt i begreppslistorna och går igenom vilka begrepp som har behandlats, huruvida objekten
behandlats tillräckligt, vilka begrepp som behöver behandlas under det fortsatta modelleringsarbetet.
De gör här tillsammans en värdering av vad som behöver fokuseras under den tid som finns till
förfogande för detta moment. De gör denna värdering med utgångspunkt i kunskapsluckor de själva
har om objektmodellen, i relation till teori, metod samt insikter om Inredningsleverantören och
erfarenhet från andra organisationer.
Dialogen dem emellan innebär att vissa kunskapsluckor fylls igen under pausen genom att deras intrasubjektiva kunskaper kompletterar varandra och berikar dem på intersubjektiv nivå. Men några
luckor kvarstår och värderingen blir därmed till grund för en agenda om vad som behöver behandlas i
modelleringsdialogen efter pausen. Här sker då inledningsvis en ändring i arbetsfördelningen mellan
Eskil och Annica. Annica tar cirka fem minuter in i modelleringen efter pausen över som ledsagare
och Eskil träder då in i den mer passiva rollen som validator och försörjare. Annica tar över som
drivkraft och Eskil sätter sig ned.
Karaktären på modelleringen innan pausen som inneburit att Annica successivt gjort sig mer aktiv
medför att bytet av rollerna inte kan uppfattas som distinkt växling. Det som även är intressant är att
bytet inte sker i pausen utan strax in i modelleringen när samtalet är igång. Dock visar det sig att Eskil
inte är lika passiv som Annica har varit utan samtalet kanaliseras fortfarande genom honom stundtals
och vid några tillfällen möter deltagarna två modellerare som växelverkar som ledsagare av dialogen i
samproduktionen av modellen. Efter ett antal interventioner sätter sig emellertid Eskil ned och Annica
fångar upp samtalet och ledsagar det vidare. Den uppgift som Annica ledsagar gruppen mot i detta
skede är att fullfölja och avsluta objektmodelleringen.
Hon går med gruppen igenom vilka begrepp som har behandlats och kryssar för dessa på
begreppslistorna. Hon driver därefter arbetet vidare med utgångspunkt i de kunskapsluckor som hon
och Eskil identifierat under pausen. Under denna fas i modelleringen tillkommer endast ett fåtal
begrepp till datamodellen utan istället värderas befintliga relationer med konsekvens att vissa ändras,
nya tillförs och andra vidmakthålls. Annicas stil att ledsaga är därmed lite annorlunda än Eskils stil.
Han drevs primärt av att skapa modellen baserat på gruppens svar. Annica gör först
förändringsförslag i modellen vilket hon sedan prövar mot gruppen genom ställa frågor om de förslag
på förändringar som tillförts modellen. Hon tenderar basera dessa förändringsförslag på de
observationer hon har gjort i sin mer passiva roll under arbetets inledning och de kunskapsluckor hon
har i förhållande till dessa observationer. Denna stil underlättas av att Eskil fortfarande är tämligen
aktiv i dialogen. Medan samtalet fullföljs mellan Eskil och gruppen fastställer Annica antingen
förslagen eller som konsekvens av dialogen tas de bort från plasten. Hon förbereder även nya förslag
och riktar därmed in den efterföljande dialogen.
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Efter att agendan, som sattes av utredningsspecialisterna under pausen, behandlats så tar
Eskil över modelleringen igen. Annica går
emellertid inte tillbaka till en passiv roll utan
återigen möter gruppen båda modellerarna,
nu växelvis ledsagande av samarbetet. Eskil
har genom sina observationer fångat upp
ytterligare några kunskapsluckor i modellen
och med dessa som agenda drivs nu arbetet
vidare. Eskil och Annica fortsätter därmed nu
i samspel den typ av validerande dialog som
Annica initierade när hon gick in i en mer aktiv roll som ledsagare. Efter cirka två timmars arbete med
datamodellen avslutas den sammanhållna modelleringen. Genom att identifiera ett antal
informationsobjekt inleds därmed förberedelserna av det första självständiga modelleringsarbetet
under workshopen.
Grundstrukturen för att klargöra informationsbehovet i det framtida affärssystemet skapas av
modellerna genom att fyra tabeller baserat på framträdande objekt i datamodellen väljs ut. Fyra
blädderblocksblad förbereds och storgruppen delas in i fyra arbetsgrupper. Arbetsgrupperna får till
uppgift att utifrån den övergripande objektmodellen bryta ned informationsbehovet i tabeller för att
visa på egenskaper för de informationsobjekt som fokuserats.
Arbetet sätter nu igång i de fyra grupperna. Inledningsvis arbetar grupperna självständigt och de
genererar innehåll i tabellerna. Efter ungefär tjugo minuter börjar modellerarna cirkulera runt mellan
grupperna. De har nu ändrat återigen ändrat sitt beteende och återinträder i rollen handledare. Under
övningen i utbildningsmomentet riktades handledningen in mot att underlätta metodtillämpning. Nu
riktas handledningen istället in mot att bidra i resultatframställningen genom både aktiv modellering
tillsammans med arbetsgrupperna och aktiv validering av gruppernas resultat. Handledningen skiftar
således mellan att ta utgångspunkt i det gruppen har gjort och vidareutveckla detta resultat och tillföra
nya idéer som leder till att nya aspekter i relation till tabellerna identifieras.
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Genom fotografierna ovan kan vi se att de framväxande modellerna på blädderblocksarken - tabeller
och egenskaper på informationsobjekten - används för att samordna modelleringsdialogen.
Blädderblocksarken utgör således ett medel för att dokumentera dialogen men också för att
gemensamgöra resultaten mellan gruppmedlemmarna samt som en referenspunkt mot vilket samtalet
löpande relateras till.
Efter denna delegerade aktivitet samlar modellerarna ihop arbetsgrupperna till storgruppen. I relation
till den övergripande modellen går modellerarna nu tillsammans med respektive arbetsgrupp igenom
resultatet av arbetet så att alla hör och kan göras delaktiga i diskussionen. Den övergripande
objektmodellen fungerar nu som ett nav för respektive redovisning. Det är verksamhetsrepresentanterna som driver denna redovisning och modellerarna validerar resultaten mot de
enskilda resultaten och mot objektmodellen. Detta genom att modellerarna utgår från denna modell
och ställer frågor om objektgrupper och tabeller till arbetsgrupperna. Härigenom valideras resultaten
gentemot tidigare framställda resultat samt mot den teori och den metod som ligger till grund för
modelleringsarbetet. Ibland noteras brister ibland görs justeringar. Beröm utdelas till grupperna.
Eskil är den som ställer de flesta validerande frågorna medan Annica gör noteringar och ändringar
genom att röra sig runt om i lokalen mellan de olika resultaten. Arbetsgrupperna sitter ned vid sina
platser. Resultaten är således inte nedplockade och insamlade utan de är fortfarande uppsatta på
väggarna runt om i modelleringslokalen och därmed nu gemensamma för alla deltagare att observera
och kommentera. Genom att relatera till resultaten, titta på dem, peka mot dem och göra förändringar
i dem så kopplar modellerarna samtalet löpande till de resultat som arbetsgrupperna har producerat
samt till datamodellen som gemensamt samproducerats.
Vad som är intressant är att successivt börjar aktörer i storgruppen också agera enligt detta
förhållningssätt. Bland annat relaterar en av verksamhetsspecialisterna själv dialogen dels till den
tabell som beskriver objektgruppen artikel som finns uppsatt på väggen till höger om honom, dels
Inredningsleverantörens katalog som han håller i vänster hand, för att tydliggöra de
ställningstaganden som gjorts under det gruppbaserade arbetet om vilka egenskaper som objektet
artikel har och ska ha i verksamheten.
I kravspecifikationen noterar jag att modelleringen slutligen kom att resultera i en objektmodell med
24 objektgrupper. Av dessa 24 grupper så bröts femton ned i detaljerade objektmodeller, varav figur
4.28 illustrerar en sådan nedbrytning i kravspecifikationen.

246

Figur 4.28: Ett utdrag från objektmodellen för Inredningsleverantören

Förutom den övergripande modellen och femton ytterligare nedbrytningar i enlighet med ovan
omfattar den datadrivna modelleringen även textuella beskrivningar av varje objekt. Dessutom
återfinns de tabeller som den ovanstående analysen skildrade framväxten av. I kravspecifikationen
läser jag följande om tabellernas betydelse: ”Tabeller är till för att underlätta förståelsen av
objektmodellen. Genom att sätta in verkliga exempel i tabellerna kan man lättare se om objektmodellen
stämmer överens med verksamheten. En tabell är ett sätt att visa objekt- och relationsförekomster. Varje
objekt och M:M relation bildar en egen tabell. Tabellens kolumner innehåller egenskaper. I denna
rapport har vi endast tagit med några exempel på tabeller. Arbetet bör fortskridas och kvalitetssäkras
allteftersom arbetet med objektmodell och rutinbeskrivningar fortskrider.” Att tabellerna validerades i
storgrupp blev sättet på vilket man omedelbart i anslutning till grupparbetet kvalitetssäkrade
modelleringsresultatet och nådde konsensus om informationsbehovet i framtidens verksamhet.
När inga ytterligare kommentarer om modelleringsresultaten framkom så tog modellerna på sig
uppgiften att vidareutveckla resultatet genom renritning och vidareutveckling. Detta skulle ske efter
workshopen och utdragen från kravspecifikationen får ses som exempel på resultatet av detta
vidareutvecklingsarbete. Detta resultat av detta arbete behandlades vid andra workshopar samt genom
att det sändes ut till olika aktörer på Inredningsleverantören för påseende och validering. I och med
denna avrundning så avslutades den första dagen i workshopen. Arbetet hade bedrivits i närmare nio
timmar.
Den andra dagen i workshopen inleddes med att modellerna beskrev sina erfarenheter från den första
dagen i förhållande till den utformade objektmodellen och i relation till de processgrafer som hade
utformats vid den första workshopen och som primärt visade dagens verksamhet. Dag 2 hade som mål
att fokusera processmodellering av morgondagens processer och som länk mellan denna aktivitet och
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dag 1 användes en process-/objektgruppsmatris från Bildelsleverantören. Specifikt användes denna
modell för att binda samman de två synsätt som datadriven modellering och processmodellering
utgör.

Figur 4.29: Ett utdrag av matrisen från Inredningsleverantören

I kravspecifikationen återfinns den matris som utvecklades för Inredningsleverantören (se figur 4.29)
och jag läser följande om matrisens funktionalitet: ”Process/objektgruppsmatrisen ger en mycket
komprimerad beskrivning av verksamheten. Den visar för varje process vilken information som krävs för
att genomföra processen och även visar vilken informationen i en objektgrupp som skapas i en process
och sedan återanvänds i andra processer.”
Eskil använde modellen från Bildelsleverantören för att i storgrupp samproducera förutsättningar för
denna matris. Detta skedde genom att han på matrisen från Bildelsleverantören – som projicerades på
OH-duk – markerade vilka objekt och processer som var unika för detta exempel samt vilka objekt
och processer som fanns med i både detta exempel och i en objekt-/processmatris för
Inredningsleverantören. Efter denna avgränsning öppnade Eskil upp för en gemensam brainstorming
om vilka processer som gruppen såg behövde tillföras matrisen så att modellen blev unik för
Inredningsleverantören. När denna dialog initierades framkom det från gruppen att vissa av
verksamhetsspecialisterna inte hade förstått innebörden i matrisen, i synnerhet vad gällde de olika
cirklarnas innebörd. Eskil skiftade då från att vara ledsagande modellerare till att bli förmedlare av
teori och metod. Han förtydligade härigenom innebörden i matrisens cirklar. Svart cirkel anger att
processen skapar förekomster till de viktigaste objekten i en objektgrupp. Vit cirkel anger att
processen använder/läser information i en objektgrupp och cirkel med svart punkt i anger att
processen uppdaterar information i en objektgrupp. Han förtydligande även de funktioner som
matrisen har att dels knyta samman processer och datamodellen, dels visa vad som sker i processerna
i relation till objekten. Den funktion som modellen fick i seminariet var därmed att sy samman dag 1
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och dag 2 och motivera deltagarna till varför de två stora aktiviteter, datamodellering och
processmodellering, genomfördes under modelleringen.
Därefter genomfördes brainstormingen som
hade pausats tillfördel för förmedlingen av
kunskap om matrisen. Denna avslutades
med att modellerarna signalerade att
matrisen är ett viktigt kvalitetssäkringsinstrument när modelleringen
genomförs i grupp samt när renritning av
process och datamodellerna sker. Genom
matrisen fick modelleraren överblick över
hela modelleringsresultatet och man kan
stämma av fortskridandet av arbetet, till
exempel huruvida samtliga processer och objektgrupper har behandlats och att relationerna mellan
dessa fullt ut har utretts. Efter att matrisen hade behandlats genomfördes två avgränsningar för
modelleringsarbetet. Den första avgränsningen gällde objektmodellen. Modellerarna konstaterade att
den nu var så stabil att de kunde ta på sig att själva förtydliga modellen efter workshopen och
därutöver skapa detaljerade beskrivningar över objekten. Den andra avgränsningen för
modelleringsarbetet gällde matrisen. Modellerarna tog även i detta fall på sig ansvaret att färdigställa
denna för Inredningsföretaget och sy ihop objekt med processer.
Med utgångspunkt i en övergripande processmodell återknöt nu Eskil modelleringsdialogen till de
specifika modeller som genererades vid den första workshopen. Under denna återkoppling
presenterades modellerna på övergripande nivå och Eskil beskrev hur olika delprocesser hängde
samman genom processkartan. Storgruppen delades därefter in i tre arbetsgrupper. Detta skedde
genom att processerna i processmodellen relaterades till personerna i storgruppen genom att man tog
utgångspunkt i deltagarnas kompetensprofiler. Härigenom knöts processer som skulle modelleras till
aktör. När varje process som i detta moment skulle modelleras var tilldelad till en person så övergick
modellerarna till att identifiera hur övriga personer storgruppen kunde knytas till de tre
arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna bemannades därmed i första hand av aktörer med snarlika eller
relaterbara arbetsuppgifter i förhållande till processen som skulle modelleras. Därefter fylldes
grupperna på av deltagare. Efter indelningen var två personer kvar - de från respektive dotterbolag och de fick själva välja vilken grupp som de ska delta i.
Arbetsformen för grupparbetet motsvarar det arbetssätt som utbildningen och objektmodelleringen
innefattade dag 1. Arbetssättet var emellertid det som introducerats vid den första workshopen då
kunskap och förmåga i processmodellering förmedlades. Arbetet utfördes självständigt med hjälp av
notisar, blädderblock och pennor. Olika färger används på notisarna av grupperna för att hålla isär
resultat mellan grupperna. Grupperna tillhandahölls plats för sitt arbete.
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I en av grupperna samverkar chefen över kundtjänsten, en person från katalogavdelningen,
systemförvaltaren samt personen från det danska försäljningsbolaget. Modelleringsarbetet inleds med
att arbetet organiseras av arbetsgruppen. Den övergripande försäljningsprocessen ritas upp på
blädderblock som klistrats upp. Efter en stund identifieras ett antal ”försäljningskanaler”. Dessa
aktiviteter strålar gruppen samman i ett antal handlingar som ska behandla hur orders från olika
kanaler tas om hand av företaget. Efter att en av kanaler har behandlats i en modelleringsdialog stöter
gruppen på problem i modelleringen och arbetet tappar i kraft.
Gruppen väljer då att söka stöd och Annica som nu agerar modellerare som handledare ansluter efter
en stund. Övergripande innebär det som nu sker att modelleraren först försöker lyssna in sig på vad
problemet är i modellering. Successivt börjar hon intervenera i arbetet genom att komma med förslag
på hur gruppen kan anpassa sitt arbetssätt baserat den diagnos hon gör av gruppens behov. Förslagen
får emellertid inte omedelbart igång gruppen och hon tar då till hjälp sin egen modelleringsförmåga
och visar på att en detaljerad modell kanske inte räcker för att modellera hur olika typer av orders på
olika sätt mottas och hanteras av verksamheten. Flera modeller kanske behöver skapas som på sätt
visar hur olika orders behandlas i verksamheten. Hon ger gruppen rådet att identifiera en central
kanal och modellera denna och därefter notera de skillnader som finns mellan detta sätt att hantera
orders och de övriga kanalerna. Detta kan ske på olika sätt och behöver inte följa den
beskrivningsteknik som man har börjat med. Det viktiga är att gruppen diskuterar hur man vill att
morgondagens försäljningsprocess ska se ut och dokumentera dessa insikter.

Därefter avslutas handledningen och modelleraren fortsätter cirkulera runt till andra gruppen.
Arbetsgruppen väljer att inte bryta ned försäljningsprocessen i flera modeller utan anger skillnader
mellan ordertyper genom att dokumentera dessa insikter på gula notisar under varje aktivitet. Efter ett
par timmar avbryts arbetet och grupperna samlas åter till storgruppen och får då redovisa vad de har
kommit fram till. Redovisningarna genomförs genom att varje arbetsgrupp väljer ut en representant
för gruppen som redovisar arbetet. Under redovisningarna erhåller gruppen frågor om de
ställningstaganden som de genomfört. Frågorna kommer inledningsvis från modellerarna men
gradvis under varje presentation börjar även personer från övriga arbetsgrupper ställa frågor om de
resultat som modellerats fram. Det som även sker under dessa redovisningar är att inte bara
representanten svarar på frågorna utan utmärkande är att också de gruppmedlemmar som nu sitter
ned är med i dialogen. Samtalen kan karaktäriseras som lugna och strukturerade.
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I det specifika fallet som fotografierna ovan skildrar så går även en av modellerarna in i samtalet och
svarar på frågor samt justerar grafen genom att tillföra aktiviteter och ändra relationer mellan
aktiviteterna med utgångspunkt i samtalets fortskridande. Frågorna kompletteras med idéer och
kommentarer vilka dokumenteras av utredningsspecialisterna på dels blädderblocken, dels i
anteckningsmaterial. Ingen av modellerarna verkar dock vara utsedd som dokumentatör utan både
Eskil och Annika agerar utifrån rollen aktiv validator. Tendensen är emellertid att efter varje
redovisning så går Annica runt och gör förtydliganden i modellerna medan Eskil initierar nästa
redovisning. Modellerarna riktar även kraft mot att relatera processerna som modellerats till tidigare
modelleringsresultat och i synnerhet objektmodellen, men också mellan de olika modellerna som
grupperna presenterar. När konsensus nåtts om processerna och inga fler kommentarer framkommer
så avrundas aktiviteten och workshopen avbryts för lunch.
Efter lunchen fortsätter modelleringsarbetet. Som en konsekvens av att nya processer modelleras
under detta fortsatta arbete görs justeringar i gruppsammansättningarna. Modelleringen sker
emellertid på ett liknande sätt som under förmiddagen och avrapporteras genom utvalda att
representanter från grupperna för talan för gruppen. I likhet med förmiddagen ackompanjeras dessa
redovisningar av en validerande dialog som drivs av modellerarna i egenskap av aktiva
kvalitetssäkrare, men där tendensen är att gruppdeltagarna successivt mer och mer engagerar sig i
dialogen.
Efter redovisningen avslutas workshopen genom en värdering av workshopen som helhet samt ges
information om vad som nu kommer ske i projektet samt ges uppmaningar till deltagarna att komma
in med underlag till Annica för att hon ska kunna renrita och vidareutveckla modellerna på ett
förbättrat sätt. Resultatet av värderingen blir att aktiviteten har varit meningsfull men i vissa lägen
utmanande och krävande. Stämningen är munter i gruppen när workshopen avslutas och stängs.

Figur 4.30: Processkarta på typnivå

I kravspecifikationen återfinns också resultatet av det modelleringsarbete som bedrevs under dag 2. I
anslutning till avsnittet om processer beskrivs vad en processkarta är och hur processmodell ska
tolkas av läsaren: ”En processmodell visar vilka aktiviteter och rutiner som ingår i en process samt i
vilken ordning dessa utförs. Processmodellen visar också vilken händelser som initierar processen samt
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dess resultat och kund.” Processkarta används som term för att beskriva den övergripande modell som
visar vilka processer som finns i organisationen; beskrivningen av dessa skapar processmodeller.
Figur 4.30 visar resultatet från modelleringsprojektet tillsammans med Inredningsleverantören på
typnivå. Fokus för den andra dagen var att bryta ned ett urval av de processer som återfanns i den
övergripande processkartan. Detta ledde i kravspecifikationen fram till en övergripande processkarta
som indelade verksamheten i styrprocesser, utvecklingsprocesser, operativa processer samt
stödprocesser. I processkartan anges inte vilken information som överförs mellan processerna
eftersom i princip all informationsutbyte enligt detta perspektiv sker via något datalager. För att visa
vilken information som skapas respektive används av processerna så hänvisas läsaren istället till
process/objektmatrisen som därmed blir navet i framställningen av verksamheten genom process- och
objektmodeller i kravspecifikationen. I figur 4.31 visualiseras process nummer 13 i processkartan.
Försäljningsprocessen som utgjorde temat för den modellering som ovan beskrevs i den situationella
analysen mynnade ut i detta resultat. Detta är således den renritade versionen av modellen som
skapades av denna arbetsgrupp under workshopens andra dag.

Figur 4.31: Utsnitt av en processmodell från Inredningsföretaget

4.6.4 Situationell analys av instrument som tillämpades vid modelleringsprojektet
Genom analyserna ovan över modelleringshandlingar och resultat har det arbetssätt som
modellerarna tillämpade för att genomföra arbetet beskrivits på olika sätt. De centrala resultaten från
denna aktivitet blev datamodellen och de olika processmodellerna.
Det som även framträtt genom analysen är de skillnader i arbetsformer som råder mellan detta projekt
och projekten med Distansvaruhuset och Elektronikleverantören. Dessa skillnader har lett till att
utredningsspecialisterna har iklätt sig andra och fler roller än vad utredningsspecialisterna i de två
andra projekten har haft.
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Figur 4.32: En sammanställning av instrument som användes under modelleringen av Inredningsleverantören
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Jag kommer utreda detta närmare i nästa avsnitt då jag mer i detalj karaktäriserar
modelleringsteamet. I figur 4.32 sammanställer jag de instrument som utredningsspecialisterna
tillämpade under modelleringens olika faser. Arbetssättet som tillämpades tillhör det batteri av
metodtekniker som IRM utvecklat och samlat på sig under olika modelleringsprojekt. Som berörts
tidigare utgör Eskil i likhet med modellerare Mikael central metodutvecklare för det arbetssätt som
detta modelleringsteam tillämpade. Arbetssättet beskrevs i kompendiematerialet som tillhandahölls
samt i kravspecifikationen tillsammans med arbetsformen samt finns dokumenterad bland annat i
Swende (1988; 1991).
Som redovisades i avsnitt 4.6.3 inleddes workshopen av en gemensam uppstart i storgrupp. Agendan
presenterades och eftersom alla hade träffats tidigare så övergick modellerarna ganska omgående till
att återkoppla till förra gången och vad som då skett. Den metod som således användes för att initiera
arbetet var därmed en framåtriktad beskrivning över vad som ska göras och hur. Men metoden som
tillämpades för att initiera arbetet var även bakåtriktad mot tidigare situationer i och med att man
återkopplade till den förra workshopen och visade vad man hade gjort då. Genom att tillämpa
modelleringsresultat från andra modelleringsprojekt så exemplifierade man vad som skulle ske vid
detta tillfälle. Med hjälp av detta kombinerade sätt skapades förutsättningar att motivera deltagarna
till utbildning.
Till hjälp att genomföra denna inledning
hade modellerarna förberett agendan på OHblad så den kunde projiceras på OH-duk samt
hade man förberett på OH utvalda
modelleringsresultat från Bildelsleverantören
som användes som pedagogiska verktyg för
att blicka framåt och visa vad som skulle
genereras i denna workshop. De hade
dessutom förberett modelleringsresultatet
från den första workshopen (WS1) på OHbilder så att de kunde beskriva resultatet från
förra genomförandet och länka samman denna aktivitet med den som nu startades upp. Utöver detta
hade modellerarna förberett tryckt material i form av kravspecifikationen från Bildelsleverantören
som cirkulerades runt i gruppen. Man hade även satt samman ett mindre kompendium över
workshopen med bland annat agendan och undervisningsmaterial som innehåll. Modellerarna följde
genom hela workshopen den teori som IRM utvecklat för förändringsarbete. Enligt denna teori ska
arbete av detta slag genomsyras av modellering. Modellering är drivkraften i förändringsarbetet och
det viktiga är att deltagarna engageras aktivt i modelleringen för att de tillsammans med modellerarna
kan omvandla organisationens kunskap och erfarenhet till innehållsrika modeller vilka blir en central
del i det sakresultat som modelleringen genererar. För att aktivt kunna engagera deltagarna behöver
kunskap om modellering förmedlas till deltagarna.
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Med målet att förmedla kunskap om datadriven modellering samt utveckla förmåga hos deltagarna att
delta i modellering av detta slag övergick inledningen på workshopen till utbildning. Den metod som
utgjorde drivkraft i denna fas kan beskrivas som en pedagogik bestående av en strukturerad lärprocess
som innefattade ett antal olika typer av pedagogiska metodtekniker. Den strukturerade lärprocessen
kan enklast beskrivas som en rörelse från metafor till konkreta verksamhetsnära fall. I utbildningens
inledning användes metaforerna skafferiet och matlagning för att skildra värdet med datadriven
modellering kontra processmodellering i andra och mindre abstrakta termer. Detta sätt att föreläsa
om datadriven modellering ackompanjerades av bilder såsom den ovan.
Datadriven modellering beskrevs som en aktivitet genom vilket man skapade ordning i skafferiet med
utgångspunkt i att varje ingrediens systematiserades till sin plats vilket underlättar matlagningen.
Därefter började modellerarna i föreläsningen ersätta skafferi till datalager, ingrediens till
informationsobjekt och matlagning till verksamhet och process för att på så sätt föra föreläsningen
mot de verksamhetsnära fall som avslutade utbildningen samt till beskrivningen av de metodtekniker
som modellering av detta slag innefattar. Genom förevisning beskrevs vad ett objekt kan vara, vad
relationer mellan objekt kan utgöras av, vad egenskaper till ett objekt kan utgöras av. Föreläsning och
förevisning var således två pedagogiska tekniker som användes i den strukturerade lärprocess som
utbildningen innebar.
Exemplifieringar och de avslutande övningarna i grupp utgjorde ytterligare två metodtekniker som
användes av modellerarna i denna fas för att lära ut datadriven modellering till deltagarna med målet
att aktivera dem under modelleringen. Som andra verktyg tillämpades under denna lärprocess
förberedda föreläsningar, förberedda illustrationer över metaforerna, förberedda exempel kopplade
till metafor och de mer verksamhetsnära fallen, samt förberedda övningar. I dessa övningar blev
pennor och blädderblock viktiga verktyg för grupperna att genomföra arbetet. Tryckt material i form
av föreläsningsbilder och beskrivningar av övningarna ingick också i de andra verktyg som
modellerarna använde för att omsätta metodteknikerna i handling och utveckla insikt och förmåga
hos deltagarna. Utöver dessa förberedda hjälpmedel använde modellerarna även exempel och
relateringar som de formulerade i stunden för att belysa och underlätta förståelse. De lämnade således
då den förberedda strukturen för att genom något som de formulerade i nuet illustrera t.ex.
innebörden i olika typer av relationer mellan objekt. Utmärkande för denna växling var att de alltid
återvände till den strukturerade lärprocessen när relateringen eller exemplifieringen var utförd.
Efter utbildningen följde en sammanhållen modelleringsaktivitet som fick som resultat att en
objektmodell över Inredningsföretaget samproducerades. Modellerarna ledsagade arbetet som skedde
i storgrupp. De tillämpade den teori om datadriven modellering som IRM etablerat och genomförde
arbetet enligt den metod som är sammanlänkad med denna teori. Viktiga andra verktyg var förutom
pennor, den genomskinliga plasten som utgjorde presentationsyta för objektmodellen samt
blädderblocksark som blev utredningsytor för avgränsade delar i modellen. Modellerarna hade även
utvecklat en teknik för att ”transportsäkra” dessa resultat då de utgjorde viktiga förutsättningar för det
renritningsarbete som skedde efter workshopen. Stor energi riktades således mot att packa ned och
organisera det gemensamma sakresultatet så att det effektivt kunde packas upp och användas som
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underlag för att renrita modellerna vid senare tillfälle. Detta gällde alla typer av resultat som
samproducerades under modelleringen: från ”kladdar” till gemensamgjorda och överenskomna
modelleringsresultat.
Efter den sammanhållna modelleringen av objektmodellen genomfördes modellering av tabeller för
ett urval av objekt. Deltagarna delades då först upp i arbetsgrupper av modellerarna vilka självständigt
genom den förmedlade kunskapen om datadriven modellering nu fick till uppgift att modellera
egenskaperna kring olika informationsobjekt. Grupperna tillämpade nu den metodik för modellering
som utbildningen hade förmedlat till dem på. Detta arbete underlättades av pennor och blädderblock
som tillhandahållits arbetsgrupperna samt arbetsplatser i de faciliteter som workshopen bedrevs i.
Den andra dagen i workshopen inleddes med att den första dagens aktiviteter knöts samman med det
som skulle under denna dag. Datadriven modellering och objektmodellen relaterades till
processmodellering genom objekt-/processmatrisen. Denna aktivitet genomfördes i storgrupp och
ledsagades av modellerarna. De följer då den teori som IRM följer för systemutveckling samt tillämpar
den metodik att länka samman process med verksamhetens informationsbehov som matrisen
möjliggör. Målet är att skapa en objekt-/processmatris för Inredningsleverantören men de börjar inte
från en tom matris för att göra detta utan tillämpar benchmarking av modelleringsresultatet från
Bildelsleverantören och går i ljuset av matrisen över detta företag igenom vilka objekt som
Inredningsleverantören har och därefter vilka processer som företaget omfattas av. Justeringar görs på
den förberedda OH-bilden över objekt-/processmatrisen. Därefter skedde på basis av en fråga från
gruppen om innebörden i cirklar i matrisen utbildning i vad matrisen visar genom förevisning.
Aktiviteten avslutas med en brainstorming där gruppen och modellerarna tillsammans går igenom
matrisen och tillför objekt och processer som är unika för Inredningsleverantören vilka inte finns i
Bildelsleverantören. I likhet med inledningen av den första dagen används detta moment även för att
rikta uppmärksamhet mot framtiden och det som ska ske under denna modelleringsdag samt
historien genom återblickar vad som genomfördes dagen innan samt under den första workshopen.
Dåtid och framtid binds samman.
Modelleringen av matrisen utmynnade i ett behov att skapa morgondagens processer för
verksamheten. Beslut hade i ett annat sammanhang fattats om att fokusera verksamhetens
standardprocesser. De processer som följaktligen skulle modelleras i detalj urskiljdes ur den
övergripande processkartan som projicerades på OH-duken. Baserat på detta urval tillämpade
modellerarna därefter en urvalsprincip som innebar att de först knöt de personer som genom sina
arbetsuppgifter hade koppling till processen ifråga till gruppen. Därefter fyllde man på med personer
så att arbetsgruppen blev bemannad.
Arbetet startades därefter upp genom att modellerarna övergripande genom förevisning av
beskrivningstekniken repeterar sättet på hur processmodellering genomförs. Grupperna tillhandahålls
blädderblocksark, pennor samt arbetsplatser i lokalen eller närliggande utrymmen bredvid
seminarielokalen. Modelleringen genomfördes enligt ett arbetssätt som metodgjorts ur den teori som
IRM etablerat för förändringsarbete. Metoden att modellera processer innebär att arbetsgrupperna
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kompositionellt bryter ned en övergripande process i en eller flera detaljerade modeller av arbetsflödet
i den del av verksamheten som den övergripande processen (t.ex. försäljning) berör.
I den avslutande fasen värderades workshopen. Detta skedde genom en fri dialog mellan modellerarna
och gruppen. Modellerarna gick även igenom vad som kommer ske närmast i projektet. Till stöd för
detta tillämpas en förberedd OH över projektets tidsplan. I anslutning till detta så gav modellerarna
även instruktioner till gruppens deltagare om att underlag av olika slag behöver komma in så att
renritaren kan fullfölja modelleringen. Detta gäller bland annat information och uppgifter som
arbetsgrupperna inte kunnat i detalj när de modellerat de olika processerna eller tabellerna som de
behöver undersöka närmare efter arbetsseminariet. Instruktionerna gäller också att vissa processer
och tabeller som ska renritas behöver stämmas av i verksamheten med aktörer som inte är med i
projektet. De personer som ska göra denna förankring påminns alternativt utses i gruppen.

Figur 4.33: Modelleringsarenan i projektet tillsammans med Inredningsleverantören
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I figur 4.33 visar jag en schematisk beskrivning av den lokal som utgjorde huvudutrymmet för
modelleringsarbetet. Till detta utrymme tillkom även andra lokaler för att kunna organisera det
självständiga arbetet. Emellertid skedde all sammanhållen modellering i denna lokal och då gentemot
den gemensamma arbetsytan för storgruppen. Där fanns OH-duken som användes av modellerarna
när de ledsagade arbetet eller förmedlade kunskap till storgruppen. Detta var även ytan där
objektmodellen dokumenterades och blädderblocken användes för att dokumentera begrepp och göra
utredningar. Bordet var konstruerat som ett U och den yta som därigenom skapades blev en del av
den arena för modellering som modellerarna användes för att ledsaga arbetet. I början av U:et fanns
en arbetsyta för den modellerare som agerade försörjare eller passiv validator. Bakom denne fanns det
ett lager med olika verktyg som användes under modelleringen: notisar, pennor, blädderblock m.m.
Detta lager använde modellerarna när de delade ut verktyg till grupperna samt efterhand under
genomförandet gick deltagarna dit själva och hämtade de verktyg som de behövde för att genomföra
arbetet i arbetsgrupperna.
När arbetet utfördes i arbetsgrupper utnyttjades primärt lokalens bortre ände som tillfälliga arenor för
arbetsgrupperna. Vid övningen användes även ytan där de sammanhållna aktiviteterna skedde men
längre in i workshopen så användes istället närliggande rum som för att skapa arbetsplatser för
grupperna. Successivt kläddes rummen in i de resultat som arbetsgrupperna producerade vilket förde
med sig att nya modelleringsresultat samproducerades bredvid resultat som utformats tidigare under
workshopen. Jag var under workshopen placerad bredvid videokameran som var placerad på samma
plats under hela workshopen. Från denna plats och kunde jag därmed med distanserat engagemang
observera det som skedde på både den gemensamma modelleringsarenan när arbetet skedde
sammanhållet, samt i de arbetsgrupper som bedrev sitt arbete på de arenor som tillhandhölls i
huvudutrymmet.

4.6.5 Situationell analys av roller och arbetsfördelning under modelleringsprojektet
I detta avsnitt redogör jag för den situationella analysen av aktörer som deltog i modelleringsprojektet.
Både utredningsspecialister och verksamhetsspecialister karaktäriseras men med olika tyngdpunkt i
och med att studien är inriktad mot att förstå vad som utmärker utredningsspecialisternas arbete att
facilitera samarbetsinriktad modellering. Detta innebär att karaktäriseringen av denna klass dessutom
innefattar analys av fördelningen av arbete och därmed arbetsrelationen mellan modellerarna under
genomförandet av samarbetet.

4.6.5.1 Karaktärisering av verksamhetsspecialisterna från Inredningsleverantören
I likhet med projekten på Distansvaruhuset och Elektronikleverantören hade Inredningsleverantören
inför modelleringsprojektet erhållit uppdraget att välja ut ett representativt antal personer från
organisationen. Kriterier var även i detta projekt att deltagarna skulle kunna bidra med kunskap om
verksamheten samt att de hade god samarbetsförmåga.
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Figur 4.34: Verksamhetsrepresentanter från Inredningsleverantören som medverkade i modelleringsprojektet

Vid den aktuella workshopen deltog fjorton verksamhetsrepresentanter den första dagen och tretton
den andra dagen. De kom från olika funktioner på Inredningsleverantören. Inför modelleringsprojektet hade projektledaren från verksamhetens sida fått instruktionen att en grupp erfarna
medarbetare behövde väljas ut för projektet. I urvalet skulle projektledaren beakta kriteriet god
samarbetsförmåga samt säkra delaktighet för samtliga under de möten och träffar som projektet
omfattade. Det sista underströks av modelleringsteamet för att kontinuitet och engagemang kunde
säkras i arbetet. Om någon ges ”möjlighet” att inte medverka fullt ut eller ”komma och gå”, kan detta
hämma och störa gruppens arbete. En av deltagarna kunde av personliga skäl inte delta vid den andra
dagen vilket ansågs vara ett legitimt förhinder för att då inte delta.
Projektledaren från Inredningsleverantören är även försäljningschef samt operativ verksamhetsansvarig i företag. Han beskrevs av modelleringsteamet som ägarens ”högra hand”. Från
systemfunktionen deltog två personer. En systemförvaltare som arbetade med nuvarande affärssystem
och IT-driften generellt samt en extern systemansvarig som hyrdes in på långtidskontrakt för att bistå
med vidareutveckling, förvaltning och drift. Han var en av de ursprungliga utvecklarna av det
nuvarande affärssystemet. Ekonomifunktionen representerades av en redovisningsekonom med
övergripande redovisningsansvar samt en ekonomiassistent som i första hand arbetade med
fakturering och fakturahantering. Från marknadsavdelningen deltog marknadsansvarig samt en
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medarbetare som i huvudsak var inriktad på arbetsuppgifter med katalogen och dess utformning.
Från kundtjänstavdelningen deltog en kundmottagare och från inköpsavdelningen två inköpare. Från
huvudlagret deltog lagerförmannen samt en logistiker med särskilt ansvar för distribution av varor
inom verksamheten. Därutöver deltog två controllers från dotterbolag i Sverige respektive från
Danmark. Motivet till att de deltog i arbetet var att de genom detta engagemang fick möjlighet att sätta
sig in i verksamheten; dotterbolagen var nyligen förvärvade till koncernen. I relation till
huvudgruppen var dessa två personer ”nya och okända” för gruppen i detta projekt. Emellertid hade
hela gruppen träffats innan den aktuella workshopen och hade därigenom etablerat arbetsrelationer
sinsemellan.
I relation till denna analys vill jag ge kommentaren att några av ovanstående medarbetare trots
kopplingen till enskilda funktioner tenderade inneha mer överblick över hela verksamheten än andra
deltagare. Detta gällde t.ex. försäljningschefen som hade mycket god insikt i hela verksamheten och
nuvarande system. Logistikern hade förutom mycket goda insikter om distribution och returhantering
även god kännedom om lager- och inköpsfunktionen och vice versa gällde detta en av inköparna.
Marknadsansvarig hade även ansvar för kundtjänstavdelningen och därigenom mycket god insikt om
kundtjänsten och mottagandet av kunder. Systemansvarig som arbetade på långtidskontrakt hade
genom sin goda kunskap om nuvarande affärssystem god kännedom om de funktioner som
affärssystemet täckte. Andra deltagare i projektet var i huvudsak insatta i sina funktioner och
delverksamheter och i lägre grad i verksamheten i övrigt.

4.6.5.2 Karaktärisering av utredningsspecialisterna och modelleringsteamet
I modelleringsprojekten tillsammans med Distansvaruhuset och Elektronikleverantören genomfördes
arbetet i huvudsak av ett modelleringsteam som var uppdelat i två roller: ledsagare och dokumentatör.
I och med att Eskil och Annica tillämpade en samarbetsform där de växlade mellan att hålla samman
gruppen och att dela upp arbetet på olika arbetsgrupper förelåg andra krav i detta projekt än i
projekten som Mikael och Jan/AffärsUtv faciliterat. I dessa två projekt bedrevs arbetet ensidigt
sammanhållet och därför behövde man färre slags aktiviteter och färre typer av roller då. I
föreliggande projekt bedrevs arbetet endast delvis sammanhållet. Därmed skapades behov av fler
aktivitetstyper såsom utbildning, handledning, presentation av arbetsresultat samt validering.
Följaktligen aktualiserades även fler rolltyper inom klassen utredningsspecialist.
I detta projekt så har analysen ovan visat att utredningsspecialisterna utförde arbetet i fyra
huvudsakliga rolluppdrag ledsagare, förmedlare (passiv/aktiv), handledare och validator (passiv /
aktiv) vilket jag visar genom figur 4.35.
I avsnitt 3.4.2 behandlades ett antal roller vid modellering som framhävs i modelleringsteori. I likhet
med övriga två projekt är rollen modellerare som ledsagare i detta projekt en blandning av facilitator,
modelleringsexpert och processcoach genom att denne då i förgrunden för gruppen ledsagar och
stimulerar gruppen till samarbete genom att påverka både tema och process i modelleringen.
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Modellerare som ledsagare

Modelleraren agerar i denna roll i förgrunden
gentemot storgruppen och ledsagar
deltagarna genom modelleringsaktivitet. Han
eller hon samsproducerar tillsammans med
deltagarna modelleringsresultatet.

Modellerare som validator

Modellerare som förmedlare

Modelleraren agerar som aktiv
validator och i förgrunden vid
redovisning av arbetsgruppernas
resultat. Modelleraren kvalitetssäkrar
då de modelleringsresultat
arbetsgrupperna har genererat genom
att ställa kontrollfrågor till deltagarna
baserat på identifierade
kunskapsluckor i modellen eller mot
bakgrund av den proceduriella
kunskap som tillämpas i arbetet. I den
passiva varianten av validator agerar
modelleraren kvalitetssäkrare fast i
bakgrunden när en annan modellerare
ledsagar gruppen.

Modelleraren agerar i den aktiva
varianten av denna roll i förgrunden
gentemot deltagarna i storgrupp. Han
eller hon förmedlar då ramar för
arbetet, insikter om arbetssätt,
arbetsform och teori samt förevisar
exempel eller verktyg, där de ska
användas självständigt av deltagarna
under senare moment i modelleringen.
I den passiva varianten av rollen sker
modellerarens arbete i bakgrunden när
exempelvis ledsagande modellering
utförs. Arbetet innebär då att
modelleraren försörjer den ledsagande
modelleraren med underlag och
verktyg.

Eskil och Annica

Modellerare som handledare

Agerar i förgrunden gentemot arbetsgruppen
och handleder denna i förståelse för
arbetssätt och arbetsform samt tillämpning
av arbetssätt. Vid handledning i
metodtillämpning innebär handledning sker
detta antingen genom råd i
metodanvändning, validering av resultatet
som producerats eller samproduktion av
modelleringsresultat

Figur 4.35: Karaktärisering av utredningsspecialisterna i projektet med Inredningsleverantören

Modellerare som handledare innebär att ansvaret för modelleringen har delegerats till
verksamhetsspecialisterna som då självständigt modellerar i arbetsgrupper. Vid punktvisa insatser
intervenerar modelleraren genom handledning och agerar då handledare. Detta är även det en mix av
facilitator, modelleringsexpert och processcoach. Dock är skillnaden att handledaren inte deltar i hela
det arbete som arbetsgruppen gör utan handleder gruppen punktvis. Denna handledning kan då gälla
metodförståelse eller metodtillämpning. Handledning i metodförståelse är primärt inriktad mot att
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stödja arbetsgruppen att förstå processen och arbetssättet. Då är handledare en mix av facilitator och
processcoach. Handledning i metodtillämpning är primärt riktad mot att stödja arbetsgruppen att
utföra modelleringsprocessen. Då är handledaren en mix av facilitator och modelleringsexpert. Han
eller hon stödjer då gruppen genom råd hur de ska agera i en specifik situation, validerar det resultat
som de har genererat eller gör sig delaktig i gruppens arbete och samproducerar tillsammans med
dem resultatet.
Modellerare som förmedlare kan antingen utföra sitt arbete passivt eller aktivt. Modellerare som aktiv
förmedlare arbetar gentemot storgruppen och stödjer inte som modelleraren som handledare
arbetsgruppen i punktvisa insatser. Modellerare som aktiv förmedlare strävar istället systematiskt att
förmedla generell kunskap till deltagarna rörande det arbetssätt som deltagarna ska använda under
det självständiga arbete som ska genomföras under modelleringsprojektet. Detta är en mix av
processcoach och modelleringsexpert enligt de rollbeskrivningar som presenteras i avsnitt 3.4.2.
Modellerare som passiv förmedlare/försörjare är en kombination av dokumentatör och processcoach.
När denna roll innehas av en modellerare arbetar en annan modellerare som ledsagare. Modelleraren
som passiv försörjare stödjer då ledsagaren och gruppen genom att försörja detta samarbete med
underlag såsom t.ex. förberedda notisar och för dokumentation som kan utgöra underlag i senare
skedde. Genom detta projekt framträder även insikten att denna passiva roll ofta växlas mellan en
subroll inom ramen för modellare som validator. Detta var rollen som passiv validator vilket är
detsamma som reflekterare i de rollbeskrivningar som presenterades i avsnitt 3.4.2. Modelleraren i
denna roll kvalitetssäkrar även resultatet från deras interaktion parallellt med att försörja ledsagaren
och gruppen med underlag. Detta sker passivt genom punktvisa interventioner ofta i slutet av en
modelleringsepisod.
Modellerare som aktiv validator är tillskillnad från den passive validatorn i förgrunden för
verksamhetsspecialisterna. Denna roll är en mix av facilitator och modelleringsexpert och framträder
när arbetsgrupperna redovisar sina individuella resultat i storgruppen. Rollen är alltså en
kvalitetssäkrare som leder arbetet när arbetsgruppen gemensamgör det individuella
modelleringsresultatet med storgruppen och är därmed inriktad på att säkra kvaliteten i modellerna
samt arbetar mot att konsensus nås i storgruppen om modellernas innehåll i förhållande till vad
modellerna ska visualisera.
Genom att arbetet i projektet med Inredningsleverantören utfördes delvis sammanhållet blir det en
kontrast till de två andra projekten. Härigenom framträder kompletterande aktivitetstyper vid
modellering och som denna analys medför kompletterande rolltyper som är sammanflätningar av de
idealtypiska roller som Richardson & Andersen (1995) respektive Stirna et. al. (2007) redovisar.
Det som detta projekt visar är att Eskil och Annica växlar rolluppdrag sinsemellan under
modelleringen. Arbetsrelationen dem emellan är organiserad enligt en kombination av modellen
tandem och modellen team (Hogan 2002). I de andra projekten var arbetsrelationen mellan ledsagaren
och dokumentatören hierarkisk medan i detta projekt var de olika rollerna baserade på olika
aktivitetstyper som genomfördes i ett organiserat samspel mellan Eskil och Annica där de i varje
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moment turades om att interagera med gruppen. Exempelvis inledde Eskil den första halvtimmen i
workshopen med att beskriva modellering och modelleringsresultat genom Bildelsleverantören.
Denna inledning lämnades därefter över till Annica som genomförde föreläsningen som sedan
övergick till övningen som Eskil och Annica handledde i tandem. Härigenom byggde de båda upp en
aktiv relation med verksamhetsspecialisterna.

Figur 4.36: Karaktärisering av modelleringsteamet i projektet med Inredningsleverantören

I detta projekt kan FörsChefen beskrivas som en gatekeeper i arbetet. Relationen mellan honom och
övriga verksamhetsspecialister ligger nära den beskrivning av gruppcentrerat ledarskap som beskrevs i
avsnitt 4.5.5.1 när VD:n för Elektronikleverantören karaktäriserades. Han använde den kraft som
fanns i gruppen och modelleringsprojektet för att lyfta fram idéer, värderingar och lösningar. Om
problem uppstod i arbetet intervenerade han genom sin auktoritet och den omfattande kunskap han
hade om hela verksamheten, detta på ett ödmjukt men samtidigt bestämt sätt. Relationen mellan
honom och modelleringsteamet var i detta projekt mer distanserat och byggde på ett samspel mellan
uppdragsgivare och uppdragstagare. FörsChef agerade här uppdragsgivare och modelleringsteamet
uppdragstagare. FörsChefen satte i dialog med teamet ramarna för samarbetet inför och under
workshopen.

4.7 Komparativ analys av de tre modelleringsprojekten
Genom att tillämpa referensramen med det handlingsinriktade perspektivet på facilitering så har
övergripande lärdomar fångats om hur samarbetet sker vid modellering av detta slag genom de tre
projekten. Utifrån det analysramverk som presenterades i avsnitt 4.3 har projekten analyserats var för
sig. I figur 4.37 som omfattar tre tabeller ställer jag mot bakgrund av analysramverkets fyra kriterier
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handlingar, resultat, instrument och aktör samman ett urval av insikter som vunnits från 1) respektive
analys och 2) möjligheten att kontrastera projekten mot varandra.

Projekt

Aktivitets‐
typer

Inledning

Sammanhållen
samproduktion
(rekonstruktion)

Distans‐
varuhuset

Sammanhållen
samvalidering

Avslutning

Projekt

Elektronik‐
leveran‐
tören

Exempel på resultat
Vad samarbetet ska
handla om. Vem som
deltar i samarbetet.
Hur samarbetet ska
bedrivas.

Modeller av olika
slag över
verksamheten.

Verifierade och
överenskomna
modelleringsresultat.

Egenskaper på
verksamheten.
Förslag till
förbättringsområden
.
Överenskommelse
hur arbetet skall
avrapporteras

Aktivitets‐
typer

Exempel på resultat

Inledning

Vad samarbetet ska
handla om. Vem som
deltar i samarbetet.
Hur samarbetet ska
bedrivas.

Sammanhållen
samproduktion
(rekonstruktion o
design)

Modelleringsresultat
av olika slag över
verksamheten och
krav på framtida
affärssystem

Sammanhållen
samvalidering

Verifierade och
överenskomna
modelleringsresultat

Avslutning

Prioriterade
funktioner och
önskemål.
Överenskommelser
om vad som ska ske
efter modellerings‐
seminarierna

Exempel på
instrument
Multidrivet
arbetssätt med lägre
grad av
formalisering: T.ex.
”Laget runt”
”Förberedd
presentation”
Multidrivet
arbetssätt med
högre grad av
formalisering: T.ex.
”Typ av frågor”
”Ordning på frågor”
”Sätt att dela in
verksamheten” ”Sätt
att dokumentera
svar till modeller”
Enkla och statiska
verktyg
Multidrivet
arbetssätt med lägre
grad av
formalisering: T.ex.
”Gemensam
brainstorming”
”Öppen och i lägre
grad formaliserad
dialog om hur
projektet skulle
avrapporteras”

Exempel på
instrument
Multidrivet
arbetssätt med lägre
grad av
formalisering: T.ex.
”Laget runt”
”Förberedd
presentation”
Multidrivet
arbetssätt med
högre grad av
formalisering: T.ex.
”Typ av frågor”
”Ordning på frågor”
”Parkinglots”
Enkla och statiska
verktyg
Multidrivet
arbetssätt med lägre
grad av
formalisering: T.ex.
”Brainstorming och
prioritering”
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Rolltyper

Samarbetsform och
arbetsfördelning

Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)

Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)
Modellerare som
passiv dokumentatör
(bakgrunden)

Sammanhållen
modellering
Samspel genom
hierarki

Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)
Modellerare som
passiv dokumentatör
(bakgrunden)

Rolltyper

Samarbetsform och
arbetsfördelning

Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)
Gatekeeper
(förgrunden)

Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)
Gatekeeper
(förgrunden)
Modellerare som
passiv dokumentatör
(bakgrunden)
Modellerare som
aktiv dokumentatör
(förgrunden mellan
seminarierna)

Sammanhållen
modellering
Samspel genom
hierarki (ledsagare –
dokum‐entatör)
Samspel genom
jämställd relation
(ledsagare –
gatekeeper)

Projekt

Inrednings
‐
leveran‐
tören

Aktivitets‐
typer

Exempel på resultat

Inledning

Vad samarbetet ska
handla om. Hur
samarbetet ska
bedrivas och
förväntningar på
deltagarna.

Utbildning

Insikt i och förmåga
att bedriva
datadriven
modellering

Sammanhållen
samproduktion
(design)

Gruppvis
samproduktion
(design)

Gruppvis redovisning
och sammanhållen
samvalidering

Avslutning

Objektmodell över
verksamheten

Indelning i
arbetsgrupper
Processmodeller
över verksamheten
Redovisning av
gruppvis
samproducerade
modeller
Gemensamgjorda
och överenskomna
modeller över
verksamheten
Värdering av
workshop,
information samt
att‐göra‐uppgifter

Exempel på
instrument
Multidrivet
arbetssätt med hög
grad av
formalisering:
T.ex.”Förberedd
presentation”
”Benchmarking av
andra projekt”
”Tryckt material”
Multidrivet
arbetssätt med hög
grad av
formalisering:
T.ex.”Strukturerad
lärprocess” ”Från
metafor till
verksamhetsnära
fall”
Multidrivet
arbetssätt med hög
grad av
formalisering: ”T.ex.
typ av frågor,
ordning på frågor
sätt att modellera”

Rolltyper

Samarbetsform och
arbetsfördelning

Modellerare som
ledsagare respektive
förmedlare
(förgrunden)

Modellerare som
aktiv förmedlare
(förgrunden)
respektive försörjare
(bakgrunden)
Delvis sammanhållen
modellering
Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)
respektive passiv
försörjare och
validator
(bakgrunden)
Gatekeeper
(förgrunden)

Samspel genom
team och tandem
Samspel genom
uppdrags‐givare och
uppdrags‐tagare
(modellerare ‐
gatekeeper)

Modellerare som
handledare
(förgrunden)

Multidrivet
arbetssätt med låg
grad av formalisering

Modellerare som
aktiv validator
(förgrunden)
respektive passiv
validator
(bakgrunden)
Gatekeeper
(förgrunden)
Modellerare som
ledsagare
(förgrunden)

Figur 4.37: Sammanställning av olika insikter från analysen av modelleringsprojekten

Analysen av de tre modelleringsprojekten visar att samarbetsinriktad modellering kan utföras genom
olika samarbetsformer. I projektet tillsammans med Distansvaruhuset och Elektronikleverantören
genomfördes arbetet helt sammanhållet. I rollerna som ledsagande modellerare och dokumentatör
åtföljde utredningsspecialisterna deltagarna under hela modelleringsarbetet och visade dem vägen
från start till mål. Utmärkande för sammanhållen modellering i dessa projekt är att arbetet innefattade
fyra övergripande aktivitetstyper: inledning, sammanhållen samproduktion, sammanhållen
samvalidering och avslutning, se figur 4.38. Jag understryker genom att sätta ”sammanhållen” som
prefix framför samproduktion och validering att 1) gruppen hölls samman under hela arbetet och 2)
att ledsagaren underlättade hela arbetet vid dessa aktiviteter. All modelleringsdialog kanaliserades
genom den aktör som innehade rollen som ledsagare.
Samproduktion innebar i fallet med Distansvaruhuset samrekonstruktion (co-reconstruction) av
verksamheten, medan i fallet med Elektronikleverantören så innebar modelleringsprojektet
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samproduktion genom både samrekonstruktion av nuvarande verksamhet och samskapande (codesign) av hur verksamheten skulle fungera efter införandet av det nya affärssystemet. Coaching var
en del av samproduktion såväl som samvalidering.
En insikt som projektet tillsammans med Inredningsleverantören medför är att modelleringsarbete
också kan bedrivas delvis sammanhållet. Utmärkande för det delvis sammanhållna
modelleringsarbetet är att ett större antal aktivitets- och rolltyper krävs för att genomföra samarbetet.
Arbetet måste också här inledas och avslutas och det finns under arbetet moment när
modelleringsarbetet sker genom sammanhållen samproduktion. Likheterna mellan tillämpandet av
denna arbetsform och den helt sammanhållna modelleringsformen är då stora. Det som skiljer
formerna åt är att i den delvis sammanhållna formen tillämpar modellerarna idén om att från sig
själva delegera ut avancerat modelleringsarbete på arbetsgrupperna som sedan ska utföra detta arbete
självständigt. Detta medför som figur 4.38 visar behovet av andra aktivitetstyper under samarbetet
såsom utbildning, gruppvis samproduktion och gruppvis redovisning och sammanhållen validering.
Detta är aktiviteter som på olika sätt skiljer sig från de aktivitetstyper som genomförs när
utredningsspecialisterna ledsagar arbetet sammanhållet.

Figur 4.38: Sammanställning av aktivitetstyper vid sammanhållen respektive delvis sammanhållen modellering

Utbildningsaktiviteten är förutsättningsskapande i sin karaktär och syftar till att möjliggöra
självständigt arbete bortom modellerarnas oavbrutna överenseende, kontroll och påverkan. Detta
självständiga arbete sker då genom gruppvis samproduktion vilket är en aktivitetstyp som jag i figur
4.38 valt att bryta ned i underliggande handlingstyper. Bland annat innefattar dessa handlingstyper
gruppindelning, inledning av det självständiga arbetet, samproduktion, handledning samt avslutning.
Detta är handlingstyper som inte sker under den sammanhållna modelleringen, då
modelleringsteamet under detta arbete ledsagar gruppen genom hela modelleringen. I och med att
gruppen då hela tiden är samlad finns det inget behov av att t.ex. redovisa grupparbete utan konsensus
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kan etableras omedelbart genom dialog när modelleringsresultatet antingen genereras eller när
renritade modelleringsresultat sammanhållet valideras.
När arbetet delegeras ut till arbetsgrupper skapas behov av redovisning och gemensamgörande av det
resultat som varje arbetsgrupp har utvecklat. Under denna redovisning visar empirin från
Inredningsleverantören att en annan typ av samvalidering genomförs än vid fallet sammanhållen
modellering. Den typ av validering som då sker är att modellerarna som kvalitetssäkrare tillsammans
med övriga deltagare samvaliderar arbetsgruppens resultat. Vid samvalidering under den
sammanhållna modelleringen leder utredningsspecialisterna genomgången och det är därmed
deltagarna som validerar modellerarnas renritade arbete.
Genom att två samarbetsformer för modellering framträder efter den situationella analysen så
framträder även behovet av olika typer av roller vid modellering. I den sammanhållna modelleringen
visar empirin att modelleringsteamet endast omfattas av två typer av roller: modellerare som
ledsagare respektive modellerare som dokumentatör, se figur 4.39.

Figur 4.39: Sammanställning av rolltyper vid sammanhållen respektive delvis sammanhållen modellering

Den ledsagande modelleraren tenderar att parallellt kombinera olika subroller i sitt utövande. Han
eller hon är tillsammans med gruppen samproducerat för att generera modelleringsresultatet,
samtidigt som resultatet aktivt valideras av ledsagaren vilket gör honom eller henne till aktiv validator.
Utöver detta visar empirin att den ledsagande modelleraren genom sin framträdande roll under
modelleringen även fungerar som coach för gruppen genom att stimulera gruppen som helhet eller
med fokus på individer i gruppen. Modellerare som ledsagare är således ett uppdrag där produktion
av resultat i nuet i kombineras av olika stödjande handlingar såsom samvalidering och motivering.
Denna roll kräver följaktligen förmåga till multifunktionellt handlande gentemot flera intressenter
samtidigt.
Modelleraren som agerar dokumentatör är passiv på modelleringsarenan under seminariet och agerar
i bakgrunden i förhållande till verksamhetsspecialisterna. I arbetet med Elektronikleverantören
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framträder emellertid en alternativ variant av denna roll. Detta är den aktive dokumentatören, som i
förhållande till deltagarna aktiveras mellan seminarierna för att driva modelleringsarbetet vidare
tillsammans med dessa på verksamhetsarenan. Detta arbete möjliggör därmed modellering vid en
kommande workshop baserat på fördjupade modellerare som förberetts inför denna workshop. I
projektet tillsammans med Elektronikleverantören tog detta sig uttryck främst genom att förslag på
modeller utarbetades inför aktiviteten. Dessa validerades, vidareutvecklades eller helt ritades om av
gruppen under workshopen. I detta läge var dokumentatören återigen passiv. En förutsättning för
denna växling av rolluppdrag var att dokumentatören i detta projekt både var en del av
modelleringsteamet samt hemmahörande i Elektronikleverantören. AffärsUtv hade access till både
modelleringsarenan och verksamhetsarenan. Det senare bidrog till att hon kunde växla från passivt
arbete under seminarierna till aktivt arbete mellan seminarierna.
Som figur 4.39 visar aktualiseras ett större antal, samt andra typer av roller när modellering sker delvis
sammanhållet. Samtidigt försvinner dokumentatören som roll i och med att dokumentationsuppgiften fördelas ut på verksamhetsspecalisterna, den passive validator och den passive försörjaren.
Modellerare som passiv försörjare stödjer den ledsagande modelleraren och gruppen i deras arbete att
samproducera modelleringsresultat. Medan modelleraren gör detta visar empirin från
Inredningsleverantören att hon eller han även passivt validerar den framväxande modellen och genom
intervention underlättar samproduktionen genom frågor om modellens kvalitet i förhållande till
proceduriell kunskap, verksamheten eller omständigheter i situationen.
Rollen som aktiv förmedlare utmärks av att modellerarna under utbildningsaktiviteten arbetar som
utbildare av gruppen. Aktivt och mot hela gruppen förmedlar de generell kunskap om och färdighet i
modelleringsarbete enligt ett visst arbetssätt. I det projekt som jag studerade fokuserades datadriven
modellering enligt IRM. Utbildningen är förutsättningsskapande och därmed möjliggörande i sin
karaktär. Det handlar om att utveckla förmåga hos deltagarna att i framtiden utföra
modelleringshandlingar med hög grad av självständighet. De ska på egen hand formulera frågor om
verksamheten med utgångspunkt i den teori och metod som förmedlas under utbildningen, svara på
dessa frågor och dokumentera dem enligt de beskrivningssätt som denna proceduriella kunskap
omfattar.
I detta självständiga arbete skiftar modellerarna från utbildare i ett generellt sammanhang till att vara
handledare i lokala situationer, där denna roll i likhet med rollen som ledsagare är en mix av olika
subroller. Å ena sidan visar empirin på att handledningen fokuserar att underlätta metodförståelse. Då
agerar handledaren utbildare och coach för en grupp gentemot ett specifikt behov som den aktuella
gruppen har vad gäller att förstå det arbetssätt som gruppen ska använda. Å andra sidan visar empirin
att handledningen även inbegriper metodtillämpning. Detta är då samproduktion växlat med
samvalidering med avseende på ett specifikt modelleringstema som en grupp för tillfället arbetar med.
Skillnaden mellan handledare och ledsagare är således att modellerare som ledsagare åtföljer och
ledsagar hela gruppen under ett modelleringsmoment. Skillnaden mellan handledare och utbildare är
att utbildaren utbildar hela gruppen under ett helt utbildningsmoment. Handledaren gör till skillnad
från detta, punktvisa insatser av olika typ gentemot en specifik arbetsgrupp eller individ.
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Modellerare som aktiv validator aktualiseras som en konsekvens av att viss del av modelleringsarbetet
vid tillämpning av delvis sammanhållen arbetsform genomförs av självständiga arbetsgrupper.
Resultatet från detta arbete behöver därmed gemensamgöras gentemot modellerarna och övriga
arbetsgrupper. När denna aktivitet genomförs så visar empirin att modellerarna träder in i rollen som
aktiv kvalitetssäkrare (validatorn) som genom frågor, relateringar och modelleringsexpertis
kvalitetssäkrar modellen som presenteras i samverkan med deltagarna från övriga arbetsgrupper.
Analysen av de tre projekten visar att de olika samarbetsformerna när de realiseras även aktualiserar
olika samspelsformer mellan modellerarna. I den sammanhållna formen kan en modellerare
genomgående agera ledsagare och en annan modellerare genomgående agera dokumentatör. Detta
blir då ett hierarkiskt organiserat samspel mellan dessa modellerare i detta modelleringsteam. Genom
att vid delvis sammanhållen modellering fler aktivitets- och rolltyper aktualiseras så blir det svårt att
tillämpa en sådan strikt arbetsfördelning mellan modellerarna. Det organiserade samspelet mellan
dem utmärks istället av team i och med att rolluppdragen är tydliga och relaterade till
aktivitetstyperna. Modellerarna växlar därutöver rolluppdrag i högre grad under workshopen genom
ett tandemförfarande vilket innebär att de sinsemellan avlastas samtidigt som de båda utvecklar aktiva
relationer med deltagarna under samarbetet.

Figur 4.40: Analys av kopplingen mellan facilitering och roll- respektive aktivitetstyp vid modellering

Jag har i detta avsnitt urskiljt ett antal insikter från de tre modelleringsprojekten. Jag har därefter ställt
samman och analyserat dessa insikter genom att identifiera olika samarbetsformer och tillika roll- och
aktivitetstyper. I figur 4.40 lyfter jag i förhållande till den handlingsteoretiska definitionen av
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facilitering in rolltyperna och typ av aktivitet. Detta får som konsekvens att gruppen som är i arbete,
nu i situationen eller i framtida situationer genomför detta arbete genom en viss aktivitetstyp. Arbetet
som utförs kan t.ex. vara utbildning, samproduktion eller gruppvis samproduktion. Detta innebär att
modellerarna när de faciliterar gruppen även agerar enligt vissa typer av rolluppdrag och att de
antingen är i förgrunden eller bakgrunden gentemot gruppen. Detta innebär att de behov som uppstår
präglas av den aktivitetstyp som arbetet vid situationen utförs inom samt att de åtgärder som
modellerarna formulerar och intervenerar genom kan förknippas med det rolluppdrag som man för
närvarande agerar utifrån i den aktuella situationen.
Sättet att arbeta och dela upp arbetsuppgifterna emellan sig är en effekt av hur modellerarna valt att
organisera sitt samspel (arbetsfördelning). Det är också en effekt av vilka krav som sammanhållen
respektive delvis sammanhållen modellering kräver på ett samspel mellan modellerarna
(samarbetsform). I arbetet med Elektronikleverantören spelar därtill omständigheten att AffärsUtv
knyts till projektet roll som faktor för hur samarbetet och samspelet i modelleringsteamet organiseras
(omständighet).
Det som nu står klart är att den situationella analysen på övergripande nivå har lett fram till ett antal
insikter som jag organiserat i form av en typologi över samarbetsinriktad modellering. Denna
innefattar samarbetsformer, rolltyper och aktivitetstyper. Därutöver har jag genom analysen utvecklat
kontextuell förståelse om de tre projekten. Men analysen på denna nivå tydliggör inte vad som
utmärker olika behov av facilitering under modellering och inte heller vilka faciliterande åtgärder av
underlättande och möjliggörande karaktär utförs i olika situationer beroende på aktivitet, roll och
form. Inte klargörs hur situationsanpassning av facilitering sker för att möta olika behov. För att
klargöra olika faciliteringsåtgärder och se hur modellerarna sätter samman dessa åtgärder till helheter
baserat på omständigheterna i situationen behöver analysen fördjupas till detaljnivå och mikroanalys.
Genom att studera olika episoder i projekten är avsikten nu att på studera vad som utmärker
facilitering vid samarbetsinriktad modellering och vad som utmärker situationsanpassning av
facilitering-i-handling.
Det som studien fram till nu fört med sig är att denna mikroanalys på detaljnivå 1) kan baseras på en
artikulerad handlingsteoretisk referensram, 2) en situationell definition av de tre modelleringsprojekten samt 3) en typologi, med vars hjälp samarbetsinriktad modellering kan förstås genom form,
aktivitetstyp och rolltyp. Härigenom har en struktur utvecklats för att hantera den omfattande empiri
som datamaterialet utgör, vilket för med sig att analysen och utveckling av kunskapsbidraget kan ske
på ett systematiskt, förankrat och välmotiverat sätt.
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Kapitel 5 – Analys och utveckling av faciliteringsåtgärder
vid samarbetsinriktad modellering
5.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. I detta kapitel kommer jag redovisa den konversationsinriktade handlingsanalys som
genomförts på episoder från de tre modelleringsprojekten. Målet med kapitlet är att redogöra för de
åtgärder som ur empirin utvecklats samt den grundning som i olika avseenden skett av dem.
Sammantaget innefattar kapitlet:
•

•

•

En introduktion till den konversationsinriktade handlingsanalysen, vilket omfattar:
o En sammanfattning av hur analysen bedrivits;
o En överblick över de episoder som ligger till grund för resultatet;
o En beskrivning av den presentationsmetod som tillämpas för att redovisa resultatet.
Redovisningar över de faciliteringsåtgärder som utvecklats, vilket inkluderar:
o Sammanställande presentationer av åtgärderna som koncept och begreppsstrukturer;
o Redovisning av empiriska motiv för åtgärderna;
o Redovisning av teoretisk och empirisk grundning av åtgärderna;
o Redovisning av normativa kriterier för åtgärderna.
En sammanfattande värdering av teoriutvecklingen.

Disposition. Kapitlet är uppdelat i tre övergripande avsnitt. I det första avsnittet (avs 5.2) presenterar
jag de förutsättningar som styrt analysarbetet. Jag presenterar en sammanfattning av hur analysen har
bedrivits och återkopplar genom detta till metodredovisningen i kapitel 2. Jag redovisar även en
överblick över de episoder som analysen fokuserat samt motiverar det urval som jag gjort av de
episoder som jag använder för att presentera resultatet av analysen.
I det andra avsnittet (avs 5.3) redogör jag för de faciliteringsåtgärder som har utformats genom den
konversationsinriktade handlingsanalysen och MGT. Denna redogörelse sker genom att varje
övergripande kategori redovisas enligt tillämpad presentationsmetod. I denna redovisning beskriver
jag hur kategorin är sammansatt genom olika subkategorier, egenskaper och dimensioner. Jag
exemplifierar den empiriska grund som kategorierna vilar på. Jag redogör även för de normativa
kriterier som jag utvecklat. Jag grundar därutöver kategorierna i extern teori samt annan empiri, där
denna i huvudsak utgörs av återkopplingsintervjuerna som genomförts med modellerarna. Dessa
avsnitt redovisar således det primära arbete som skett kring den första forskningsfrågan: vad
utmärker facilitering vid samarbetsinriktad modellering?
I det sista avsnittet (avs 5.4) presenterar jag samlat kunskapsbidraget samt genomförs en
sammanfattande värdering av resultatet. Jag återkopplar där till ambitionen att utveckla en teoretisk
plattform för facilitering-i-handling vid modellering och länkar samman denna plattform med
modelleringsteori. Jag pekar även i detta avsnitt på styrkor respektive svagheter i kunskapsbidraget.
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5.2 En redogörelse för tillvägagångssättet
I detta avsnitt kommer jag kortfattat redogöra för tillvägagångssättet i analysen; analys-metod-ihandling. Jag kommer därutöver redovisa en sammanställning av de episoder från videomaterialet
som använts samt vilka typepisoder som valts ut för att exemplifiera kunskapsbidraget. Avsnittet
avslutas med en redovisning av den presentationsmetod som tillämpats.

5.2.1 En sammanfattning av hur analys och teoriutveckling genomförts
En detaljerad redovisning av hur analys och teoriutvecklingen genomförts i denna studie görs i avsnitt
2.3.3.2 till 2.3.3.5. I dessa avsnitt redovisas bland annat hur den konversationsinriktade
handlingsanalysen genomfördes genom det instrument som tillämpades för att organisera såväl
transkribering som induktiv analys och kodning. I handlingsanalysen använde jag tekniker från
metodläran konversationsanalys, men jag lät inte dessa dominera arbetet då den metod jag tillämpade
var handlingsanalys (Goldkuhl 2003). Jag konversationsinriktade istället den senare analysformen. I
kapitel 2 redovisar jag även hur jag initierar den multigrundade teoriutveckling som utförts genom att
genomföra induktiv kodning av det resultat som handlingsanalysen genererat.
En omständighet som utmärker kodningsarbetet är att faciliteringskategorierna i lägre grad utgörs av
så kallade in-vivo koder (Strauss & Corbin 1998:105; Charmaz 2006:55). Modellerarna talade sällan
under modelleringen om att det som inträffade vid en specifik situation var en viss typ av handling. De
utförde automatiskt handlingar som medförde konsekvenser på samarbetet av underlättande och
möjliggörande karaktär. Mitt arbete har därmed blivit att avgränsa olika episoder (subepisoder och
handlingssekvenser) och sätta etiketter/indikatorer på det som skedde där för att på så sätt skildra
facilitering-i-handling vid modellering-i-handling. Teoriutvecklingen har därmed i hög grad inneburit
utvecklandet av kategorier genom egenformulerade begrepp. Jag explicitgör därmed genom
handlingsanalysen och kodningsarbetet facilitering-i-handling och konceptualiserar detta i ett
modelleringssammanhang.
I figur 5.1 sammanställs utvecklingsarbetet i en modell. Det empiriskt drivna arbetet har successivt lett
fram till samlade insikter om vad som utmärker facilitering vid samarbetsinriktad modellering, vilket
jag organiserade i sex övergripande faciliteringskategorier. Kategorierna är, i och med att de är
handlingar, potentiella åtgärder som kan användas vid facilitering-i-handling. Faciliteringsåtgärderna
återfinns till höger i figuren vid sidan av det empiriska materialet (projekt, episod, subepisod och
sekvenser av handlingar). Förutom detta visar figuren också den roll som den situationella analysen
har haft i studien för att definiera sammanhangen för varje modelleringsprojekt. Härigenom har
åtgärderna tolkats och utvecklats mot bakgrund av de sammanhang som projekten utgör. Den
konversationsinriktade handlingsanalysen har riktats in mot att i detalj transkribera episoder hämtade
från projektens olika workshops, där varje workshop i likhet med projekten har delats in i en
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inledning (I), ett fullföljande (F) och en avslutning (A). Episoderna är därmed hämtade från olika
situationer i förhållande till aktivitetstyperna som genererades under den situationella analysen56.

Figur 5.1: En sammanställning av tillvägagångssättet för utveckling av faciliteringsåtgärder

Längst till höger visar figuren hur den konversationsinriktade handlingsanalysen successivt övergått
till utvecklandet av kategorier, därefter begreppsstrukturer, följt av konceptuell förädling samt
sedermera grundning. Som kompletterande förutsättningar tillkom under detta arbete underlag för
empirigrundning i form av återkopplingsintervjuerna med modellerarna samt underlag för
teorigrundning genom referensramen och andra externa teoretiska källor. Underlaget identifierades
och valdes ut genom teoretiskt urval. Som konsekvens av detta vidareutvecklings- och
grundningsarbete genomfördes också intergrundning av resultatet. Sammantagandet innebar detta
arbete att kategorierna förädlades och att sammansättningen av den teoretiska plattformen säkrades.

56

Syftet med figuren är att övergripande visa relationen mellan det empiriska materialet, åtgärderna och
tillvägagångssättet i studien. Pilarna i figur 5.1 från workshops (svarta) till episoder samt från episoder (gråa) till
faciliteringsåtgärder är därmed endast illustrativa. Fler relationer föreligger mellan faciliteringsåtgärderna, samt mellan
dessa och de olika modelleringsarbetena, än vad figuren återger.
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5.2.2 Överblick över de episoder som ligger till grund för resultatet i studien
I avsnitt 2.3.1.4 redovisade jag de olika urvalstekniker som jag har använt vid olika vägval under
studien. Jag har tillämpat ett multiperspektiv på urval och preciserat tekniker för både urval av empiri
och teori. Jag har använt studiens syfte som huvudsaklig drivkraft för urvalen men kompletterat detta
med olika tekniker för urval. I anslutning till urval av episoder för analys respektive presentation har
jag tillämpat två urvalstekniker. För att ur materialet välja ut episoder för transkribering och analys
har jag tillämpat fästpunktsdrivet urval. För att presentera resultatet och empiriskt motivera det i
avhandlingen har jag därutöver tillämpat typdrivet urval.
Projekt

Distans‐
varuhuset
Elektronik‐
leveran‐
tören
Inrednings
‐leveran‐
tören

Episoder genom fästpunktsdrivet urval
valts ut för analysen av facilitering och
situationsanpassning vid
samarbetsinriktad modellering

Typexempel som genom typdrivet
urval valts ut för att empiriskt
motivera faciliteringsåtgärderna
(kapitel 5)

Typexempel som genom typdrivet
urval valts ut för att empiriskt
motivera insikterna om
situationsanpassning vid facilitering
(kapitel 6)

Dv‐1. Dv‐2, Dv‐3

Dv‐1:1, Dv‐2:1, Dv‐2:2

‐

El‐1, El‐2, El‐3, El‐4, El‐5, El‐6, El‐7, El‐8,
El‐9, El‐10, El‐11, El‐12, El‐13, El‐14, El‐
15, El‐16

El‐1:5, El‐2:2, El‐3:2, El‐4:4, El‐5:1, El‐
5:2, El‐5:4, El‐13:1, El‐15:4, El‐16:2

El‐6:2, El‐13:1

In‐1, In‐2, In‐3, In‐4, In‐5, In‐6, In‐7, In‐
8, In‐9, In‐10, In‐11, In‐12, In‐13, In‐14

In‐3:6, In‐4:1 In‐7:2, In‐7:4, In‐7:5, In‐
9:4, In‐9:5, In‐12:1, In‐13:1, In‐13:5

In‐4:2, In‐8:1

Figur 5.2: En överblick över de episoder som ligger till grund för att motivera resultatet i studien

Fästpunktsdrivet urval har utförts genom att två kriterier tillämpats när jag sökt igenom materialet
från workshoparna på jakt efter episoder som utmärker facilitering vid samarbetsinriktad
modellering. Denna genomsökning initierades i anslutning till den situationella analysen när jag
använde videomaterialet för att utreda modelleringsteamen och deras arbetsrelation. Kriterierna var
insikt nås under modelleringsarbetet respektive ingripande sker under modelleringsarbetet. När jag
genom dessa spårade intressanta skeden under modelleringsarbetet så använde jag dessa kriterier som
grund för att etablera en fästpunkt i materialet och därefter transkribera händelseförloppet fram till
insikten eller ingripandet.
Som figur 5.2 genom den vänstra kolumnen visar har ett antal episoder med tillhörande subepisoder
och sekvenser transkriberats och analyserats. I detta läge då doktorsavhandlingen försvaras har
arbetet resulterat i drygt 350 transkriberade sidor som täcker 3 episoder från Distansvaruhuset, 14
episoder från Inredningsspecialisten och 16 episoder från Elektronikleverantören.
För att ur detta rika empiriska material kunna välja ut exemplifierande episoder, subepisoder och
sekvenser för att presentera och motivera resultatet i avhandlingen har typdrivet urval som teknik
använts. Tekniken har medfört att jag ur analysmaterialet valt ut fall som särskilt utmärker den
företeelse som studerats. Jag benämner detta ett typexempel. Dessa händelseförlopp anser jag på ett
bra sätt illustrerar de faciliteringsåtgärder som jag utvecklat ur materialet.
I figur 5.2 visar jag detta i förhållande till faciliteringsåtgärderna genom mittenkolumnen där jag
sammanställer de dialogutdrag som jag i nedanstående avsnitt kommer använda för att empiriskt
motivera och presentera de åtgärder som jag utvecklat. I den högra kolumnen återfinns de episoder
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som jag i kapitel 6 använder för att empiriskt motivera de insikter om situationsanpassning som jag
utvecklat. Några av utdragen utgör kompletta utdrag från analysinstrumentet, men andra inte, då de i
så fall hade tagit för stor plats i avhandlingen och gjort visualiseringen av åtgärderna otydlig.

5.2.3 Beskrivning av den presentationsmetod som tillämpats
Det förväntade resultatet från denna studie karaktäriserade jag i avsnitt 2.2.1 som en praktisk teori.
Genom att tillämpa de fem komponenter för en praktisk teori som Goldkuhl (2006; 2007) redovisar,
karaktäriserade jag i figur 2.1 det förväntade resultatet i förhållande till studiens syften. Resultates
status i denna avhandling är en teoretisk plattform, med andra ord en grundstruktur för fortsatt
teoretisk utveckling och kondensering.
Komponenterna som användes för att karaktärisera det förväntade resultatet var koncept, mönster,
normativa kriterier, handlingsprinciper och modeller. Jag har under analysen, teoriutvecklingen och
vid presentationen av resultatet tillämpat dessa komponenter som drivkrafter för att systematisera
arbetet under dessa faser. Detta innebär i relation till presentationsmetoden att de sex
faciliteringsåtgärderna beskrivs genom modeller för att härigenom redogöra för det mönster i form av
begreppsstrukturer som varje faciliteringsåtgärd innehar. Det innebär även att modeller används för
att skildra de bakomliggande handlingsprinciperna som varje faciliteringsåtgärd innehar. Det innebär
därutöver att modeller i form av tabeller används för att sammanställa de normativa kriterier som
utformats för åtgärderna och därtill beskrivs och förklaras faciliteringsåtgärderna som koncept.
Förutom figurer, tabeller och konceptuella beskrivningar använder jag dialogutdrag från
transkriptionerna och fotografier från arbetsseminarierna som ytterligare delkomponenter för att
visualisera den teoretiska plattform som kunskapsbidraget utgör.
I de sex underavsnitt som avsnitt 5.3 utgörs av kommer jag mot bakgrund av ovanstående
presentationsmetod motivera, beskriva, förklara och grunda den faciliteringsåtgärd som är i fokus.
Detta sker genom en inledande beskrivning. Jag kommer därefter redogöra för faciliteringsåtgärden
som handlingsprincip. I denna redogörelse tar jag utgångspunkt i den definition av facilitering baserat
på socio-instrumentell handling som jag gjorde i avsnitt 3.5.2, och redovisar åtgärden med hjälp av en
handlingsvy i både text och figur på principiell nivå. I det därpå följande avsnittet presenterar jag
genom dialogutdrag typexempel från modelleringsarbetet och därigenom empiriska motiv för
åtgärden. Den empiriska förankringen av åtgärden leder fram till en sammanhängande skildring av
åtgärden i form av en begreppsstruktur. I denna redovisning presenterar jag åtgärdens subkategorier
samt utmärkande drag för åtgärden. Efter redogörelserna av åtgärden som handlingsprincip, de
empiriska motiven för åtgärden samt begreppsstrukturen redovisas den grundning av åtgärden som
jag utfört gentemot extern teori och empiri. Jag har utfört grundningen för att validera åtgärden mot
annan empiri samt matcha den mot befintlig teori. Grundningen leder över till det sista delavsnittet
där normativa kriterier för åtgärden redovisas. Dessa kriterier är resultatet av det utvecklings- och
grundningsarbete som utförts.
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5.3 Faciliteringsåtgärder vid samarbetsinriktad modellering
I detta avsnitt kommer jag presentera och redogöra för de sex övergripande faciliteringsåtgärderna (kategorierna) som jag utvecklat ur det empiriska materialet. I arbetet att utveckla åtgärderna har olika
typer av underliggande åtgärder identifierats vilka utgör sammansättningen i respektive faciliteringskategori i termer av subkategorier.
Genom de sex faciliteringsåtgärderna skapas en teoretisk plattform för att förstå vad som utmärker
facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Detta ser jag som ett exempel på resultat från
forskning med referentiell pragmatism som drivkraft. Genom grundstrukturen skapas förutsättningar
att utveckla t.ex. handlingsscenarios för hur modelleringsarbete kan faciliteras genom en åtgärd eller
kombinationer av åtgärder. Plattformen som utvecklats är därmed samtidigt exempel på delresultat i
forskning med funktionell pragmatism som mål. Dessa kombinerade drivkrafter för
kunskapsutveckling beskrevs i avsnitt 2.2.1.

5.3.1 Faciliteringsåtgärd justera agenda
I detta avsnitt kommer jag motivera, beskriva, förklara och grunda faciliteringsåtgärden justera
agenda. I avsnitt 3.5.4 beskriver jag facilitering av samarbete som process genom att knyta den
definition som jag gör av facilitering till Kisers (1998) processinriktade modell över detta begrepp (se
figur 3.27). I denna studie fokuserar jag facilitering ansikte-mot-ansikte vid olika situationer under
modelleringsarbete. Genom att förhålla mig till Kisers modell pekar jag på att detta är en avgränsning
och att betydelsefullt arbete för facilitering sker innan och efter det arbete som utförs under
modelleringen. Bland annat sker planering och uppföljning. Att planera och fastställa en agenda för
modelleringsarbetet är en viktig aktivitet inför modelleringsarbete (Kiser 1998). Detta planerande sker
inför och mellan arbetsseminarierna. I de projekt som jag fått tillträde till har planering av utförts
inför och mellan seminarierna för att organisera vad som ska utföras under arbetsseminarierna.
Arbetet drivs således enligt en i förväg fastställd agenda som anger vilka teman som ska utföras på
arbetsseminariet.
Baserat på resultatet från den konversationsinriktade handlingsanalysen menar jag dessutom att
återkommande justering av agendan inträffar under modelleringsarbetet och att detta är en
betydelsefull åtgärd för modelleringen ska bli framgångsrik. De teman som är fastställda i agendan,
samt organiseringen av workshopen behöver ändras under arbetets gång. Mot bakgrund av detta
menar jag att justera agenda är en faciliteringsåtgärd som utmärker facilitering-i-handling. Åtgärden
utförs för att underlätta och möjliggöra modelleringsarbetet. Det är en handling som baserat på
analysen av det empiriska materialet i första hand sker verbalt och om åtgärden godkänns av gruppen
resulterar det i vad som kan beskrivas som en överenskommelse om vad som ska behandlas under
modelleringsarbetets fortsättning.

5.3.1.1 Sammanställning av åtgärden justera agenda som handlingsprincip
Figur 5.3 visar en sammanställning av justera agenda ur vyn handlingsprincip. En modelleringsgrupp
befinner sig här i arbete i en situation vilken jag benämner nutid. I denna situation drivs arbetet enligt
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en fastställd agenda som styr gruppen mot ett eller flera teman som de ska fokusera under
modelleringsarbetet. En fastställd agenda är således styrande för gruppens arbete i situationen. Den
har fastställts i dåtid och utmärker det modelleringsuppdrag som samarbetet baseras på. Samarbetet
drivs därmed mot mål som genom modellering ska resultera i olika former av resultat.
Behov av skilda slag kan uppstå under gruppens arbete tillsammans. Om behoven fångas upp av
modelleraren och diagnostiseras att de kommer påverka agendan så kan detta medföra att
modelleraren kommer med förslag till gruppen att agendan för arbetet i nutid, alternativt arbete i
framtiden behöver justeras. Att justera agendan i nuet är primärt en underlättande åtgärd som har
målet att nå omedelbar effekt på gruppens arbete. Justering av en framtida agenda är en
möjliggörande åtgärd med avsikt att nå effekt på arbete, men då först i framtida situationer.

Figur 5.3: Sammanställning av justera agenda som handlingsprincip

Justera agendan handlar alltså om att komma överens om vad som ska göras under samarbetets
fortsättning. Justeringen fokuserar därmed temat för modelleringsarbetet: vad som ska utföras och
behandlas i arbetet. Emellertid kan justeringar i temat resultera i att processen för arbetet också
behöver ändras. Jag visar detta i figuren ovan genom att både framhäva tema och process som
tänkbara aspekter som kan påverkas tillföljd av justeringen. Analysen av det empiriska materialet
visar att två typer justeringar som kan komma att utföras: expansion respektive reduktion av agendan.
Oavsett vilken typ av justering som utförs visar det empiriska materialet att justeringen leder fram till
en ändrad agenda som därmed fastställs för situationer i framtiden. Om agendan inte justeras
resulterar detta inte i några ändringar utan den befintliga agendan vidmakthålls då. Detta fokuserar
emellertid inte figuren ovan som är inriktad på situationer när justeringar utförs.

5.3.1.2 Empiriska motiv för åtgärden justera agenda
En av episoderna som ligger till grund för insikten att agendan justeras under modelleringsarbetet är
Dv-2:2 från projektet med Distansvaruhuset. Detta var en av de första episoderna som fångades för
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transkribering och sedermera ingående analyserades. I de handlingssekvenser som sker under denna
subepisod justeras agendan i nuet med omedelbar verkan för det arbete som utförs. I nuet är en
referens till vilken tidsdimension som justeringen utförs (i nutid) och när effekten med justeringen
avses (omedelbart).
Det är Mikael och Jan som är utredningsspecialister i denna situation. Mikael är ledsagande
modellerare och Jan är passiv dokumentatör. Det är det andra arbetsseminariet i projektet och
gruppen har inledningsvis - före episoden - samvaliderat en av de samverkansgrafer som renritats
mellan det första och andra modelleringsseminariet.
Arbetet är för stunden inriktat mot samproduktion av modeller vilket i detta fall innebär att
handlingsgrafer modelleras i ett led att rekonstruera det flöde av handlingar som sker från det att den
kommersiella ledningsgruppen dragit upp budgetramar för verksamhetsåret, tills dess att en kund
lägger en order. Tre handlingsgrafer har samproducerats när vi kommer in i modelleringsdialogen.
Modelleraren ledsagar här dialogen som förs i storgruppen. Detta innebär att all modelleringsdialog
kanaliseras genom honom. Han arbetar samtidigt mot två för gruppen observerbara vyer57.
En av vyerna utgörs av ett blädderblock som
är placerat framför gruppen. Med detta som
stöd ställer han stående gentemot gruppen
frågor om verksamheten. Han får från
gruppen svar på frågorna. Dessa svar
bearbetar han genom interna tolkningshandlingar. Genom yttre handlingar mot
blädderblocket dokumenterar han därefter
svaren i grafer. Handlingsmodellerna växer
därmed successivt fram. Verksamhetsspecialisterna är aktiva i dialogen. De
kommenterar själva om de inte håller med
om vad modellerna visar eller vad modellerarna säger och dokumenterar. Atmosfären är lättsam men
samtidigt rationell. Den sammanhållna modelleringen är således i detta skede en kontinuerlig växling
mellan att samproducera nya grafer respektive samvalidera tidigare framställda resultat. När en graf
för stunden anses klar och överenskommen flyttas den till den andra vyn på modelleringsarenan.
Denna finns på väggen till höger om Mikael (till vänster ur gruppens synvinkel). På denna vägg sätts
blädderblocksarken upp och görs därmed tillgängliga för den fortsatta modelleringen så att deltagarna
kan relatera dialogen till modellerna samt uppdatera och vidareutveckla dem om så krävs. Som
fotografiet ovan visar har Mikael i det aktuella läget förflyttat sig till vyn där modelleringsresultaten
hängs upp. Låt oss gå in i modelleringsdialogen.
57

Egentligen är det tre vyer som finns i denna situation där dessa vyer i sin tur är av olika typer: utredningsvy (1 st)
respektive presentationsvy (2 st). Vyer är modelleringsförutsättningar som av modellerarna tillgängliggjorts till gruppen
för att underlätta visualisering under modelleringen. Jag kommer återkomma till detta tillgängliggörande och begreppet vy
i avsnitt 5.3.5 där jag behandlar faciliteringsåtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning.
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Episod Dv‐2:2
#

Från
aktör

1

Mikael

2

InkpKv

3

Mikael

4
5

InkpKv
Mikael

6

Katalog

7

Mikael

Yttranden och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil

Förutsättning (F) / resultat
(Res)

=produkter på OK‐stången ((skratt i gruppen)) [ja (InkpKv)] (.) ehh när den är full (.)
OK‐stången (.) då blir det någon form av förevisning, eller‐‐ ((Jan ställer sig upp och
assisterar Mikael genom att hänga upp blädderblocksarken med de färdiga graferna
på väggen))
=ja finalization (.) som vi säger (.) vi har några engelska uttryck som vi använder i
verksamheten ((Något sägs parallellt som inte hörs))
=ok (.) då har vi alltså en aktivitet här ((Mikael ritar in en ny relation i graf 3 som
hänger på väggen och skriver medans han säger)) (.) finalization (.) ((han vänder sig
sedan mot InkpKv)) [mm (inkpKv)] ((och därefter åter mot graf 3 där han ritar till en
ny handling på blädderblocket))
=då är layouter och prover klara‐‐
=är katalogen klar nu också eller? [nä…(Katalog)]
…det enda som är klart nu (.) är vilka kläder som ska ingå och sedan så har vi ju
självklart ritat teckningar över hur det ska se ut i katalogen ((Mikael tittar mot
gruppen))

=ok (.) det innebär att vi måste köra katalogspåret nu (1.0) okej?

Res: agendan expanderas
omedelbart genom att en
befintlig punkt på
agendan tidigareläggs
från framtiden till nutid

Modelleringen har fram till nu fokuserat prover på de
produkter som en framtida katalog ska innehålla. Det
Mikael noterar genom yttrande 6 från Katalog är att
någonting parallellt med framställningen av dessa prover
sker i Distansvaruhuset. Det ritas ”teckningar” över hur
katalogen ska visa produkterna. Mikael kommer i detta
läge med ett åtgärdsförslag som innebär att den
fastställda och för stunden drivande agendan justeras.
Agendan för dialogen har fram till nu fokuserat
framställningen av prover. Åtgärdsförslaget i yttrande 7 ”det innebär att vi måste köra katalogspåret nu
(1.0) okej?” Innebär att Mikael underlättar för gruppen så man inte missar att modellera det som sker
parallellt med framställningen av prover. Agendan för arbetet behöver följaktligen som konsekvens av
insikter vunna i situationen expanderas genom att ett nytt tema förs in i modelleringsdialogen
(”katalogspåret”) tillsammans med det befintliga temat (”framställning av prover”).
En insikt i detta läge rörande justera agenda är i hur ordet
nu i yttrande 7 sägs. Understrykning innebär en betoning i
förhållande till tiden när ändringen av agendan ska ske.
Det som betonas är att expanderingen av agendan 1)
behöver ske omedelbart och 2) att något som var planerat
att hanteras i framtiden istället nu tidigareläggs till
nutiden. Det empiriska utdraget ger följaktligen grund för
två subkategorier under huvudkategorin justera agendan.
Justera agenda kan innebära att agendan i nutid expanderas med omedelbar verkan, men samtidigt att
agendan för framtida arbete även kan reduceras. När en agenda omedelbart expanderas kan detta med
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andra ord få som effekt att en agenda för framtida arbete minskas genom att ett eller flera teman
tidigareläggs.
Mikael och Jan får ett ”ja” från gruppen på åtgärdsförslaget i yttrande 7 vilket innebär att agendan för
modelleringen omedelbart expanderas med katalogspåret som tema för dialogen. Mikael rör sig nu
tillbaka till blädderblocket. Han skriver 5 på blädderblocksbladet och en ledsagad modelleringsdialog
om hur en katalog kommer till på Distansvaruhuset inleds. Därefter tar som konsekvens av dialogen
den femte handlingsgrafen form genom ett kontinuerligt frågande och svarande.
Vi flyttar oss nu framåt i denna modelleringsdialog till Dv-2:2 Y:43-57 då en annan typ av justering av
agendan sker som konsekvens av samarbetets fullföljande. Mikael är nu placerad vid blädderblocket
och ledsagar fortfarande modelleringsdialogen (se fotografiet ovan). Han stannar i detta läge upp
dialogen och riktar därefter en fråga till InkpU.
#

Från
aktör

43

Mikael

44

InkpU

45

InkpU

46

Mikael

Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation, handling, sätt eller stil
=vad har du där? ((InkpU sitter med en modell i handen som han visar för hela
gruppen. Han har talat utifrån den))
Här har jag vår lilla lathund över katalogprocessen (0.5) så vi använder den som
hjälp nu (.) tycker jag‐‐ (2.0) ((Mikael spricker upp i ett leende))
=vad som sker nu ((InkpU talar medan han pekar på modellen som har i handen))
är att vi tar fram skisser inför fotoresan (.) ((Mikael lämnar blädderblocket och
sätter sig ned på stolen vid sin egen individuella arbetsyta framför gruppen))
=men stopp och belägg (.) om vi tittar tillbaka från början (.) ((Mikael vänder sig
mot handlingsgraferna som hänger på väggen och läser verksamhetsflödet
genom graferna)) först är det ett möte som heter finalization där den
kommersiella ledningsgruppen KL ((kommersiella ledningsgruppen)) och‐‐ (0.5) är
det alla produktchefer som sitter där tillsammans med KL?

Förutsättning (F) /
resultat (Res)

Till
aktör(er)
InkpU

F: 43
Lathund över
katalogprocessen
på Distans‐
varuhuset

F: 2, 44 och 45

Mikael
Mikael
Gruppen

InkpU

Mikael noterar i yttrande 43 att en av verksamhetsspecialisterna
(InkpU) utgår från en ”lathund” över processen. Han har haft
med sig den till seminariet och han använder den nu när han
beskriver hur kataloger tar form på Distansvaruhuset. Efter
InkpU input i dialogen sätter sig Mikael ned. Dialogen fortsätter
genom att InkpU använder ”lathunden” som drivkraft. Mikael
väljer nu att i situationen samla upp det som sagts genom en
validerande fråga (yttrande 46). InkpU svarar honom därefter i
yttrande 47.
47

InkpU

=nej (.) en produktchef sitter i taget med KL

48

Mikael

=ok (.) en i taget alltså (.) men skissen ((skissen är inte den medhavda
lathunden utan skissen till katalogen)) som ligger på bordet eh (.) det är
en skiss över hela katalogen (.) eller? ((valideringen av befintliga resultat
övergår till samproduktion igen))

49

InkpU

Nej (.) varje avdelning visar sina sidor på mötet [ja… (Mikael)]

50

Mikael

51

Katalog

52

InkpKv

…men någon måste ju ha ett helhetstänk (.) eller är det
katalogavdelningen eller KL?
=ansvaret för den röda tråden ska genomsyra hela katalogen och
avdelningar har vi [precis (Mikael)] sen är det ju så att varje avdelning får
sätta sin egen prägel på deras del [mm [InkpKv)]
=sen är det ju så att inget är ju hundra klart här heller‐‐
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F: 46 och
verksamhets‐
kunskap
F: 47

F: 48 och
verksamhet‐
skunskap
F: 49 och
bakgrundskunskap
F: 50 och
verksamhets‐
kunskap
F: 51 och

Mikael

Gruppen

Mikael
Gruppen

Mikael

53

Mikael

=nä (.) jag kan tänka mig att även här kan det komma lite nya direktiv och
så också.. [ja (InkpKv)] (1.0)

54

InkpU

=ja för det ska man ju ha klart för sig att det är ju även starka viljor hos
den kreativa katalogproduktionen [precis… (Katalog)]

Katalog

…många saker ska jämkas samman och så har vi också önskemål‐‐
((Mikael nickar))

56

Mikael

=Jan (.) vad säger du ska jag fortsätta med femman ((Mikael pekar på
handlingsgraf 5 som hänger på blädderblocket)) och kan vi ta den där
röda trappbilden ((Mikael pekar mot InkpU och den lathund (modell) han
har använt som stöd och struktur för modelleringsdialogen)) och rita klart
detta på kammaren?

57

Jan

Ja

55

verksamhets‐
kunskap
F: 52 och
bakgrundskunskap
F: 53 och
verksamhets‐
kunskap
F: 54 och
verksamhets‐
kunskap
F: 43 till 55
Res: Omedelbart
reducerad agenda
genom
senareläggande av
agendapunkt
Res: Expandering av
framtida agenda
Res: Framtida
arbete fördelas till
utredningsspecialist
F: 43 till 56

Gruppen

Mikael

Jan

Mikael

Mikaels validerande fråga i 46 resulterar i ett svar från InkpU i yttrande 47. Baserat på detta svar följer
Mikael upp med en ny fråga i yttrande 48, där karaktären på denna nu åter är av generativ slag, ej
validerande. Med utgångspunkt i svaret på denna nya fråga övergår dialogen nu att återigen ha sin
hemvist i den samproducerande aktivitetstypen. Under denna sekvens har därmed validerande och
genererande aktiviteter växelverkat. Denna pendling kännetecknar sammanhållen modellering även
om endera modelleringsaktiviteten enbart ska utföras. Dialogen fortgår från yttrande 48 till 55 då den
stannas upp av Mikael på grund av att denne parallellt identifierat ett medel för att fokusera och
kraftsamla samarbetet. Genom att utnyttja InkpUs medhavda lathund som underlag för renritning
kan agendan för gruppen i nutid reduceras och arbete därmed flyttas till framtiden. Att således
senarelägga en pågående agendapunkt till ett framtida tillfälle innebär en möjlighet för gruppen att i
nuet kraftsamla samarbetet mot en eller flera andra teman på agendan, och därmed skapas kraft att
driva arbetet framåt.
När agendapunkter senareläggs alternativt tidigareläggs så flyttas teman mellan nuet och framtiden.
Detta medför att den nuvarande såväl som en framtida agenda påverkas genom antingen reduktion
eller expansion. Genom det specifika exemplet ovan ser vi dessutom att någon får i uppgift att
genomföra den framtida agendapunkten. Arbetet fördelas således nu till någon, vilket kommer
behandlas i kommande avsnitt i detta kapitel58. Reducering respektive expandering illustreras också i
projekten tillsammans med Elektronikleverantören och Inredningsleverantören. I arbetet tillsammans
med Inredningsleverantören bedrevs arbetet som den situationella analysen i kapitel 4 visar delvis
sammanhållet. Vi rör oss nu till den tolfte episodens första subepisod i detta projekt för att ge
ytterligare grund för kategorin justera agenda och dess varianter.

58

I detta fall är det Jan som tillfrågas om lathunden kan användas som medel för modelleringsarbete i framtiden
(”renritning”). Detta innebär en fördelning av arbetet till en utredningsspecialist som ska genomföra den framtida
agendapunkt som här skapats. Den agendapunkt som reduceras i nuet och expanderas i framtiden fördelas således även i
detta läge arbetsmässigt till en specifik aktör inom ramen för klassen utredningsspecialist. Detta är dock en annan
faciliteringsåtgärd vilken jag återkommer till i avsnitt 5.3.2 när jag presenterar åtgärden fördela arbete.
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I detta projekt är Eskil och Annica modellerarna och det är den andra modelleringsdagen i
workshopen. Arbetet har inletts med en återkoppling till den första dagen och en beskrivning av vad
som ska ske under dagens arbete. I sekvensen In-12:1 127-129 använder Eskil en renritad
matrismodell från ett annat modelleringsprojekt för att i detta läge effektivisera modelleringen av
Inredningsleverantören. Detta innebär att han genom att projicera matrismodellen på den gemensamt
observerbara arbetsyta som OH-duken utgör, tillsammans med deltagarna kan jämföra
Bildelsleverantören med Inredningsleverantören för att, 1) identifiera likheter och skillnader mellan
dessa verksamheter i syfte att modellera den senare, 2) kunna undervisa gruppen i matrismodellering,
och 3) relevansgöra det som gjordes dagen innan när objektmodellering av verksamheten bedrevs.
Han kan även 4) genom att dokumentera resultatet från modelleringen på en befintlig modell skapa
ett effektivt underlag för den som ska rita rent den nya modellen efter workshopens avslut59. Nu ska vi
rikta uppmärksamhet mot vad som händer med agendan under yttrandena och se hur denna justeras.
Modelleringen av matrisen är nämligen på väg att avslutas och arbetet ska istället fortsätta genom
processmodellering i självständiga grupper. Men något händer som innebär att denna växling av
aktivitetstyper inte kan utföras. Vi går in i modelleringsdialogen.
#

126

127

Från
aktör

Eskil

Ink1

Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation, handling, sätt eller stil
=så mina vänner ((Eskil rullar upp OH‐duken och stänger av
projektorn och vänder sig mot gruppen)) (.) =vi gör klart
objektmodellen (.) ritar rent den (.) förenklar den (.) och gör
detaljmodeller för varje objekt (1.0) för som ni förstår är det nu inte
läge att vi gör den mer komplex än vad den redan är (.) det känns
liksom inte meningsfullt (.) här och nu (1.0) sen stämmer vi av den
igen med er‐‐(.) och vi stämmer också av den under
processmodelleringen (.) eftersom rutinbeskrivningarna som görs
där (.) innebär att vi kan bryta ned objekten ytterligare‐‐
=en snabb fråga bara [yes (Eskil)]‐‐ på den förra bilden (.) vad
betydde ringarna i matrisen? Det fanns någon svart, någon vit och
någon med en prick i‐‐vad betyder de?

Förutsättning / resultat
F: reviderad matris från Bildels‐
leverantören
Modelleringsmetod
Res: Reducerar omedelbart
agendan genom att
senarelägga agendapunkter
Res: Centraliserar framtida
arbetsuppgift till
utredningsspecialisterna
F: Yttrande 100 till 126
Reviderad matrismodell

Till
aktör(er)

Gruppen
Annica

Eskil

Vad yttrande 127 innebär är att Ink1 signalerar att han inte förstår kopplingen mellan process och
objekt genom den matris som Eskil har tillämpat under den modellering som han nu ska avsluta. Ink1
förstår därmed inte den notation som tillämpats under den ledsagade modelleringen. Han signalerar
därmed genom sitt yttrande ett behov till Eskil av ett förtydligande så att det som matrisen visar blir
meningsfullt för honom. Eskil, som har förberett en ny handlingslinje i modelleringsdialogen genom
att senarelägga agendapunkten ”rita rent objektmodellen och matrismodellen” samt centraliserat
denna arbetsuppgift till utredningsspecialisterna, värderar snabbt situationen och underlättar för Ink1
och gruppen genom att på nytt omedelbart expandera agendan. Men inte på samma sätt som i fallet
med Distansvaruhuset genom att tidigarelägga ett tema från framtiden, utan genom att här i nuet
lägga till en helt ny agendapunkt. Det som sker är följaktligen en annan variant på hur justering av
agenda kan ske när den expanderas. Vi går återigen in i modelleringsdialogen.

59

Ovanstående är varianter på hur modelleringsfrågor ställs, hur interventionen som modelleraren gör baseras på en
förberedd taktik samt hur arbetet motiveras genom relevansgörande, vilket är faciliteringsåtgärder som behandlas i avsnitt
5.3.3 (ställa modelleringsfråga), 5.3.4 (tillämpa interventionstaktik) och 5.3.6 (motivera deltagare).
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128

129

Eskil

Eskil

((Eskil rullar snabbt ner duken igen, startar OH‐projektorn och
vrider matrisen som nu projiceras upp på duken ett halvt varv. Sen
placerar han en penna på OH‐projektorn och fokuserar således
objektet produkt i matrisen. Därefter tar han till orda)) (20.0)

F: Yttrandet i 127
Res: Expanderar omedelbart
agendan genom att lägga till
ny agendapunkt
Reviderad matris

Genom matrisen möts objekten och processerna. Matrisen binder
därmed samman skafferiet med aktiviteterna i köket (.) om jag
använder exemplet från igår för att förtydliga (1.0) ((Han tittar ut
mot gruppen och ler))

F: Metaforexempel
Kunskap om objektmodellering
och matrismodellen

Ink1
Gruppen

Baserat på det som sagts i yttrande 128 och 129 förmedlar Eskil kunskap till gruppen om vad
symbolerna i matrisen står för. Han hade således inte planerat att göra denna utbildningsinsats utan
den fastställda agendan var att i detta läge påbörja processmodellering i självständiga arbetsgrupper.
Det är först då den extrainsatta utbildningen har avslutats och den ursprungliga agendan åter får driva
arbetet som detta modelleringsarbete kan påbörjas.
Utdraget från detta modelleringsarbete visar att Eskil först möjliggör för gruppen genom att reducera
agendan i nuet genom att uppgifter flyttas till framtiden och som samtidigt centraliseras till
utredningsspecialisterna. Eskil får därefter feedback från Ink1 och med endast en kort fördröjning
expanderar han som en konsekvens av detta agendan igen genom att lägga till en helt ny agendapunkt
som därefter styr arbetet under en period. Denna agendapunkt handlar om att förmedla innebörden i
notationen i matrisen och medför samtidigt att Eskil under denna period skiftar aktivitetstyp från
ledsagad samproduktion till ledsagad utbildning. Följaktligen ändras genom denna justering även
hans roll som ledsagande modellerare till kunskapare. Detta visar att justering av agendan inte bara
påverkar temat för modelleringsarbetet utan även kan påverkar processen under samarbetet och hur
arbetet organiseras.
I förhållande till typexemplet från Distansvaruhuset innebar de förändringar av agendan som skedde
där endast en rörelse inom samma aktivitetstyp (vilket var samproduktion). Den justering som görs
här innebär ett gränsöverskridande från aktivitetstypen samproduktion till aktivitetstypen utbildning.
Detta underbyggs bland annat genom tillhandahållandet av annan infrastruktur (neddragandet av den
vita duken, placeringen av pennan) samt genom att Eskil återknyter till en av de interventionstaktiker
som präglade utbildningen dagen innan, vilket framträder i yttrande 129 då Eskil nämner metaforen
”Skafferiet och Laga mat” vilka är exempel som användes för att beskriva processer och objekt under
utbildningen. Metaforexemplet i yttrande 129 blir därmed en relatering till de förberedda generella
exempel som tillämpades som medel för att underlätta förståelse om vad modellering är och vilka
grundprinciper denna aktivitet vilar på enligt det arbetssätt som Annica och Eskil tillämpar under
workshopen.
Vi lämnar nu den aktuella episoden och ska nu istället titta på ett typexempel som visar hur agendan i
nuet på liknande sätt kan reduceras genom att teman på agendan helt tas bort i nutid såväl som från
modelleringsprojektet som helhet (m.a.o. framtiden). Vi flyttar oss till In-13:1 152-159 och därmed
framåt i samma workshop som vi nu ovan kort följde. Det som pågår i detta skede är
processmodellering och vi kommer att känna igen typexemplet då det utgör den första delen av det
exempel som jag använde i avsnitt 1.2 för att introducera avhandlingens problemområde.
Arbetsformen som nu tillämpas är att storgruppen har delats upp i mindre arbetsgrupper vilka
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självständigt modellerar framtidens processer. Den självständiga modelleringen baseras på den
förmåga som deltagarna har utvecklat genom utbildning och den erfarenhet i modellering som
vunnits genom arbetet vid den första workshopen.
Arbetet har pågått i cirka en halvtimme. Under denna tid har Eskil och Annica suttit tillsammans med
FörsChef och planerat det arbete som ska ske vid den tredje workshopen i modelleringsprojektet.
Detta möte ska ske i början av augusti och däremellan ska det utföras renritningsarbete och punktvisa
intervjuer med andra involverade aktörer i det större projekt som modelleringsarbetet är en del av. I
den självständigt arbetande grupp som vi nu kommer titta närmare på sker modellering av den
framtida processen för försäljning i verksamheten. Arbetet inleddes med att gruppens arbetsyta
dukades upp av deltagarna. De använde sig då av den övergripande processmodellen som utformats
vid den första workshopen och satte förankrat i denna upp ett underlag i form av blåa notisar på ett
vitt blädderblocksblad som satts upp på väggen. Detta ark med symboler bildar gruppens enskilda
arbetsyta under denna del av modelleringen. Därefter började gruppen trevande diskutera vad man
skulle göra. Diskussionen ledde fram till ett antal försök att inleda modelleringen av
försäljningsprocessen men gruppen uttryckte hela tiden ovisshet huruvida uppgiften var att bryta ned
en ordertyp och följa flödet eller om man skulle modellera samtliga ordertyper på en och samma gång.
Denna ovisshet ackompanjerades med ”hur-göra-frågor” från några i gruppen kopplade till de båda
handlingslinjerna. Ingen tar så att säga position i gruppen och ingen ledsagar arbetet in i en
samproduktion av framtidens process. Gruppen har särskilt svårt att avgränsa sitt arbete.
För att hantera denna stiltje gick Marknad och hämtade Annica för att få hjälp med att sätta i gång
modelleringen. Väl på plats inleder Annica med att i rollen som handledare gå igenom den modell
som gruppen har satt upp på blädderbladet. Därmed sätter hon sig in i modellen innan hon
intervenerar gentemot gruppen. Det är i detta läge vi kommer in i dialogen.
152

153

Annica

Annica

…telefon (.) webb (.) fax (.) brev (.) butik (.) och (.) besök
((Annica läser verksamheten genom modellen)) [mm
(Marknad)] (.) och som det såg ut nu så (.) ((Annica vänder sig
om mot OH‐duken där den övergripande processmodellen
finns))

=det var ju egentligen bara den här vanliga (.) telefondelen
((Annica visar en avgränsning med händerna)) som ni (.) ehh (.)
först skulle fokusera på—(1.0)

F: Modellen på den för
gruppen enskilda arbetsytan
Övergripande processmodell
finns på OH‐duk till vänster om
gruppen
F: 35 till 37
F: Agendapunkten som skulle
utföras av arbetsgruppen,
vilken markeras genom ringen
runt telefonförsäljning på den
övergripande processmodellen
som projiceras på OH‐duken

Arbets‐
gruppen

Annica inleder med att förstå vad arbetsgruppen har gjort fram till nutid. Därefter tar hon hjälp av den
övergripande processmodell som visas på OH-duken, vilken även fungerat som grund för att fördela
ut agendapunkterna till de självständiga arbetsgrupperna. Hon inleder sin intervention med att
handleda gruppen att minnas det uppdrag som de erhöll då aktiviteten initierades, och hon fortsätter
därefter omedelbart i yttrande 154 genom att själv komma med ett förslag till gruppen om denna
omedelbart vill expandera agendan. Förslaget baseras på att gruppen har modellerat upp alla
potentiella ordertyper på blädderblockbladet och inte fokuserat den ordertyp som det ursprungliga
uppdraget innebar. Vi går in i dialogen igen.
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154

Annica

155

System‐
ansvarig

=nä—

156

Marknad

=alltså det är samma (.) oavsett om vi får ett mejl eller om vi får ett fax.

157

Annica

158

Marknad

159

Annica

=eller vill ni bryta ner hela försäljningsprocessen?

F: 149 till 153
Förslag att
expandera agendan
genom att öka
omfattningen i det
utdelade uppdraget

Arbets‐
gruppen

F: 154

=men idag (1.0) är det även samma (.) om ordern kommer över webben
[ja ContDKDotter] ((Annica tittar på Marknad och Systemansvarig)) =sen
kanske man kan tänka sig i framtiden att orders via webben kommer ske
på ett annorlunda sätt (.) eller (.)
Ja (.) de ska i framtiden kunna lägga upp sig själva (.) lägga in en egen
order (.) [mm (Annica)] och sen ska detta gå vidare in till kreditkontrollen
((Marknad pekar på flödet i modellen))
((Annica har samtidigt gått fram till modellen och pekar på Webb)) =så
det du säger är att flödet i stort sett är det samma i webben (.) men med
vissa skillnader (.) och att ni nu egentligen kan ta bort den här aktiviteten
((Annica visar i modellen)) och modellera den senare (.) [mm (Marknad)]
(1.0) =jag satt nämligen precis nu med Eskil och FörsChef där vi talade om
att Sigma hade fått i särskilt uppdrag att titta närmare på en speciell
lösning för webben (.) och då kan vi ju ta bort den från den här uppgiften i
nuläget (.) så blir det inte en massa dubbeljobb [mm (Systemansvarig)]

F: 149 till 155
Verksamhets‐
kunskap

Annica

F: 156

Gruppen

F: 157
Insikt om framtiden

Annica

F: 156
Behov att samla upp
dialogen
Möte med FörsChef
och Eskil
Res: Agenda
reduceras ämne tas
helt bort

Arbets‐
gruppen

Med utgångspunkt i ny kunskap om projektets hela framtida riktning kan Annica i detta läge
(yttrande 159) underlätta för gruppen genom att rekommendera att webben som agendapunkt helt
plockas bort som tema från modelleringsagendan. Detta arbete ska ske inom ramen för en annan del i
det större projekt som modelleringsarbetet är en del av.
Ovanstående sekvenser illustrerar således hur teman när de i nuet reduceras från agendan ibland inte
senareläggs utan att de helt kan tas bort från den agenda som driver arbetet i nutid och framtid.
Befintlig agendapunkt reduceras således bort från nutiden och samtidigt även bort från framtida
agendor som styr modelleringsarbetet. Baserat på insikterna från denna handlingssekvens kan man
även på rationell grund tänka sig situationer då modelleraren i nuet – som en konsekvens av det som
sker i situationen – tar bort agendapunkter för något som var planerat i framtiden. Med andra ord
reducerar man agendan för framtida arbete genom att planerade teman tas bort från en framtida
agenda.
I typexemplet ovan framträder även en tredje variant på hur agendan kan expanderas. I yttrande 154
frågar Annica nämligen gruppen huruvida de vill expandera omfattningen i en befintlig agendapunkt:
”vill ni bryta ned hela försäljningsprocessen? ” Med andra ord poängterar hon i yttrande 153 att gruppen
inledningsvis fick i uppgift att modellera försäljningsprocessen utifrån telefonorders. Det hon i 154
frågar är huruvida gruppen nu vill gå ifrån detta avgränsade uppdrag och utföra en större uppgift; vill
de expandera agendan genom att öka omfattningen på det tema som de har fått i uppgift att
modellera. Omfattningen på en befintlig agendapunkt kan även reduceras i omfattning.
Detta är en aspekt av justera agenda som empiriskt motiveras genom nästa typexempel som hämtats
från den femte subepisoden från den första episoden i projektet tillsammans med
Elektronikleverantören {El-1:5 Y: 176-195}. Sekvensen är hämtad från det första av de sju
arbetsseminarier som genomfördes i detta projekt. Mikael är i detta läge ledsagande modellerare och
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Jan är passiv dokumentatör. De har startat upp modelleringen genom en inledning som bland annat
innefattat ett ”laget runt” för att lära känna deltagarna och förstå deras uppgifter i verksamheten.
Ledsagaren skapar genom detta sätt dessutom möjlighet för representanterna att lär känna honom.
Därmed igångsätts ett relationsskapande som är ett medel för hur deltagarna sedermera kan
motiveras till samarbete. När det är EkChefs tur att presentera sig under ”laget runt” framkommer det
att han förutom att vara ekonomichef även är chef för den utländska filial som finns som en del av
Elektronikleverantören. Med utgångspunkt i denna insikt initieras en dialog som tar sin början med
att Mikael ställer en fråga om maktrelationerna mellan de olika bolagen i verksamheten60.
#

Från aktör

167
168
169
170

EkChef
EkChef

171

Mikael

172

EkChef

173
174

Mikael

175

InkCon

176

Mikael

177

Mikael

178

Mikael

179
180
181
182
183

Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
EkChef

184

EkChef

185

EkChef

186

EkChef

EkChef

Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation, handling, sätt eller stil
Det finns en filial i Europa också,
som håller på att växa förbi oss (.) nu medan vi talar,
(1.0)
så vi får passa oss (1.0)
Eh, makten sitter här, eller? (0.6) ((Samtliga tittar på EkChef, IT‐ansvarig slutar notera,
tittar upp))
Än så länge, ((IT‐ansvarig fortsätter anteckna))
*Än så länge, ok* ((Mikael stoppar ”laget runt”))
(1.5)
Ja, jag hete‐ ((Mikael tittar på EkChef och lyfter fingret InkCon stoppar upp i
presentationen av sig själv)),
=vänta lite. Vi behöver ha klarhet i det här ((Agendan expanderas nu genom att nuvarande
agendapunkt expanderas; samtidigt senareläggs laget runt))
=när vi nu talar processkartläggning på Elektronikleverantören, [mm, mm] ((EkChef mm:ar
jakande))
=så kan man ju diskutera relationen mellan här och Elektronikleverantören någon
annanstans, eller hur?(.) ((Övriga följer aktivt dialogen genom att lyssna))
Är det så att man ska tänka sig ‐‐
=Hur ska man avgränsa sig?
Är det så att vi talar Elektronikleverantören Sverige?
Eller är det så att vi behöver inbegripa båda två företagen i kartläggningen? (1.0)
Som jag ser det så är det den svenska verksamheten som ska dokumenteras,
Målet är ju att vi ska ha samma processer här som i Europa, [mm] ((Mikael noterar något
och nickar lite lätt))
men i IT‐inhandlingen så måste vi ta hänsyn till de lokala [förutsättningarna (Mikael)],
förutsättningarna [absolut],
men, huvudfokus måste ju vara att få processerna klara i Sverige. (.)

Till aktör(er)
Mikael och
gruppen
EkChef
Mikael och
gruppen
EkChef
Mikael och
gruppen

EkChef

Mikael och
gruppen

Om vi nu granskar dialogen så initieras här ett samtal om avgränsning för arbetet. Detta sker från och
med yttrande 173. I konversationsanalytiska termer är denna avgränsning att betrakta som en insatt
sekvens som triggas genom den insikt som vinns av Mikael när EkChef presenterar sig. Att sätta in en
sekvens blir ett medel att tillfälligt bryta isär den dialog som pågår och foga in ett tillfälligt
samtalstema i det samarbete som redan pågår och som sedan ska fortsätta.
Den insatta sekvensen – som i detta fall är en expansion av agendapunkten att utreda EkChefens
ansvarsområde för att klargöra avgränsningen för modelleringen – pågår mellan yttrande 173 och
186. Konsekvensen blir att agendapunkten ”laget runt” senareläggs och att dialogen temporärt
fokuserar EkChefen och dennes ansvarsområde. Från och med yttrande 175 expanderas agendan i
nuet omedelbart genom att omfattningen på dialogen om EkChefens ansvarsområde direkt vidgas.
Denna vidgning varar fram till yttrande 186 då Mikael åter reducerar temat för modelleringsdialogen
60

Att dialogen som denna sekvens utgör var intressant märks genom VDns noteringar. Från hans anteckningsmaterial
läser jag ”Diskutera samverkan mellan Sverige och Europa. Var sitter makten?”
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och i samspel med EkChefen helt tar bort ”den utländska filialen och dess verksamhet” från
modelleringsprojektets agenda. Från och med 186 reduceras också den framtida agendan dit ”laget
runt” senarelades (pausades). Genom att nu tidigarelägga denna aktivitet till nutid så får detta som
konsekvens att denna agendapunkt nu återigen driver modelleringsdialogen i samarbetet. Detta sker
från yttrande 187 och framåt i och med att InkCon på nytt presenterar sig vid namn och därefter
beskriver sitt ansvarsområde.
Denna insatta sekvens får som effekt att konsensus nås om att den svenska verksamheten ska
fokuseras under modelleringsarbetet. Utlandsverksamheten ska helt reduceras från framtida agendor i
detta modelleringsprojekt. Men blir detta verkligen fallet i projektet? Reduceras utlandsverksamheten
från modelleringsarbetet? Det som nu kommer visas illustrerar att modelleringsagendan under
samarbetet kontinuerligt expanderas respektive reduceras, respektive expanderas och reduceras igen
under arbetet. Agendan är med andra ord dynamisk vid samarbetsinriktad modellering.
I El-3:2 har det ledsagade modelleringsarbetet på allvar kommit igång. En verksamhetsdefinition
samproduceras över Elektronikleverantören för att klarlägga produkter, betalningssätt och
kundgrupper. I dialogen om temat betalningssätt når gruppen insikten att betalningssätten skiljer sig
åt mellan utlandsfilialen och Sverige. Gruppen konstaterar även att detta är en typ av insikt som är
viktig att fånga upp för framtida projekt i andra sammanhang på Elektronikleverantören. Trots att
gruppen ungefär en timme tidigare reducerat agendan och helt exkluderat utlandsfilialen från arbetet
aktualiseras återigen utlandsfilialen i modelleringen. Dynamiskt justeras nu agendan igen. Vi går in i
dialogen.
242

AffärsUtv

243

Mikael

244

VD

245

Mikael

246

Mikael

247

Mikael

248

VD

Det här har säkert också det med betalningssätt att göra (.) I utlandet så finns det inte direktbanksbetalning (.) så
vi behöver nog hålla koll på det också‐
= bra vi behöver nog det (1.0) eh hur ska vi göra med utlandet? (.) ska vi göra som så att vi gör Sverige först och
sedan utlandet? (.) ((VD sträcker på sig och räcker upp handen)) och sedan gör vi en jämförelse (.) eller ((VD vill
säga något))
=jag har ett förslag (.) i de ärendena då vi (.) som här (.) har en beröringspunkt med utlandet (.) då är det säkert så
att de har en del (.) men de ska inte ha allt (1.0) alltså bruttolistan ska göras (.) men de ska inte ha allt (.) så om vi
gör Sverige (.) då kan vi ju skala bort det som inte ska finnas i utlandet.
((Mikael går fram till EkRed och pekar mot honom med hela
Res: agendan expanderas, ny agendapunkt i
handen))
modelleringsarbetet
Res: Fördela arbetet genom att agendapunkten
omedelbart delegeras till en
=då utser vi här (.) utlandsnotarien ((EkRed greppar omedelbart
verksamhetsspecialist
efter pennan och pappret)) [yes (EkRed)] =du ska notera allt
Res: Tillhandahålla modelleringsförutsättning ‐
som har berörig på utlandet på en lista så vi kan jämföra denna
Verksamhetsspecialisten ska föra en lista över
sedan mot bruttolistan.
allt som har beröring på utlandsfilialens
verksamhet – kunskap och instrument
=ok ((Mikael vänder sig om och går tillbaka till sin egen arbetsyta framför gruppen och sätter sig ned))
F: yttrande 243 till 246
=ett förtydligande bara (.) mitt förslag var (.) att om utlandet
Res: Reducerar nu och i framtiden
innebär en avvikelse från bruttolistan och den lösning som vi
omfattningen på agendapunkten för
utvecklar för Sverige (1.0) =Avvikelse i detta fall är till exempel
utlandsnotarien
den finansiella partnern eller vilka betalningssätt som vi ska ha
Res: Tillämpar ”exempel” som
gentemot våra kunder där (.) annars är det mycket lika mellan
interventionstaktik för att förtydliga. Exemplet
Sverige och Utlandet.
är lokalt förankrat och formulerat i situationen

I yttrande 243 till 245 ser vi hur agendan expanderas genom att gruppen på nytt plockar upp
utlandsfilialen som agendapunkt. Detta sker genom att en ny agendapunkt omedelbart förs in i
modelleringsarbetet. Det som också sker - som berörs mer i nästa avsnitt - är att arbetet med denna
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nu etablerade agendapunkt omedelbart fördelas till en verksamhetsspecialist. Arbetet att föra denna
lista delegeras av den ledsagande modelleraren till EkRed som antar denna uppgift på samma gång
som Mikael pekar mot honom och säger =då utser vi här (.) utlandsnotarien. Därefter i nästa samtalstur
söker Mikael bekräftelse för detta med ett frågande ok samtidigt som han vänder sig om och går
tillbaka till sin arbetsyta framför gruppen. Detta blir en plats för samtalsöverlåtelse vilket öppnar upp
för VD att göra ett förtydligande med hänseende på den justering av agendan och fördelning av arbete
som nu utförts för att facilitera samarbetet: ”=ett förtydligande bara (.) mitt förslag var (.) att om utlandet
innebär en avvikelse från bruttolistan och den lösning som vi utvecklar för Sverige (.) avvikelse i detta fall är till
exempel den finansiella partnern och vilka betalningssätt som vi ska ha gentemot våra kunder där (.) annars är
det mycket lika mellan Sverige och Utlandet.”

Här specificerar VD uppdraget till EkRed med
effekt att omfattningen i den agendapunkt som
i nuet tilldelades honom direkt reduceras i
omfattning. Det nytilldelade uppdraget som
EkRed från och med nu ska utföra minskas
således i storlek genom specificeringen.
Det samspel som här sker mellan modelleraren
som ledsagar arbetet och VDn betraktar jag
som en illustration för hur VDn som
gatekeeper i detta projekt agerar både
gentemot gruppen och gentemot modelleraren. Typexemplet blir därmed en illustration för det
jämställda samspel som under detta projekt etablerades och vidmakthölls mellan VDn och den
ledsagande modelleraren i förhållande till facilitering. Ledsagaren opponerar således inte mot VDns
ingripande i hans intervention, utan ser detta som snarare en del i den co-facilitering som utförs av
honom och gatekeepern för att underlätta och möjliggöra samarbetet.
Vad som även är intressant för kommande faciliteringsåtgärder är att VDn specificerar
agendapunkten genom att i situationen formulera ett inlägg och klä in detta i ett lokalt baserat
exempel: ”avvikelse i detta fall är till exempel den finansiella partnern och vilka betalningssätt som vi ska ha
gentemot våra kunder där” Interventionen (som är en specificering) inpackas följaktligen här i ett
exempel hämtat från Elektronikleverantören med målet att mottagaren (EkRed) lättare ska förstå
meningen i specificeringen. Detta sätt att paketera interventioner kommer behandlas i avsnitt 5.3.4
där faciliteringsåtgärden tillämpa interventionstaktik redovisas. I nästföljande avsnitt kommer jag
först redovisa en sammanställning av justera agenda som begreppsstruktur och därefter visa hur jag
grundat denna åtgärd i annan empiri samt matchat den mot extern teori.

5.3.1.3 Sammanställning av åtgärden justera agenda som begreppsstruktur
I det ovanstående avsnittet har jag visat på typexempel hämtade från facilitering-i-handling med
avsikt att motivera åtgärden justera agenda. Genom dessa typexempel har jag också pekat på
kategorins subkategorier och dess egenskaper vilka bildar ett mönster - en begreppsstruktur - för
åtgärden. I figur 5.4 ställer jag samman de insikter som jag vunnit om att justera agendan vid
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modelleringsarbete. I arbetet med att konceptuellt förädla faciliteringsåtgärden har jag pendlat mellan
en helhets och delnivå i begreppsstrukturen.
Analysen har medfört att typ av förändring vid justering har framträtt som en relevant dimension.
Den dimension som likaså framträder som viktig är tid. Agendan i nutid kan vara fokus för
justeringen men också agendan för arbete i framtiden. Detta visas i figur 5.4 genom den horisontellt
löpande dimensionen där den högra sidan i huvudsak har att göra med facilitering i termer av att
möjliggöra, medan den vänstra sidan i huvudsak har att göra med facilitering i termer av att
underlätta. Analysen av det empiriska materialet visar dock att det är svårt att sätta en tydlig gräns
mellan nutid och framtid. Nutid blir det som inträffar mellan det förflutna och framtiden. Nutid är
alltså nuet i den situation som successivt utspelas. Handlingsanalysen visar att uppdelningen mellan
nutid och framtid dock är betydelsefull då facilitering både kan vara avsedd att ge omedelbara effekter
på samarbetet eller vara avsedd att ge effekter på arbete först i framtiden.
De typer av justeringar som empirin visar vara centrala är expansion respektive reduktion. Agendan
expanderas antingen genom att något tidigareläggs från framtiden eller, genom att omfattningen på
en befintlig agendapunkt expanderas eller, genom att en helt ny agendapunkt som inte finns på
agendan tillförs modelleringsarbetet. Dessa varianter utgör således tre egenskaper på hur en fastställd
agenda kan expanderas. Justering genom reduktion kan ske genom att agendapunkter senareläggs och
då till agendor som styr framtida arbete. Reduktion kan dessutom ske genom att omfattningen i en
befintlig agendapunkt reduceras eller att den helt tas bort från modelleringsarbetet. I Hjalmarsson &
Lind (2004) visar vi hur man med utgångspunkt i justering av agenda kan förstå samarbetets agenda
som en dynamisk företeelse.

Figur 5.4: Sammanställning av justera agenda som begreppsstruktur
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Det som även utmärker facilitering-i-handling genom den analyserade empirin är att flera olika
faciliteringsåtgärder - där justera agenda är en typ av åtgärd - tenderar att tillämpas tillsammans när
olika situationer utspelas. Genom de typexempel som ovan använts har vi t.ex. sett att justera agenda
innebär att arbete behöver fördelas till aktörer och att justeringen även får som konsekvens att
arbetsuppgifter behöver specificeras när fördelning sker; t.ex. genom att genom en interventionstaktik
i form av ett exempel tillämpas för att packa in ett inlägg. Fördela arbete och tillämpa
interventionstaktik är andra typer av faciliteringsåtgärder som i situationen tillämpas i ett
”koordinerat batteri av åtgärder” av facilitatorn för att möta behov i situationen. En åtgärd är då en
medveten sammansättning av flera åtgärder. Målet för denna del i avrapporteringen är emellertid att
utveckla och redovisa enskilda åtgärder. Därmed skapas en teoretisk plattform som utgör
grundstruktur för en framtida teoriutveckling där målet är att utveckla och även pröva
sammanhängande mönster av åtgärder där dessa tillämpas i samspel. Utredningen av
begreppsstrukturer begränsas således i detta läge till enskilda kategoriers strukturer.

5.3.1.4 Empirisk och teoretisk grundning av åtgärden justera agenda
I ovanstående avsnitt har jag presenterat faciliteringsåtgärden justera agenda. Jag har gjort detta
baserat på teoriutveckling som utförts utifrån detaljerad analys av det empiriska materialet. Den
presentationsmetod jag tillämpar innebär att jag håller isär utveckling och grundning. I detta avsnitt
kommer jag visa på insikter som jag vunnit när jag grundat åtgärden genom att dels matcha åtgärden
mot teori, dels förankrat åtgärdens trovärdighet genom annan empiri.
Återkopplingsintervjuerna med modellerarna har resulterat i insikten att verksamhetsspecialisterna i
hög grad för över på modellerarna att i detalj planera och förbereda modelleringsarbetet. Detta efter
det att innebörden och omfattningen i projektet gemensamt har bestämts. Det är sällan så att
uppdragsgivarna i detalj kommer med önskemål på hur arbetet ska organiseras eller i detalj fastställer
agendans innehåll. Det centrala under fastställandet av agendan är istället att man kommer överens
om ”vilket scop” som modelleringen ska ha. Planeringen av arbetet förs sen i hög grad över på
modellerarna. Ett viktigt moment som emellertid sker tillsammans med verksamheten är att komma
överens om vilka deltagare som ska vara med under arbetet och säkra deras medverkan.
När samarbetet därefter initierats är förmågan att kunna styra arbetsförloppet något som enligt de tre
intervjuade modellerarna definierar rollen som facilitator. Det händer alltid saker under
modelleringen som påverkar genomförandet vilket kräver att agendan stuvas om, begränsas eller att
nya områden som inte var aktuella vid planeringen förs upp till diskussion. Eskil trycker emellertid på
att man aldrig kan vara riktigt säker på att t.ex. en expansion av agendan verkligen ska fullföljas eller
vilka konsekvenser en reduktion av agendan för med sig. Motivet att expandera kan t.ex. vara något
som kommer fram i situationen men om denna expansion tar över dialogen eller om det visar sig att
expansionen ligger utanför ramen för projektet så måste man vara beredd att avgränsa arbetet. Under
intervjun med honom så understryker han detta genom att poängtera att facilitatorn är den som
ansvarar för att arbetet kan avslutas inom ramen för den tid som satts för arbetet. Detta sker genom
det Eskil benämner som ingripanden. Vi går in i samtalet mellan mig och Eskil.
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SubEpisod ÅterES 1‐2:1
#

Från
aktör

7
8

Eskil
Anders

9

Eskil

10

Eskil

11

Anders

12

Eskil

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
En facilitator ska ingripa om diskussionen aldrig tar slut‐‐
=eh vad menar du när du säger ingripa (.) nu blev det spännande‐
=ja (.) se till att avbryta den och se till att styra den [ja (Anders)] (.) det är ju lite timeboxing över det hela (1.0)
man ska ju sitta i två dagar och genera 200 sidor kravspec ((Eskil lutar sig fram och bläddrar i kravspecen)) [ja
(Anders)] (2.0)
=kanske lite överdrivet (.) men ändå (.) arbetet måste ske effektivt (.) och man måste säkra att det kommer ut ett
sakresultat från diskussionerna (.) det är ju inte bara någon diskussionsklubb‐‐
=nä (.) men det kan väl finnas någon (.) bra idé som kommer fram här‐‐
=absolut (.) och då gäller det här att vara lyhörd och observant (1.0) som jag minns det så hade väl de här (.) i
stort sett (.) sakliga och konstruktiva diskussioner (.) hela tiden ((Anders nickar)) (.) och alla var på gott humör

Att kunna styra vad som sker under workshopen är viktigt för att få med det som behövs för att
modellen ska motsvara det uppdrag som arbetet har som mål att nå. Särskilt pekar Eskil på att arbetet
behöver kunna avslutas i tid. Med andra ord gäller det att kontinuerligt varsebli aktörerna, innehållet i
dialogen samt dialogens position i förhållande till tiden för arbetet och vara beredd att göra ytterligare
justeringar för att lotsa arbetet i hamn inom ramen för de förutsättningar som styr arbetet. Detta
lotsande beskriver Eskil som ingripanden vilket jag tolkar som interventioner och åtgärder-itillämpning. I ljuset av detta är de åtgärder som jag utvecklar möjliga sätt att ingripa i arbetet för att
detta ska kunna genomföras effektivt, präglas av ett tryggt samarbetsklimat och generera ett kvalitativt
sakresultat.
Under återkopplingsintervjun tillsammans med Annica kommer vi även här in på intressanta insikter
om justering av agenda med då arbetet är uppdelat i självständiga arbetsgrupper. Jag använder i detta
läge ett utdrag från videomaterialet för att hjälpa henne att minnas vad som skedde under arbetet i de
självständiga arbetsgrupperna. I detta läge har jag spelat upp sekvensen då hon ger stöd i arbetet att
modellera framtidens försäljningsprocess vilken användes ovan för att motivera åtgärden. Jag har
stannat videoupptagningen och öppnar upp vårt samtal med en fråga om vad som nu sker under
modelleringen samt ställer därefter direkt en preciserande fråga för att underlätta för henne att svara.
Vi går nu in i transkriptionen av återkopplingsintervjun som är den första subepisoden i den fjärde
episoden från återkopplingen med Annica.
SubEpisod ÅterAK 1‐4:1
#

Från
aktör

17

Anders

18

Annica

19

Annica

20

Annica

21

Annica

22

Annica

23
24

Annica
Anders

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
I dessa situationer så går du och Eskil runt (.) och turas om att stödja arbetet (.) [mm (Annica)] (.) vad kallar du det?
=att handleda skulle jag vilja säga (.) jag går mellan grupperna (.) kollar så de kommit gång (.) tittar vad de har gjort (.)
håller de tiden (.) har de fastnat (1.0) ett vanligt problem är nämligen att de inte kommer igång eller att de fastnar i en
diskussion‐‐
=de vill ha hela bilden klar för sig i huvudet innan de börjar modellera (.) och får upp resultatet på papper (1.0) det är
ett väldigt vanligt problem
=då ger jag dem ofta rådet (.) skriv ned det ni tror (.) det behöver ju inte vara rätt (.) ni kan ju alltid ändra er (.) och det
är ju också därför vi använder lapparna‐‐
=för när man får ned insikterna på lapparna (.) det är då man får den gemensamma bilden över processen så att man
kan diskutera den (.) annars kanske det sitter där fyra fem sex personer och ska försöka snacka om en modell innan de
ritar den (.) och det tar värdefull tid (.) det är ett vanligt problem
=en annan orsak (.) som kan inträffa samtidigt (.) är att de hakar upp sig i diskussionen (.) och då ser jag det som min
roll (.) att säga nu får ni bestämma er (.) skriv det där och sedan för ni noteringar (.) om vad ni har gjort‐‐
=så att man väcker arbetet (.) så att det går framåt
Får ni större och större förväntningar från gruppen på vilket sätt ni ska stödja (.) för varje varv (.) ni går runt? ((Anders
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25

Anders

26

Annica

27

Annica

28

Anders

29

Anders

29

Annica

markerar med en cirkelrörelse runt‐runt))
=alltså att metodstödja i början och medverka i resultatskapandet i slutet?
Det där kan variera otroligt mycket mellan de olika grupperna (.) och det kom jag ihåg att det gjorde det här också (.) i
en grupp fick jag gå in i och börja modellera (.) för de kom ingen vart (2.0)
=jag minns inte orsaken (.) men det kan vara en konfliktorsak eller att ingen tar position (.) att någon tar tag i pennan
(.) man klarar inte av att välja ut någon (.) och då kan man tvingas gå in
=och motivet till varför du då går in och modellerar då är att ni ska nå en sådan här ((Anders lägger handen på
kravspecifikationen))
Kan man sammanfatta hanledning med att detta kan innebära (.) att man påverkar vad som ska göras (.) hur det kan
göras (.) och samtidigt att det till slut även görs?
Mm ((Annica nickar)) – alltså vi ska leverera en produkt‐‐ =jag är inte bara handledare utan jag är också en leverantör

Annica beskriver inledningsvis här bland
annat en risk som föreligger när arbete
fördelas ut till självständiga arbetsgrupper.
Det som då kan uppstå är att arbetet inte
kommer igång eller att det stannar av under
modelleringen. Hon beskriver även orsaker
till varför dessa situationer kan uppstå. När
arbetet ledsagas i storgrupp har
modellerarna alltid kraften att driva arbetet
vidare genom att komma med förslag på vad
arbetet ska fokusera. När grupperna arbetar
självständigt så föreligger inte samma naturliga drivkraft utan då kan det uppstå situationer då
modelleringen inte startar, tar fart eller så stannar den av. Hon beskriver därefter ett arbetssätt där
hon skalar upp olika åtgärder beroende på situationen. Från att inledningsvis att stödja i metod samt
komma med förslag på vad gruppen ska fokusera beträffande tema. Sedermera kan detta skalas upp
till att hon som modellerare går in och intervenerar som samproducent. Hon är då därmed med och
bestämmer vad, hur och att något görs i modelleringen.
Detta eskalerande av åtgärder är en konsekvens av att modellerarna även är leverantörer av ett
sakresultat. I detta fall en kravspecifikation. För att nå dithän – om gruppen inte själva utformar
sakresultatet – kräver det att man som modellerare aktivare behöver gå in och påverka arbetet och
dess utfall vilket inkluderar justering av vad som görs och ska göras under samarbetet. Dock är den
grundläggande idén i samarbetsformen att verksamhetsspecialisterna ska ta eget ansvar för att skapa
ett resultat som de ska stå för. Detta framkommer tydligt i inledningen av denna supepisod från
återkopplingsintervjun.
4

Annica

=genom arbetsgruppen vill jag (.) att de själva ska jobba med modellen (.) och skapa ett resultat som de står bakom (.)
det är de som ska redovisa hur de vill jobba imorgon (.) det ska inte vara något som konsulten gjorde för dem (.) utan
det är något som de kan stå för när det redovisas‐‐

Eskalering av modellerarens engagemang i produktionen av resultatet kan djupare förstås om agenda
tolkas som ett uttryck för det produktuppdrag (Goldkuhl & Röstlinger 2005) som ligger grund för
modelleringen. I avsnitt 3.3.2.1 betraktades samarbete som en verksamhet. Enligt detta synsätt så
innebär verksamhet att något ska utföras av någon för någon eller några. Produktuppdraget anger vad
som ska utföras. I fallet med modellering så är detta en typ av verksamhet som ska generera ett
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modelleringsresultat och i det specifika fall som jag och Annica samtalar om så skulle en
kravspecifikation för ett nytt affärssystem utarbetas. Annica är tillsammans med Eskil och
verksamhetsspecialisterna därmed leverantörer (samproducenter) av detta resultat. Skillnaden är att
deltagarna från verksamheten även är klienter till kravspecifikationen och därmed mottagare av de
effekter i form av ett nytt affärssystem som detta resultat ska bidra till. Utgångspunkten är därmed att
arbetsgruppen vid självständigt arbete på egen hand ska arbeta fram modellerna som utgör grund för
kravspecifikationen, men om detta arbete drabbas av problem så behöver modellerarna i egenskap av
samproducenter genom åtgärder ingripa och hantera de behov av facilitering som på olika sätt då tar
sig uttryck. Detta inbegriper att temat och processen för modelleringsarbetet påverkas av
modelleraren genom olika grader av eskalering beroende på huruvida arbetet i grupperna kommer
igång eller inte.
Modelleringsteamet kan således inte vara neutralt och passivt om arbetet hamnar i stiltje i och med att
uppdraget de har är att vara leverantör av en produkt i form av ett modelleringsresultat. De behöver
då gå in och stödja de primära samproducenterna, verksamhetsspecialisterna, och modellera
verksamheten i samspel med dessa. Ett sätt att göra sig aktiv som denna första faciliteringsåtgärd visar
är att komma med förslag på att och hur agendan kan justeras genom expansion eller reduktion.
Att dynamiskt under samarbete kunna variera sättet på hur beslut fattas visades i figur 3.23 i avsnitt
3.5.1. Heron (1999) menar att under ett samarbete kommer det uppstå situationer där beslut behöver
fattas på olika sätt och av olika aktörer oavsett huruvida de är från klassen utredningsspecialist eller
från klassen verksamhetsspecialist. Denna dynamik för hur beslut fattas under modelleringsarbete har
här illustrerats genom den eskalering vad gäller intervention som nu diskuterats. När inte samarbetet
genererar resultat i linje med modelleringsuppdraget så innebär de insikter som Annica ger att
facilitatorn enligt Herons (1999) modell skalar upp sitt agerande och tillslut tar beslut åt gruppen för
samarbetet. Viktigt att påpeka här är det Kensing & Madsen (1991) trycker på, att facilitatorn då inte
ska manipulera gruppen. Interventionerna handlar om att underbygga att målet för samarbetet
uppnås.
Genom återkopplingsintervjun med Eskil och Annica samt genom koppling till Heron (1999) och
Goldkuhl & Röstlinger (2005) har nu betydelsen av justera agenda som faciliteringsåtgärd teoretiskt
och empiriskt grundats. Seifert (2002:92ff) menar i linje med detta att agendan för ett samarbete sätts
samman tillsammans med verksamhetsspecialisterna vid inledningen av workshopen genom att
teman samlas in och görs gemensamma mellan deltagarna. Dessa hanteras därefter successivt under
workshopen och på så sätt uppnås uppdraget för samarbetet. Utmärkande för Seiferts (2002) sätt att
arbeta är att temana i detalj fastställs innan arbetet fullföljs. Utmärkande är även att temana samlats
upp på en för alla observerbar arbetsyta i form av t.ex. ett blädderblock eller en whiteboard. Med
utgångspunkt i detta gemensamma ”lager av agendapunkter” organiseras vad som därefter ska utföras
under workshopen. I ljuset av denna externa teori hur kan kategorin justera agenda förstås och
tillämpar modelleringsteamen detta förhållningssätt?
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Båda modelleringsteamen arbetar på ett liknande sätt men inte så uttryckligt som Seifert (2002:92ff)
föreskriver. I fallet med modelleringsteamet Mikael och Jan/AffärsUtv resulterar den inledande
modelleringen i en verksamhetsdefinition och en samverkansanalys. Det är dessa två resultat som i
förhållande till modelleringsuppdraget ”riktar in samarbetet” mot de teman som därefter ska
behandlas under modelleringsarbetet. Det är dessa modelleringsresultat som avgränsar och
konkretiserar agendan; med andra ord bildar agendan. I förhållande till Annica och Eskil är det den
övergripande processmodellen och den övergripande objektmodellen som i relation till
modelleringsuppdraget konkretiserar och avgränsar vilka teman som det fortsatta modelleringsarbetet
ska behandla. Med andra ord urskiljer och väljer båda modelleringsteamen ut de teman som ska
behandlas, men de gör det integrerat i de modelleringsfaser som utförs i arbetets inledning och inte
som Seifert (2002:92ff) föreskriver det som ett explicit moment under workshopen.
Vad gäller åtgärden justera agenda så är detta en faciliteringsåtgärd som ligger på en detaljeringsgrad
som Seiferts teori inte behandlar (jmfr. t.ex. mot Seifert 2002:95). Genom att utreda vad som händer
under modelleringsarbete tillför således denna studie genom åtgärden justera agenda detaljerade
insikter om hur agendan hanteras under modellering vilket kompletterar Seiferts övergripande teori
om hur modellering kan genomföras och faciliteras. Seifert diskuterar således inte hur facilitatorn i
arbetet ansikte-mot-ansikte justerar den agenda som har fastställts för samarbetet. Han väljer istället
att lägga sina råd och insikter på en övergripande nivå och täcker således inte in hur det faktiska
anpassningsarbetet tar sig uttryck under genomförandet.
I det sista typexemplet i avsnitt 5.3.1.2 inkluderas utlandsfilialen ännu en gång som tema i
modelleringsprojektet med Elektronikleverantören. Detta trots att temat tidigare hade reducerats från
agendan. Mikael som ledsagare och VD som gatekeeper delegerar i detta läge arbetet att notera de
avvikelser som rör utlandsfilialen till EkRed. Denna lista motsvarar det som Gottesdiener (2002:210)
beskriver som ”parkinglot”. Det är med andra ord en parkeringsplats för teman, insikter och beslut
som har relevans för projektet och/eller verksamheten, men inte ska påverka arbetet i nutid utan
senare under projektet eller i andra sammanhang. Värdet som anges med denna metodik är att
parkeringsplatsen möjliggör att gruppen inte ”går ned sig” i ett tema utan kan kraftsamla och gå
vidare i processen. De anvisningar som Gottesdiener (2002) ger är att parkeringsplatsen ska vara
gemensam och tillgänglig för alla deltagare. I fallet med Elektronikleverantören uttrycktes
parkeringsplatsen genom listor som enskilda aktörer ansvarade för, vilka då inte automatiskt är
tillgängliga för alla deltagare samtidigt. Fördelningen av detta arbete till verksamhetsspecialisterna
möjliggör emellertid att fokus underlättas och att kraft kan samlas mot den agendapunkt som
modelleringen inriktats mot. Risken med det sätt som tillämpades där är dock att insikter och idéer
som fångas upp och dokumenteras på enskilda listor vilka endast är tillgängliga för enskilda deltagare
glöms av eller inte kommer med i modelleringsarbetet vilket Tuikka (2002) påpekar som en risk i
relation till samarbetsinriktat designarbete.
När jag nu redogjort för kategorin justera agenda har jag betraktat agenda ur synvinkeln samarbetets
agenda. Linell (1998) påpekar dock att aktörer ofta samtidigt, delvis överlappande, delvis
konkurrerande har mål på individuella agendor vilka styr deras individuella handlingar (Linell
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1998:220). Enskilda personer drivs således av sina personliga agendor som mer eller mindre är
samstämmiga med samarbetets agenda. Dessa individuella agendor är ofta dolda för andra och
därmed en del av aktörens intra-subjektiva livsvärld (Golkduhl 2002). När jag i detta avsnitt har
behandlat agenda har jag fokuserat samarbetets agenda och justeringar i denna och inte alls riktat
analysen mot individuella agendor. Jag anser emellertid att den plattform med insikter som jag
utvecklat om agendabegreppet möjliggör fortsatta studier om relationen mellan den gemensamma
agendan och aktörers individuella agendor när modellering utförs samarbetsinriktat.

5.3.1.5 Normativa kriterier för åtgärden justera agenda
I detta avsnitt kommer jag redovisa ett antal infallsvinklar gällande normativa kriterier för
faciliteringsåtgärden. Den första aspekten är behov som kan ligga till grund för att åtgärden utförs.
Behoven är därmed indikatorer som modelleraren kan använda när han eller hon diagnostiserar en
situation under modelleringsarbetet. Genom att fånga situationen genom indikatorn kan situationen
karaktäriseras och klassificeras. Baserat på detta kan en lämplig åtgärd utformas och sedermera
utföras. Jag har även i sammanställningen nedan utrett olika mål för skilda subåtgärder samt tillika
utrett den potential för det samarbetsinriktade modelleringsarbetet som åtgärden har. Förutom
behov, avsett mål samt tänkbart värde har jag även analyserat risker som finns med att justera
agendan under modelleringen. Utredningen är baserad på de empiriska insikter som analysen
medfört samt den bearbetning av kategorierna som skett som en konsekvens av grundningsarbetet.
Jag sammanställer de normativa kriterierna för justera agenda i figur 5.5.

Figur 5.5: Sammanställning av normativa kriterier för åtgärden justera agenda

5.3.2 Faciliteringsåtgärd fördela arbete
I detta avsnitt kommer jag motivera, beskriva, förklara och grunda faciliteringsåtgärden fördela
arbete. I avsnitt 5.3.1 redovisade jag på liknande vis åtgärden justera agenda. I den teoretiska
grundningen av denna åtgärd matchade jag den mot bland annat samarbete som verksamhet och
uppdragstypen produktuppdrag (Goldkuhl & Röstlinger 2005). Agendor för modelleringsarbete
utmärker således det modelleringsuppdrag som styr arbetet och beskriver därmed vad som ska utföras
under modelleringen och ordnar därmed det arbete som ska utföras under t.ex. workshopen. Vid
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fullföljandet av agendan behöver också arbete kontinuerligt fördelas till utförande aktörer. Baserat på
analys av det empiriska materialet hävdar jag därför att även fördelandet av arbete är en central åtgärd
vid facilitering.
Jag använder begreppet fördela i betydelsen dela upp och sprida uppgifter till aktörer i de två
aktörsklasserna som jag identifierat vid modellering (verksamhetsspecialister och
utredningsspecialister). Jag använder begreppet arbete för att peka på att de uppgifter som fördelas i
hög grad utgörs av ansvaret att utföra modelleringsarbete men att det även kan innebära ansvaret för
annat görande, såsom att t.ex. boka lokaler, föra minnesanteckningar eller på att sätt underlätta och
möjliggöra samarbetet genom olika handlingar.

5.3.2.1 Sammanställning av åtgärden fördela arbete som handlingsprincip
Figur 5.6 visar en sammanställning av handlingsprincipen för åtgärden fördela arbete. Scenariot är att
modelleringsgruppen samarbetar i nutid. I denna situation organiseras arbetet enligt en rådande
arbetsfördelning som anger för deltagarna hur de ska agera och vad som förväntas av dem. Denna
arbetsfördelning är således styrande i situationen och den har vanligtvis bestämts i dåtid och är i
grunden beroende av att några av aktörerna är utredningsspecialister och andra är verksamhetsspecialister. Inom dessa klasser råder som den situationella analysen visat en arbetsfördelning som är
baserad på tillämpad arbetsform, samt rådande omständigheter i projektet. Samarbetet drivs mot ett
mål som genom modelleringshandlingar resulterar i olika former av modelleringsresultat.

Figur 5.6: Sammanställning av fördela arbete som handlingsprincip

Behov kan emellertid uppstå i gruppens arbete som – om de diagnostiseras av modelleraren – kan
medföra att denne kommer med ett förslag på att arbete i nutid alternativt i framtid omfördelas
mellan aktörerna. Att fördela arbete i nutid är således en underlättande åtgärd som har till syfte att nå
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effekt på gruppens omedelbara arbete, medan fördela arbete i framtiden är en möjliggörande åtgärd,
som först och främst har till syfte att nå effekt på arbete i kommande situationer.
Fördelning av arbete fokuserar vem som gör vad under modelleringen. Därmed är föreliggande åtgärd
i första hand riktad mot process än mot tema i modelleringsarbetet. Implikationerna av denna åtgärd
kommer därför primärt påverka modelleringsprocessen och inte vad som ska behandlas i arbetet.
Implikationerna gäller då i första hand vem som utför arbete men även hur modelleringen kommer
att utföras.
Analysen av det empiriska materialet visar att två utmärkande varianter karaktäriserar fördelning av
arbete vid samarbetsinriktad modellering. Antingen fördelas arbetet till någon eller några inom
klassen utredningsspecialist eller så fördelas arbete till någon eller några inom klassen
verksamhetsspecialister. Till detta finns det en kombinerad variant då samma arbete samtidigt
fördelas till såväl aktörer inom klassen utredningsspecialist som klassen verksamhetsspecialist.
Om åtgärden utförs leder detta fram till en korrigerad arbetsfördelning för samarbetet som därmed
blir rådande för modelleringen. I de fall åtgärden inte utförs resulterar detta då i att inga korrigeringar
utförs utan att den rådande fördelningen av arbete då vidmakthålls under modelleringen.

5.3.2.2 Empiriska motiv för åtgärden fördela arbete
Sammanhållen modellering var den utmärkande arbetsformen för hur modelleringsprojektet
tillsammans med Distansvaruhuset och Elektronikleverantören organiserades. Denna arbetsform
innebär koncentrering av modelleringsarbetet till utredningsspecialisterna. Centraliseringen innebär
då att modelleringen under seminarierna kanaliseras genom utredningsspecialisterna och då särskilt
till den ledsagande modelleraren. Att denna centralisering präglar arbetet var en grundläggande insikt
när kategorin fördela arbete utvecklades. För att illustrera denna centralisering använder jag ett
typexempel från subepisod El-5:1 från Elektronikleverantören. I denna subepisod – som utspelar sig
under det andra arbetsseminariet i projektet – håller Mikael som ledsagande modellerare på att inleda
dagens workshop. Under fyra timmar framöver kommer ledsagad modellering utföras genom att all
modelleringsdialog kanaliseras genom honom. Jan utgör passiv dokumentatör och har till detta
tillfälle förberett ett underlag i form av förberedda handlingsgrafer som han innan seminariet har
iordningsställt för att effektivisera modelleringsarbetet. Vi går nu in i dialogen och ser hur arbetet
inleds.
Subepisod El‐5:1
#

Från
aktör

Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
((Gruppen sitter och pratar. Mikael kommer in i rummet. Han har någon form
av dokumentation i handen. Han ler mot gruppen och släpper
dokumentationen med kraft i bordet. Gruppen slutar prata, tittar på honom
och han på gruppen. Gruppen ler han ler och han tar tillorda)) Jag har handlat
på Elektronikleverantören (.) igen (.)‐‐
=och det fungerade!
*Oj!! Ja! Yes!! Härligt!* ((Någon applåderar ‐ skratt i gruppen. Därefter lugnar
sig gruppen självmant)) (15.0)

1

Mikael

2

Mikael

3

Gruppen

4

IT‐
ansvarig

AffärsUtv är sjuk [jaha…(Mikael)]

5

Mikael

…men ni sitter på samma platser som förra gången, eller [ja] ((två nickar
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Förutsättning (F) /
Resultat (Res)
F: Exempel vid
modellerings‐
tillfälle 1 El‐2:1
”Mikaels
erfarenhet av
Elektronik‐
leverantören”
F: Insikt om varför
AffärsUtv inte är
med
F: Minne från

Till aktör
(er)

Gruppen

Mikael

Gruppen

6

7

Mikael

Mikael

8

9

Mikael

10

VD

11

Mikael

instämmande)), jag ska ta fram min *fusklapp* (.) så ska vi *kontrollera*
((Mikael, som satt sig ned nu, slår upp sitt anteckningsmaterial och går igenom
namnen med utgångspunkt i sin lista och pekar på varje person som sitter runt
bordet och stämmer av))
Ok, alla här, utom AffärsUtv‐ Bra! ((Mikael tar upp ett antal OH‐bilder samt de
renritade modellerna i form av deltagarkopior))
((Mikael tittar på Jan som sitter mitt emot honom i rummet)) ska vi dela ut de
här, eller [ja, det kan vi väl] ((Jan svarar parallellt Mikael lämnar över dem till
VD som sitter direkt till vänster om honom VD tar ett exemplar och skickar
vidare)) (20.0)
((Deltagarkopiorna distribueras mellan deltagarna i gruppen och några av
deltagarna börjar läsa och granska dokumentationen. Mikael gör i ordning sin
individuella arbetsyta längst fram i rummet: sorterar dokument och lägger i
ordning OH‐bilder. Reser sig upp. Går fram till OH‐projektorn. Sätter på den.
Tittar upp. Tittar mer fokuserat på gruppen. Möter VDs blick som sökt hans))
(30.0)
Ehh? [nä bara…(VD)]
…korrekturläsningen är igång [ha (Mikael) ((tittar mot Jan))] ett produktnamn
som är fel här i dokumentationen(.)
=eh det är bra, vi kanske ska börja i den änden. Är det {produktnamn} som är
fel.
Nä {produktnamn} är rätt (.) det är {fel produktnamn} som ska vara {rätt p r o d
u k t n a m n} ((VD bokstaverar)) ‐‐

första mötet samt
en deltagar‐
förteckning
Jan
F: OH‐bild och
deltagarkopior

Yttrande 10
Gruppen

Res: Justering av
agendan –
expansion av
nuvarande
agendapunkt

VD
Mikael
VD
Mikael och
Jan

12

VD

13

Mikael

=ja (3.0) ok (.) bra ((Mikael har satt sig ned igen som konsekvens av inlägget.
Han tar fram en penna och gör en notering i dokumentationen))

F: Yttrande 12
antecknings‐
material

Gruppen

14

VD

I övrigt (.) på den här (.)*ser det bra ut* ((Tittar i dokumentationen och sedan
upp och på gruppen))

F: Deltagarkopior

Mikael
Gruppen

15

Mikael

Ok [ja (någon i gruppen)] (15.0) eh (.) det var det vi skrev ned på
blädderblocken förra gången ((Mikael tittar upp och till höger mot väggen där
blädderblocksbladen från förra gången finns med verksamhetsdefinitionen av
Elektronikleverantören)) [japp (någon i gruppen)]

F: Yttrande 10‐14
Delar av
modellerings‐
resultatet från
första tillfället
uppsatt på väggen

Gruppen

16

Mikael

17

Mikael

Mmm (.) bra (.) ((Mikael tar fram en OH‐bild och reser sig upp)) (.) Det vi gjorde
förra gången var att vi länge höll på och tjafsade (.) eh, *förde samtal om* ((ler
mot gruppen)) (.) den här lagerfrågan—((Mikael går fram till OH‐projektorn och
lägger på OH‐bilden)) (.) kom ni ihåg det? [mm VD] ((nickningar i gruppen))
=och eftersom Elektronikleverantören är ett sådant föränderligt företag så har
ni säkert *redan genomfört en förändring av detta* sedan förra gången, eller?
((Mikael tittar leende på gruppen och söker sedan VDns blick))

F: Ny OH‐bild
Erfarenhet från
förra gången
F: El‐1:8

Gruppen

VD

Som utdraget visar är fördelningen av modelleringsarbetet redan från början klar. Arbetet att ledsaga
gruppen under modelleringen är centraliserat till utredningsspecialisterna genom den form på
modellering som tillämpas. Arbetet att dokumentera resultat samt producera underlag för renritning
är också det fördelat till modellerarna. Verksamhetsspecialisterna har som uppgift att tillföra kunskap
under modelleringen. All kommunikation kanaliseras genom ledsagaren och för att insikterna ska
komma med i sakresultatet så kräver arbetsformen att insikterna fångas upp av honom eller den
passive dokumentatören. Det innebär att ansvaret att leda modelleringsarbetet nu centraliserats till
modellerarna om arbetsfördelningen mellan de två aktörsklasserna betraktas ur modellerarens
synvinkel.
Inom ramen för arbetsrelationen mellan modellerarna sker fördelning av arbete. I yttrande 7 –
((Mikael tittar på Jan som sitter mitt emot honom i rummet)) ska vi dela ut de här, eller [ja, det kan vi] ((Jan
svarar parallellt Mikael lämnar över dem till VD som sitter direkt till vänster om honom VD tar ett exemplar och
skickar vidare)) (20.0) – ser vi t.ex. en konsekvens av den fördelning av arbete som inträffade efter den

första workshopen. När arbetet i slutet av denna workshop centraliserades till modellerarna så skedde
det i sin tur en uppdelning mellan dem vem som skulle utföra vad. Arbetsuppgifterna fördelades i
detta fall till dokumentatören. Jan fick då i uppgift att rita rent arbetsresultaten från denna första
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workshop och har därefter iordningsställt detta till ett underlag som nu i detta läge distribueras ut till
gruppen. Han har dessutom förberett renritade modeller och tryckt upp dessa på OH-bilder vilka
senare under denna sekvens kommer användas av Mikael som ledsagare när frågor ställs.
Yttrande 7 följs av yttrande 8 till 13 som utmärker betydelsen av att renritat material mellan tillfällena
samvalideras. I detta fall är namnet på en produktgrupp felformulerat och behöver ändras. Detta
innebär att den tänkta linjen att dra igång samproduktionen tillfälligt pausas för att gruppen
tillsammans ska kunna validera det iordningsställda underlaget. Vad som således sker i yttrande 6 till
14 illustrerar att modellerarna i nuet kan delegera annat arbete till verksamhetsspecialisterna. Vad
exemplet visar är att detta kan ske genom att de delar ut ett underlag. Fördela arbete behöver således
inte komma i tydliga verbala förslag eller överenskommelser utan även ske genom små materiella
handlingar: som att dela ut ett underlag till deltagarna. Inom ramen för sammanhållen modellering
sker således mindre delegering av arbete ske till verksamhetsspecialisterna. Ansvaret att leda
modelleringsarbetet och sätta samman sakresultatet släpps emellertid inte utanför modelleringsteamet i denna samarbetsform.
När modelleringsarbete däremot bedrivs i arbetsformen delvis sammanhållen modellering fördelas
ansvaret i högre grad ut på verksamhetsspecialisterna. I avsnitt 5.3.1.2 exemplifierades hur Annica i
nuet underlättar för en självständig arbetsgrupp genom att agera handledare. Denna självständigt
arbetande grupp har då fått ansvaret att modellera delegerat till sig av modellerarna. Arbetet utför de
sedan genom att inom gruppen fördela arbetet sinsemellan där målet är att de själva ska sätta samman
sakresultatet och endast få handledning av modellerarna. Detta exemplifierar att denna arbetsform
innefattar att avancerade modelleringsuppgifter fördelas till verksamhetsspecialisterna under
modelleringen. Vad grundningen av åtgärden justera agenda (se avsnitt 5.3.1.4) visade var att
eskalering i ingripandet från modellerarens sida är en konsekvens av att detta ansvar inte kan
efterlevas och att detta i sin tur innebär att ansvaret successivt centraliseras till modelleraren för att
denne ska kunna underlätta fullföljandet av modelleringsuppdraget. Att eskalera ingripandet för att
möta de utmaningar som de självständiga modelleringsgrupperna har handlar således inte enbart om
att justera agenda, utan även att omfördela arbetet som gruppen ska genomföra till
utredningsspecialisten, som då om än tillfälligt blir en aktiv aktör i samproduktionen.
Att centralisera arbete till utredningsspecialisten framträder emellertid tydligast vid den
sammanhållna arbetsformen. För att visa detta går vi in i Dv-1:1 som är den första subepisoden som
transkriberades i projektet tillsammans med Distansvaruhuset. Modelleringsteamet utgörs av Mikael
som är ledsagande modellerare och Jan som är passiv dokumentatör.
Subepisod Dv‐1:1
Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil

#

Från
aktör

1

Mikael

Ok (2.0) välkomna till det andra tillfället i den här processkartläggningen (1.0)

2

Mikael

=ehh få se om jag kommer ihåg namnet nu ((Mikael tittar ut till höger, från
hans sida, mot personerna som sitter där och fokuserar Ktj3)) (.) {Ktj3 Namn}
var det så?

3

Ktj3

Ja

Förutsättning (F) /
Resultat (Res)
F: första arbets‐
seminariet
F: kännedom att
det kommit en ny
person i gruppen
som ersatt en från
samma funktion

Till aktör
(er)
Gruppen

Ktj3

Mikael
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4

Mikael

5

Ktj3

6

7

8

9

Mikael

Mikael

Mikael

Mikael

Hej, och välkommen {Ktj3 Namn}, (.) låt mig berätta lite för dig vad vi gjorde
förra gången ((Ktj3 var ej med vid det första tillfället utan ersätter en annan
person från Kundtjänst under detta andra seminarium. Mikael pekar upp mot
väggen bakom de som sitter rakt framför honom samt till höger om honom)) (.)
det där som hänger bakom dig och er (.) det är det där som vi gjorde förra
gången ((Hela gruppen vänder sig om och tittar, några ler och några nickar ‐
interaktion med gruppen genom modelleringsresultat som finns uppsatt på
väggen))
Oj, vad mycket [ja det är de…] ni gjorde‐
…här spagettigrejerna ((Mikael tittar mot resultatet från förra gångens
verksamhetsdefinition)) (.)vi gick in och tittade på (.) vilka kunder som
Distansvaruhuset har (.) –vilka produkter ni har (.) ‐att ni definierar er själva
som arbetarklassens hovleverantör (.)vilka leverantörerna är‐ (.) =er relation till
Utländska ägaren‐‐ (.)
=vi pratade lite om olika sätt som kunden kan lägga order‐ =och vi pratade lite
om Distansvaruhuset som en black box‐ =och tittade på vad som kom in och
vad som gick ut ur Distansvaruhuset ((Mikael visar med händerna hur något
kommer in och går ut, släpper blicken från resultatet från första tillfället
samtidigt som gruppen vänder blicken mot honom)) (2.0)

=och sedan gick vi över till det som vi brukar prata om som ((Mikael plockar
upp dokumentation som ligger framför honom)) samverkans‐ (.) =modell kan vi
kalla det (.) eller graf (.) om ni minns ((Mikael håller dokumentationen i höger
hand och visar med vänster hand mot whiteboarden bakom)) =så ritade vi upp
på tavlan en himla massa röda och svarta streck här (.) och sedan har Jan
[strukturerat upp (Jan)], ja *strukturerat upp Mikaels luriga* anteckningar (.) så
här ((Mikael skiftar den OH som projiceras på tavlan med en ny OH som visar
den samverkansgraf som han hållit i höger hand))

=till den här bilden ((Mikael tittar på OH‐duken och modellen som projiceras
där)), (.) vilken ser både snyggare ut (.) och framförallt är tydligare än den som
fanns (.) på tavlan (1.5) ((Mikael stannar upp)) =jag tycker att vi först går
igenom modellen (.) och ser att vi fått med allt (.) vilket är viktigt (1.0) {Ktj3
Namn} medan vi gör detta kommer du också in i arbetet ((Mikael tittar på Ktj3
och stannar sedan upp)) (1.0) =oj (.) nu ser ni nog inte längst bak ((Mikael
börjar flytta om bordet samtidigt som han fortsätter dialogen)) =validera kallar
man det som vi nu ska göra med ett finare ord ehh (1.0) ((Mikael flyttar med
bordet)) (.)sen ska vi titta in i den blacka boxen (.)och rita detaljerade modeller
över vad som sker i olika delar i Distansvaruhuset, ehh ((Mikael arbetar vidare
med bordet och får hjälp av Anders)) (5.0)

Ktj3 och
gruppen

F: resultatet från
verksamhets‐
definitionen från
första tillfället
finns uppsatt på
väggen

Mikael och
gruppen

Gruppen

F: erfarenhet från
förra mötet samt
tavlan
Arbetsfördelning
Mikael: ledsagare
Jan:
dokumentatör
OH‐projektor
Dokumentation i
form av renritade
grafer i papper
och på OH

Gruppen

Jan

F: yttrande 1 till 8
Renritad
samverkansgraf
Agenda

Gruppen

Modellerings‐
metod

Det som sker under arbetsseminarierna tillsammans med Distansvaruhuset såväl som
Elektronikleverantören är att ansvaret för att driva modelleringen aldrig fördelas ut på
verksamhetsspecialisterna. Ansvaret att ledsaga och dokumentera arbetet centraliseras istället ensidigt
till modellerarna genom den sammanhållna arbetsformen. Arbetsfördelningen dem emellan präglas i
detta fall en hierarkisk uppdelning mellan ledsagare och dokumentatör, vilket beskrevs i avsnitt
4.4.5.2 respektive avsnitt 4.5.5.2.
Denna form av modellering förekommer även i modelleringsprojektet tillsammans med
Inredningsleverantören. I episoderna In-7:1 till 7:5 när Eskil och Annica stödjer objektmodelleringen
av verksamheten tillämpas ledsagning, samt så sker detta även senare under workshopen när
samvalidering utförs på de tabeller och processmodeller som verksamhetsspecialisterna genom
självständiga arbetsgrupper utvecklat. Att ledsagad modellering utförs är en grund till varför
arbetsformen benämns delvis sammanhållen modellering, det är en kombination av samarbetsformer.
Modelleringen av objekt som Eskil och Annica ledsagar i episoderna In-7:1 till 7:5 sträcker sig över tre
timmar och inleds med en brainstorming av centrala begrepp i verksamheten. Detta arbete övergår
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sedan till ledsagad utformning av en objektmodell över Inredningsleverantören. Modelleringen tar då
sin utgångspunkt i de begrepp som tidigare identifierats samt sker genom att modellerarna ställer
frågor om relationen mellan begreppen. Till följd av modelleringsdialogen växer objektmodellen
successivt fram över Inredningsleverantörens verksamhet. I slutet av modelleringen sker något som
inte kännetecknar det sätt att ledsaga modellering som Mikael och Jan tillämpar. Det som då inträffar
är att Annica och Eskil samtidigt ledsagar modelleringsarbetet. Låt oss gå in i dialogen och titta på
denna form av ledsagad samledsagning {hämtad från In-7:5}.
Annica

Det här med prover (.) inköpsprover (.) som ni tog upp förra gången (1.0)
hur ser ni då på det nu?

F: första modellerings‐
tillfället (modellering
av framtidens
processer)

Gruppen

87

Ink1

=nej, inte prover (.) fortsätt ((Skratt i hela gruppen och bland
modellerna))—Ta inte upp prover‐ =fortsätt med något annat (.) eller låt
oss arbeta med tabeller (.) inte prover—((Fortsatt skratt som ebbar ut.
Inköpsprover var ett komplicerat tema under den första workshopen i
projektet))

F: 86
Hur varuprover tas in i
verksamheten
fungerar ostrukturerat

Eskil och
Annica

88

Annica

Men vad är inköpsprover för er? =är det en vanlig inköpsorder (.) eller?

89

Ink1

90

Annica

91

Eskil

((Eskil går fram till objektmodellen där objektet inköpsorder finns med))
=det du säger (.) är att när ni lägger en order på prov så är det egentligen
bara en vanlig order (.) men har ni ett artikelnummer satt då?

92

Ink1

Nej‐‐ =det är väl det som skiljer (.) normalt sätt har vi inte satt det då‐

93

Eskil

=nä ((tittar på Ink1 och nickar))

94

Ink1

=alltså det finns ett artikelnummer för prover (.) men inget individuellt
för olika prover [ok (Eskil)]

86

95

Annica

96

LagerLog

97

Eskil

Ja det är det
=så egentligen är det bara att ni lägger en order för första gången då?
[mm (Ink1)]

((Annica kommer fram till samma position framför modellen och står nu
bredvid Eskil)) Men det problem som ni identifierat (.) var att ni inte alltid
visste att det var prover som kom ((Annica pekar mot objekten Lager,
Artikel och Inköpsorder))
=rätt (.) ibland är detta oklart och det tar mycket kraft och extraarbete.

Men detta borde man ju kunna hantera genom att fila till en god
rutinbeskrivning (.) eller?
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F: 87
Generell kunskap om
verksamheter
F: 88 Kunskap om
verksamheten
F: 89
Generell kunskap om
verksamheter
F: 86 till 90
Objektmodellen på
presentationsvyn
F: 91
Kunskap om
verksamheten
F: 92
F: 91 till 93
Kunskap om
verksamheten
F: första modellerings‐
tillfället
Objektmodellen på
presentationsvyn

Ink1
Annica
Ink1

Annica

Eskil

Eskil

Gruppen

F: 95

Annica och
Eskil

F:96
Insikter i objekt‐
modellering

Annica och
gruppen

Sekvensen från subepisod In-7:5 och ovanstående två fotografier visar följaktligen en special variant
där modellerarna ledsagar modelleringen jämställt och samtidigt. Arbetet att co-facilitera
modelleringen (se avsnitt 3.5.3) är därmed centraliserat till utredningsspecialisterna, men inte
uppdelat mellan dem genom olika ansvar, utan båda modellerarna utövar modellering-i-handling i
samma roll. Denna tandem där modellerarna i situationen samledsagar hur inköpsprover bör
hanteras av Inredningsleverantören framträder först drygt två timmar in i modelleringen och då
objektmodellen har stabiliserats. Tidigare har den av de två som agerat ledsagande modellerare själv
ansvarat för att driva samproduktionen enligt det sätt som Mikael och Jan/AffärsUtv också tillämpar.
Detta sätt visar nedanstående två fotografier. Under merparten av ledsagad modellering är därmed
endast en av modellerarna i förgrunden för deltagarna. Arbetet att underlätta samarbetsinriktad
modellering är då centrerat till denne modelleraren.
Fotografiet nedan till höger är hämtat från modelleringsprojektet tillsammans med Elektronikleverantören. På bilden ledsagar Mikael gruppen i samproduktionen av en samverkansgraf över
verksamheten och det som sker i denna specifika situation i projektet kommer jag behandla i
anslutning till nästa faciliteringsåtgärd som är att ställa modelleringsfråga.

Fotografiet till vänster är hämtat från inledningen av objektmodelleringen tillsammans med
Inredningsleverantören. I denna situation ledsagar Eskil samproduktionen av begrepp under den
brainstorming som föranleder utformningen av objektmodellen. Det är alltså dessa begrepp som
därefter används för att rikta samproduktionen av den objektmodell som Annica och Eskil senare
under seminariet samledsagar. Under tiden den ene av modellerarna i förgrunden ledsagar arbetet
agerar den andre modelleraren i bakgrunden. I fallen med Distansvaruhuset och
Elektronikleverantören bedriver Jan/AffärsUtv då passiv dokumentation av arbetet. Det arbete som de
då utför i bakgrunden är således i huvudsak dolt för övriga deltagare. Detta möjliggör framtida
arbetssituationer inom och även efter projektet, genom att resultatet från modelleringsarbetet blir till
underlag för framtida arbetssituationer. Dock utvecklar inte dessa modellerare då relationer med
gruppen vilket behandlades i den situationella analysen.

302

I fallet med Inredningsleverantören arbetar Eskil och Annica på ett annat sätt p.g.a. av att andra
subroller aktualiseras vid delvis sammanhållen modellering: passiv validator respektive passiv
försörjare (se avsnitt 4.6.5.2). Inom ramen för dessa roller underlättar respektive möjliggör den icke
ledsagande modelleraren på olika sätt den samproduktion som sker mellan ledsagaren och
verksamhetsspecialisterna. Ett typexempel på detta hittar vi i en sekvens hämtat från In-7:4 vilken
utspelar sig mellan den brainstorming och den gemensamma ledsagning som ovan visualiserats. Det
är Annica som i denna situation agerar ledsagande modellerare och därmed driver samproduktionen
av objektmodellen tillsammans med deltagarna. Hon är i förgrunden medan Eskil agerar i
bakgrunden som passiv validator och försörjare. Eskil sitter ned vid den enskilda arbetsyta som
modellerarna har skapat till höger om den gemensamma arbetsytan. Han följer dialogen mellan
Annica och gruppen och gör punktvisa inlägg om den modell som successivt växer fram genom deras
samproduktion. Samtalet handlar om ”retur” i Inredningsleverantören och den koppling som detta
objekt har till andra delar i verksamheten.
71

Annica

72

Marknad

73

LagerLog

74

Annica

75

Marknad

En retur‐ =är det alltid kopplat till en reklamation? ((Eskil sitter ned följer
dialogen mellan Marknad, LagerLog och Annica))
=nej (.) den kan vara kopplad till ett öppet köp [okej (Eskil) flyttar sig själv
och stolen närmare arbetsytan och tar fram en penna och notisblocket] eller
till exempel ångervecka.
Det är ett ganska stort jobb det här med (.) mottagning (.) uppackning (.)
kontroll (.)
= ok (.) men returen är väl alltid knuten till en kundorder? ((Annica pekar
upp mot kundordern samtidigt så förbereder Eskil nya objektnotisar genom
att skriva ned de begrepp som står på blädderblocken))

Ja alltid (.) en retur är alltid i botten knuten till en kundorder (12.0)

F: 70
F: 71
Kunskap om
verksamheten
F: 68 till 72
Kunskap om
verksamheten
F: 68 till 73
Insikter vunna om
verksamheten
Objektmodell på
presentationsvy
F: 74
Kunskap om
verksamheten

Gruppen
Annica och
Eskil
Annica och
Eskil

Grupp

Annica och
Eskil

Annica riktar i sekvensen en fråga till
gruppen baserat på den kunskap som
kommit fram tidigare i dialogen. Marknad
svarar på frågan med utgångspunkt i sin
kunskap om verksamheten. Svaret riktas
både till Annica och Eskil, och Eskil svarar
genom ett punktvis inlägg i sin roll som
passiv validator och övergår därefter till
rollen som passiv försörjare. Han fördelar
därmed igen över ansvaret till Annica att
fortsätta ledsagningen. LagerLog som har
ansvaret för returprocessen i verksamheten – och som vi kommer se i kommande avsnitt har
genomfört ett omfattande arbete att strukturera upp returhantering – ger sin uppfattning om
returprocessen genom att peka på ett antal aktiviteter som utförs i denna process. Annica samlar
därefter upp dialogen och fortsätter ledsagningen av modelleringen genom att ställa ytterligare en
fråga om returhantering men då kopplat till kundorder.
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Som fotografiet ovan visar så arbetar Eskil i detta läge samtidigt med att iordningsställa gula notisar
och därmed möjliggöra modellering i närtid. Han gör detta genom att förbereda notisarna med
kvarvarande objekt vilka han hämtar från blädderblocksarken som sitter uppklistrade på väggen jämte
objektmodellen. Dessa notisar kommer han senare att försörja samproduktionen med genom att
vidareföra detta iordningsställda underlag till Annica genom att räcka över dem till henne som sedan
kommer använda dessa som medel i den fortsatta samproduktionen med gruppen. Skillnaden mellan
passiv dokumentatör (som är en roll som Jan/Affärsutv tillämpar i de två andra
modelleringsprojekten) och passiv försörjare som tillämpas här är att den passive dokumentatören
främst arbetar med att möjliggöra handlingar i framtida situationer utanför det pågående seminariet.
Den passive försörjaren och den passive validatorn arbetar i högre grad med att möjliggöra
modellering i nära framtid; d.v.s. för handlingar i det aktuella arbetsseminariet. Det är detta som
ovanstående typexempel visar.
Med illustrationerna ovan har jag visat och motiverat att modelleringsarbete i hög grad centraliseras
till utredningsspecialisterna oavsett samarbetsform när ledsagad modellering utgör aktivitetstypen.
Genom att modellerarna fördelar arbetet till sig själva tar de på sig ansvaret att driva modelleringen
mot slutmålet. Detta är i sin tur ett sätt att underlätta och möjliggöra samarbetet då gruppen då kan
utnyttja den kapacitet och förmåga som modellerarna besitter samt tillika använda de kunskaper om
verksamheten, andra verksamheter samt övrig kunskap som modellerarna besitter. Mikael och
Jan/AffärsUtv fördelar arbetet sinsemellan genom att tillämpa en strikt uppdelad form där någon
ledsagar och någon dokumenterar. Annica och Eskil varierar istället mellan olika subroller och växlar i
högre grad ansvaret mellan sig under modelleringen. Gemensamt mellan de olika illustrationerna har
varit att arbetet fördelas till någon i nuet.
I inledningen av detta avsnitt följde vi hur Mikael startade upp det andra arbetsseminariet i
modelleringsprojektet tillsammans med Elektronikleverantören. Om vi förflyttar oss längre fram i
denna subepisod {5:1} och använder yttrandena 121 till 126 som typexempel så kan vi illustrera att
fördela arbete även fördelas till en aktörs framtida arbetssituation. Detta sker när Mikael reducerar
agendan i nuet för att kraftsamla i samarbetet. Det som skett fram till att denna situation uppstår är
att han har tillämpat de modeller som Jan har iordningsställt inför workshopen och använt dessa som
underlag för att ställa frågor om vad som händer på Elektronikleverantören när en kund har lagt en
order genom deras system61. Vi går nu in i dialogen i subepisod 5:1 för att se hur arbete fördelas
framåt i tiden.

121

InkChef

122

InkChef

Vad jag tycker är viktigt här (.) som vi ska notera som ett problem på våra listor ((Han
tittar runt i gruppen för att hitta den av sina kollegor som ansvarar för listan över krav
på system)) (.) är hur vi kommunicerar med kunden (.) särskilt vid dessa transaktioner
som vi nu har talat om nu (.) kortbetalning (.) avbetalning (.) direktbetalning [ja
(Mikael)] (1.0) för kunderna betalar ju nu (.) ((InkChef vänder sig till hela gruppen)) (.)
och de behöver ju känna att detta har gått vägen då (.) eller (.) behöver de få
vägledning för hur de ska gå tillväga för att få ordern bekräftad (.) eller vad de nu än
ska göra (1.0)
=det är ju inte bara vid direktbanksbetalning som vi har problemet att kunder gör

61

F: 1 till 120
En timmes
modellering. Den
första (förberedda)
handlingsgrafen
projiceras
fortfarande på OH‐
duken
Justeringar har

Dialogen fram till nu har fått VD att göra följande anteckningar som utgör en förankringspunkt för varför hela denna
episod transkriberats: ”Vi har svårt att förklara hur våra flöden går till. Exempel order – kortkontroll – lagersaldo –
orderbekräftelse” ”InkChef kan det övriga har svårt att göra detta.” ”Kommunikation till kund behöver förbättras.”
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köpet flera gånger (.) för att de är osäkra (.) det gäller ju också kortbetalning (1.0) =och
detta är ju inte bra (.) processen kring betalning måste vara klockren [ja (VD)] (2.0)

123

Mikael

124

Mikael

125

Jan

126

Mikael

Ja (.) ((Mikael tittar ned på grafen och viftar till med pennan)) ska vi säga då att
slutsatsen är att det sker en massa olika betalningsformer på Elektronikleverantören
(.) med olika kontroller av olika slag (.) =och så småningom (.) så reserveras artiklarna i
{Affärssystemet} i alla fall ((InkChef nickar Ktj nickar)) (.) =detta kan vi konstatera (.)
eller? ((tittar upp)) [mm (VD)](2.0)
Jag tror (.) =Jan har vi underlag att rita en eller flera nya grafer över detta (.) så som vi
har pratat (.) eller? ((Mikael tittar på Jan)) (2.0)

Ja det tror jag—[=ok bra…

…därefter kommer den mycket intressanta frågan när man nu lägger ordern via
telefon (.) som var ert andra stora sätt att kommunicera med kunden (.) vilka
konsekvenser får då detta på flödet? (.) exempelvis direktbetalning (.) hur gör man då?
(.) sådana varianter (.) är det också möjligt (.) eller? ((Mikael tittar på Ktj))

gjorts på grafen
Listor för att
dokumentera
förändringsbehov
Uppfattning om
verksamheten
genom dialogen
F: 1 till 122
Insikter om
verksamheten
F: Graf på OH‐
projektorn
Rådande
arbetsfördelning
Res: Agendan
reduceras i nuet
och expanderas
samtidigt i
framtiden
Arbetet fördelas i
framtiden till
utredningsspecialis
t i nuet
F: Processteori
Res: Expanderar
omfattningen på
agendan i nuet

Inköpschefen redovisar i yttrande 121 en insikt som han erhållit under modelleringsdialogen.
Redovisningen innebär ett omdöme om verksamheten genom att föra fram problemet
Elektronikleverantören har när man kommunicerar med kunder om och vid betalning. Mikael tar
tillfället i akt att samla upp modelleringsdialogen i yttrande 123. Modelleringsdialogen har nu pågått i
en timme kring detta enda tema. Mikael gör detta genom en redogörelse av hur han uppfattar
situationen och genom en specificering av flödet i relation till grafen som projiceras på OH-duken.
Därefter i yttrande 124 förbereder Mikael en reducering av agendan i nutid genom att ställa en fråga
till Jan som är passiv dokumentatör. Han vill fortsätta med en ny agendapunkt och testar mot Jan
huruvida material nu finns att utanför seminariet rita en ny graf över hur webborders genomförs och
hur de tas emot i Elektronikleverantörens verksamhet. Jans bekräftelse innebär att
1) agendan i nuet omedelbart reduceras, samtidigt som
2) den framtida agendan för Jan expanderas genom att nuvarande agendapunkt senareläggs som
efterföljande renritningsarbete, och
3) att ansvaret att genomföra detta renritade centraliseras till Jan som utredningsspecialist då
han har rolluppdraget som dokumentatör.
Handlingsanalysen visar genomgående att när fördela arbete får egenskapen centralisera arbete till
utredningsspecialist i framtiden, så sker denna fördelning ofta genom att en muntlig
överenskommelse nås mellan gruppen och utredningsspecialisten, eller mellan utredningsspecialisterna sinsemellan, och då med tyst medhåll av gruppen. Denna typ av fördelning sker ofta i
samband med att åtgärderna reducera agendan i nuet respektive expandera agendan för framtida
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arbete utförs. Motivet tenderar vara att härigenom samla kraft för att gå vidare i utredningsarbetet
samtidigt som arbetet med agendapunkten fångas upp och fördelas till någon i framtiden.
I ovanstående typexempel ser vi även exempel på att arbete vid sammanhållen modellering i mindre
grad även fördelas till verksamhetsspecialisterna vid sammanhållen modellering. Denna delegering
gäller då mindre arbetsuppgifter som dokumentation av förbättringsbehov eller dylikt. I detta fall
genom att listan över förbättringsområden i yttrande 121 uppdateras. Att listan uppdateras är ett
effekt av att ansvaret för denna lista i tidigare skede under modelleringen delegerats till
verksamhetsspecialisten. Ett sådant exempel på delegering har vi tidigare redan mött när EkRed blev
utlandsnotarie i avsnitt 5.3.1.2 och då tilldelades uppgiften att dokumentera de skillnader som
identifierades mellan Sverige och utlandsfilialen under modelleringen. I det senaste typexemplet ser vi
hur ytterligare en lista upprättats och att InkChef tar hjälp av denna för att dokumentera problemet
rörande kundkommunikation vid och om betalning.
Delegeras då inte ansvaret för avancerat modelleringsarbete till verksamhetsspecialisterna? Som jag
pekat på tidigare så sker just detta i projektet tillsammans med Inredningsleverantören.
Sammanhållen modellering varvas då med delegerad och självständig modellering. Det är detta som
utmärker delvis sammanhållen modellering. I fallet med Elektronikleverantören – där arbetet sker
enligt den sammanhållna samarbetsformen – framträder dock en variant på delegering av avancerat
modelleringsarbete till verksamhetsspecialisterna till följd av en unik omständighet i detta projekt.
Omständigheten är att AffärsUtv som ersatte Jan tillhörde både klassen verksamhetsspecialist och
utredningsspecialist. AffärsUtv kom då att vara passiv dokumentatör under seminarierna – vilket
innebar att den sammanhållna arbetsformen vidmakthölls – och ledsagande dokumentatör mellan
tillfällena. Det första innebar att hon under seminarierna underlättade arbetet genom att dokumentera
modelleringsarbetet passivt. Det senare innebar att hon mellan tillfällena, aktivt arbetade med att på
plats i verksamheten ta fram och iordningsställa förutsättningar till kommande tillfällen, tillsammans
med utvalda verksamhetsrepresentanter.
Hur framtida arbete samtidigt fördelades till AffärsUtv och verksamhetsrepresentanterna framträder
särskilt i episoderna 13, 14, 15 och 16 i detta projekt. I nedanstående typexempel kan vi följa
avslutningen på det sjätte arbetsseminariet {El 15:4} och se hur arbete då först fördelas till AffärsUtv
och därefter till utvalda verksamhetsspecialister. Därigenom sker det något som är unikt för detta
projekt i relation till övriga i studien. Genom att en utredningsspecialist i detta läge finns placerad på
Elektronikleverantören skapas förutsättningar för att agendan hon ska utföra mellan seminarierna
sammanflätas med verksamhetsspecialisternas agendor. Arbetet mellan tillfällena är således samtidigt
centraliserat till teamet och delegerat till representanterna vilket borgar för effektiv och kvalitativ
modellering mellan mötena. Låt oss gå in i dialogen och se på fördelningen av uppgifter.
14

Mikael

15

Mikael

Så det är det (.) nu ska vi se (4.0) ((Mikael tittar i sina noteringar som han
har på bordet framför sig och vilka han uppfört under seminariet som en
konsekvens av det som behandlats under modelleringen))
=sen har vi (.) lagerhanteringen med bland annat logistiken ((Mikael tittar
bort mot LagerLog)) och få detta flöde integrerat i systemet (.) om ni minns
hade vi de här fyra olika fallen (.) CWB 1, 2, 3 och 4 (.) ((Mikael läser innan
till på en OH som specificerar fyra olika logistikfall i verksamheten. Han
skiftar bild och lägger på den)) =detta måste ju beskrivas på något sätt
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F: noteringar på
den egna
arbetsytan
F: Modellerings‐
resultat
Graf på den
gemensamma
arbetsytan

Gruppen

((Mikael tittar på VD som nickar. AffärsUtv antecknar uppgiften)) = så att
dessa blir integrerade med allt annat som händer—(1.0)

16

Mikael

17

Mikael

18

Mikael

19

Mikael

20

AffärsUtv

Agendan för
framtiden
expanderas

=sedan returhanteringen ((Mikael lägger på den övergripande
F: modellerings‐
navigationsmodellen igen)) =den är viktig att vi hanterar returhanteringen
resultatet från
också och tydliggör denna [ja (Ktj)] och sedan även (1.0) ((Mikael söker i sina
förra tillfället
noteringar på sin egna arbetsyta)) *presentkorten*
=hur vi hanterar presentkorten idag och hur detta ska ske i framtiden ((småprat startar i gruppen
vilket successivt ökar under de yttranden som följer)) (5.0)
=dessutom (.) butikerna ((Mikael pekar på Butik)) och sedan servicecentren ((Mikael pekar på Ktj))
Detta är alla viktiga punkter som behöver behandlas till nästa gång (10.0) ((Mikael stannar upp
och tar ögonkontakt med AffärsUtv))
=har jag tänkt på allt nu?
F: 1 till 18
=ja det har du [tack {AffärsUtv}(Mikael) ((Mikael spricker upp i ett leende
och änder blicken mot hela gruppen))

Ktj
Gruppen

AffärsUtv
AffärsUtv

F: 19
Gruppen

Agendapunkterna för att vidareutveckla handlingsmodellerna mellan tillfällena behandlas i denna
sekvens. AffärsUtv har antecknat agendan för det arbete hon ska göra mellan de två tillfällena. Mikael
ställer i yttrande 19 en verifierande fråga till AffärsUtv om samtliga vidareutvecklingsbehov har
behandlats och får ett bekräftande svar av AffärsUtv. Därefter finns det ett behov av att också fördela
arbetet mellan verksamhetsrepresentanterna. Hade utredningsspecialisten varit extern och inte varit
en del av Elektronikleverantören hade denne modellerare nu varit frånkopplad verksamheten och
behövt hantera dessa punkter på egen hand utanför verksamheten. Om arbetet fördelats på
verksamhetsspecialister så hade renritningsarbetet konkurrerat med vardagliga sysslor. I detta fall
finns det emellertid en möjlighet att väva samman utredningsspecialist och verksamhetsspecialist för
att uppnå agendan för arbetet mellan mötena, och det på plats i den verksamhet som modelleras. Vi
går in i dialogen i samma subepisod igen för att se hur den fortsatta fördelningen av arbetet utförs.

27

Mikael

28

Mikael

29

Mikael

30

Mikael

31

Ktj

32

Butik

33

Mikael

=vad jag nu vill säga (.) är att alla dessa punkter måste hanteras till nästa
gång (1.0) hur vi ska organisera detta arbete vet jag dock inte (.) ni sitter ju
härinne i egenskap som ansvariga på olika sätt för de avdelningar som
berörs =så hur gör vi? (3.0)
AffärsUtv behöver hjälp och stöd med de här uppgifterna och informationen
(.) jag uppmanar VD ((Mikael ler och vänder sig mot denne)) att hjälpa till
med tid för att ni ska kunna lösa dessa uppgifter‐‐ =till nästa gång vill jag ha
helheten här (.) liggande (.) så vi kan börja dra slutsatser av det arbete (.) så
vi kan se (.) okej fine vi ska göra så här eller så här (.) eller det här har vi
glömt det måste vi fördjupa (1.0) okej? (2.0) ((Spontana nickningar))
=Hur ser det ut då? =jo nu sitter vi med närmare (.) ((Mikael tittar mot
AffärsUtv)) 40 sidor av ordentligt detaljerade flödesbeskrivningar
((AffärsUtv nickar)) vilka är en nödvändighet för att förstå verksamhetens
behov (.) och vad som behöver förändras (.) och hur ett system ska kunna
fungera (1.0) och här får vi helt enkelt inte missa något (.) okej?(2.0)
Så jag vet inte rent konkret hur vi organiserar detta arbete (.) och jag vill att
vi ägnar en minut till detta ((Mikael tittar ut mot gruppen och sedan mot
AffärsUtv)) =vi har två veckor på oss att göra klart arbetet (1.0)
Jag kan redan nu säga att (.) vi redan har bestämt att vi jag, Ktj, AffärsUtv,
LagerLog träffas på måndag och arbetar vidare med returhanteringen–
bland annat‐‐
=och flödet mellan de olika lagren kan väl jag och LagerLog och Logistik sätta
oss med och gå igenom [ja (LagerLog)]

=mycket bra (.) och så sätter ni er ned med AffärsUtv (.) så att hon får in
detta i datorn [ja] =bra!
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F: 1 till 26
Fördela arbetet
genom att
delegera det till
verksamhets‐
specalisterna
F: 27
Behov av stöd
Insikter i arbets‐
processen
Väcka
engagemang
F: 28
Insikt om det
totala
modellerings‐
resultatet
F: 27 till 29
Agendan
expanderas i nuet
F: 30
Upprättad agenda
och arbets‐
fördelning
F: 30 och 31
Upprättad agenda
och arbets‐
fördelning
F: 33
Behov av att säkra
AffärsUtv till deras
arbete

Gruppen

Gruppen

AffärsUtv
Gruppen

Gruppen
Mikael
LagerLog
AffärsUtv
Mikael
Logistik

Mikael

Dialogen fortsätter efter yttrande 33 genom att varje agendapunkt för arbetet mellan tillfällena knyts
samman mellan AffärsUtv olika verksamhetsspecialister. Förutsättningar för fortsatt
samarbetsinriktad modellering mellan de två gemensamma modelleringstillfällena möjliggörs således
genom denna omständighet i detta projekt, då punkterna i agendan för det framtida arbetet nu kan
delegeras till såväl verksamhetsspecialisterna som centraliseras till den lokale utredningsspecialisten.

5.3.2.3 Sammanställning av åtgärden fördela arbete som begreppsstruktur
I likhet med faciliteringsåtgärden justera agenda har jag genom typexempel från empirin ovan
motiverat fördela arbete som faciliteringsåtgärd vid samarbetsinriktad modellering. Att fördela arbete
under modelleringen är något som modellerarna kontinuerligt gör för att underlätta och möjliggöra
samarbetet. Arbetet fördelas då antingen i nuet eller till framtiden. Att fördela arbete är därmed något
som inte enbart sker vid planering, uppstart eller avslut. Fördela arbete sker kontinuerligt under
modelleringsarbetet beroende på vilka omständigheter som uppstår. Baserat på de insikter som jag
vunnit ställer jag i figur 5.7 samman kategorin genom dess subåtgärder.

Figur 5.7: Sammanställning av åtgärden fördela arbete som begreppsstruktur

Tid är även i denna åtgärd en av två dimensioner som hjälper mig att organisera faciliteringsåtgärden.
Arbete kan då fördelas till framtiden och innebär under dessa förhållanden att faciliteringsåtgärden i
huvudsak har en möjliggörande karaktär. Den handlar då om att fördela vidmakthållna eller justerade
agendapunkter till någon eller några i framtida arbetssituationer. Arbete kan emellertid även fördelas i
nutid och är då i huvudsak underlättande i sin karaktär. I detta fall syftar åtgärden till att fördela
vidmakthållna eller justerade agendapunkter till någon eller några som ska utföra detta arbete i nuet.
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I den konversationsinriktade handlingsanalysen av justera agenda framträdde typ av förändring som
den andra dimensionen. När jag har analyserat materialet med utgångspunkt i fördela arbete
framträder en annan. Dimensionen som då aktualiseras är mot vem arbetet fördelas. Analysen av det
empiriska materialet har inneburit insikterna att arbetet antingen fördelas från utredningsspecialister
till verksamhetsspecialisterna alternativt till utredningsspecialister av utredningsspecialisterna.
Dimensionen vem arbetet fördelas till delar jag in i delegera respektive centralisera. När arbetet
fördelas till utredningsspecialister centraliseras det till någon eller några i denna klass och när arbetet
fördelas till verksamhetsspecialister delegeras det till någon eller några i den klassem. Jag tar här
utgångspunkt i att det är någon från klassen utredningsspecialist som alltid genomför interventionen
att fördela arbete. Jag baserar detta på att denna uppgift ligger inom ramen för facilitering som
utredningsspecialisterna ansvarar för. Beskrivningen av hur arbetet fördelas tar således utgångspunkt
från utredningsspecialisten, därav används riktningen delegera från modellerare eller centralisera till
modellerare.
Det som analysen av empirin även visar är att tillämpad arbetsform (t.ex. sammanhållen modellering
respektive delvis sammanhållen modellering) i samverkan med rådande arbetsrelation (t.ex. hierarki
respektive tandem och team) får effekt på hur centraliserat arbete till utredningsspecialisterna efteråt
fördelas mellan modellerare om flera ska involveras i arbetet. Tillämpas en strikt hierarkisk
arbetsrelation samtidigt som sammanhållen modellering genomförs så är det någon av modellerarna
som aktivt ledsagar modelleringen medan den andre modelleraren passivt dokumenterar arbetet.
Växlingar dem emellan sker sällan och då endast mellan olika sessioner. Tillämpas arbetsrelationen
tandem och team samtidigt som sammanhållen modellering genomförs så visar den empiriska
analysen istället att modellerarna i högre grad växlar mellan att vara aktiva och passiva samt att vid
enskilda situationer kan båda samspela som aktiva ledsagare av modelleringen; co-facilitering genom
samledsagning. Detta friare sätt att samspela är en konsekvens av den arbetsrelation som koordinerar
arbetet mellan de två modellerarna. I avsnitt 5.3.1.4 relaterade jag agenda till produktuppdrag. I
förhållande med produktuppdrag innebär ovanstående analys att sättet på vilket produktuppdraget
fördelas ut på utredningsspecialisterna är en konsekvens av vilka rolluppdrag (Goldkuhl & Röstlinger
2005) som råder mellan utredningsspecialisterna och vad som karaktäriserar relationen mellan dessa
uppdrag.
Som visualiserades i projektet med Elektronikleverantören så innebar omständigheten att AffärsUtv
medverkade i projektet att arbetsuppgifter kunde samfördelas till såväl verksamhetsspecialister som
utredningsspecialister i och med att hon var en del av båda klasserna. Att hon därtill var lokalt
placerad på verksamheten innebar att arbete både kunde centraliseras och delegeras till olika aktörer
samtidigt mellan modelleringsseminarierna.
Hur fördelning av arbete till verksamhetsspecialisterna sker framträder inte tydligt när det empiriska
materialet analyseras genom konversationsinriktad handlingsanalys; t.ex. vilka kriterier som används
för att dela in deltagarna i arbetsgrupper under seminarierna eller hur den eller de som ska
dokumentera förbättringsförslag på minneslistor väljs ut. Jag använde därför detta utredningsbehov
som en drivkraft i det grundningsarbete som tog vid efter genereringen av denna kategori.
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5.3.2.4 Empirisk och teoretisk grundning av åtgärden fördela arbete
Den empiriska analysen har medfört att fördela arbete tillsammans med justera agenda kan anses vara
två centrala åtgärder när facilitering-i-handling genomförs. Att så är fallet framgår även av samtliga
återkopplingsintervjuer. Sammantaget framträder dessa åtgärder enskilt och i samspel som två viktiga
medel med vars hjälp arbetet kan styras mot utvecklandet av sakresultat inom ramen för de
förutsättningar som gäller för workshopen. Skillnaderna i samarbetsformerna förde med sig att jag i
återkopplingen med Eskil och Annica kunde utreda och problematisera hur de som facilitatorer
tänker och resonerar när arbetsgrupper formas inför det självständiga arbete som utmärker den delvis
sammanhållna samarbetsformen. Med Mikael kunde jag diskutera hur enskilda deltagare väljs ut för
mindre delegeringar såsom uppförandet av minneslistor. Jag kunde även med honom göra en
gemensam reflektion kring förutsättningar för och konsekvenser av att en verksamhetsspecialist
(AffärsUtv) blev en del av teamet i projektet tillsammans med Elektronikleverantören.
Under den första återkopplingsintervjun med Mikael spelade jag upp sekvenserna där utlandsfilialen
inledningsvis reduceras från modelleringsagendan och därefter lyfts in igen. Detta skapade
förutsättningar att resonera med honom kring varför han valde ut EkRed som dokumentatör och
därmed ansvarig för listan över utlandsfilialen. Minneslistan är en parkeringsplats för insikter
(Gottesdiener 2002) och dessa är viktiga då de avlastar modelleringsarbetet och underlättar att
samarbetet kraftsamlas. En trolig orsak till varför EkRed valdes ut i detta fall var att hans överordnad
EkChef samtidigt var ansvarig för utlandssatsningen menar Mikael. Genom att EkRed gör dessa
noteringar så möjliggör det att de punkter som fångas upp får direkt effekt på verksamheten genom
EkReds arbetsmässiga relation till EkChef.
Minneslistor när de etableras behöver därmed främst ansvaras av verksamhetsspecialister som har
koppling till det som listorna berör. Under de inledande seminarierna förde t.ex. AffärsUtv en
liknande lista över konkreta förbättringsbehov i nuvarande affärssystem. Hon gjorde detta i och med
att innehållet i denna lista berörde det ansvarsområde som hon hade som affärsutvecklare, med
särskilt fokus på det nuvarande affärssystemet. Vi konstaterar även tillsammans att inledningen av
projektet då modelleraren bygger upp relation med gruppen (genom ”laget runt” och ”utbildning”) är
en viktig period i workshopen i relation till denna typ av delegering. Det är då kunskap om deltagarna
genereras vilket för med sig att inte bara rätt frågor kan ställas till rätt aktör utan även att potential
skapas för att effektivt och korrekt delegera ansvar av detta slag till lämplig verksamhetsspecialist.
Under den andra återkopplingsintervjun återkommer Mikael till behovet att som ledsagande
modellerare kunna förstå och komma ihåg de insatser, intresseområden och ansvar som de
medverkande deltagarna i workshopen har. Han pekar även på avsaknaden av sätt för hur man
strukturerat kan minnas detta. Låt oss gå in i dialogen mellan oss när vi samtalar kring det som
inträffar under uppstarten av det andra seminariet i modelleringsarbetet med Elektronikleverantören.
Notera att Mikael som respondent själv tar initiativ att sätta igång dialogen, villket tyder på att han
som modellerare uppfattar dialogen som meningsfull.
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ÅterML 2‐4:1
#

Från
aktör

1

Mikael

2
3

Mikael
Anders

4

Mikael

5

Mikael

6

Anders

7

Mikael

8

Mikael

9
10
11

Mikael
Mikael
Mikael

12

Mikael

13

Mikael

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
((Mikael stänger själv av videoinspelningen)) =mycket intressant (.) titta vad jag gör nu‐‐ =femton minuter in i
seminariet.
=nu kopplar jag igen tillbaka till Jan [mm (Anders)] och det han har gjort att förbereda grafer
=ja (.) och det markerar en övergång mellan inledning och den handlingsorienterade analysen (.)
Jag tror att en väldigt viktig förmåga att ha (.) som facilitator (.) är att kunna hålla ordning på (1.0) olika (.)
intressenters insatser och perspektiv (.)[ok (Anders)]
=det tror jag är en jätteviktig insikt
Har du reflekterat i förhållande till dig själv (.) hur man gör det på ett bra sätt (.) =är det en fallenhet— (.) eller
((Mikael tänker)) (5.0)
=svar ja ett (.) det vill säga som modellerare behöver du ha en förmåga att kunna sätta dig in i olika personers
situation (.) ja det tror jag‐‐
= (.) och två det har nog att göra med att man behöver vara duktig på att läsa olika situationer (.) överhuvudtaget
(2.0)
Sen kan man fundera så här (.) som nästa steg‐‐
=ska man börja dokumentera det här (.) kan man hålla ordning på detta på något sätt (.) ett minne av något slag‐‐
=det finns ju ingenting om detta här (.) här ((Mikael visar med båda händerna mot skärmen)) [nä (Anders)]
= tänk som faciliterande modellerare (.) om man kunde ha en tydligare förmåga att kunna greppa de olika intressen
som olika intressenter har med arbetet
=det skulle jag vilja ha

Den tolkning jag gör av vårt samtal är att förmågan att kunna förstå situationen och samtidigt komma
ihåg kunskap om deltagarna är viktigt för modelleraren när han eller hon (eller de) ledsagar
modelleringen. Att kunna förstå situationen handlar då bland annat om att kunna läsa situationer
som uppstår samt förstå aktörernas perspektiv och greppa det som de gör både inom ramen för
seminariet och utanför seminariet i olika sammanhang. Den tolkning jag gör är att detta både är
viktigt i relation till att kunna justera agendan för arbetet samt för att kunna fördela arbete till
aktörerna, om behov av det uppstår under modelleringen. Justering handlar då om att kraftsamla och
styra arbetet i hamn inom avsatt tid, och fördela arbete handlar samtidigt om att korrekt fördela
ansvar till lämpliga aktörer. Det han även pekar på är att förmågan av att komma ihåg denna kunskap
ensidigt nu är kopplat till modellerarens intra-subjektiva livsvärld och hans eller hennes förmåga att
genom sitt minne komma ihåg det som framkommit i tidigare situationer. Han poängterar således att
ett instrumentellt minne att komma ihåg aktörer, deras insatser, intresseområden och ansvar är
relevant vid modellering. I relation till justera agenda borde ett instrumentellt minne av detta slag
kunna bidra till att alla relevanta områden och teman täcks in under modelleringen, och i förhållande
till fördela arbete så borde detta underlätta att rätt ansvar fördelas till rätt aktörer under
modelleringen.
Eskil och Annica tillämpar samarbetsformen delvis sammanhållen modellering. Detta innebär att de
under perioder under modelleringen delar in deltagarna i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna får arbete
fördelat till sig som ska genomföras självständigt. Genom videoupptagningarna från modelleringen
framträder det inte tydligt vilka principer som de använder när de delar in deltagarna i grupper. I
återkopplingsintervjun med Annica så beskriver hon att den främsta indelningsgrunden för att göra
detta vid processmodellering och datadriven modellering är verksamhetskunskap. Personer som kan
och är med i de processer som ska modelleras grupperas lämpligen samman och därefter fyller man på
med deltagare så att grupperna får ungefär samma storlek. Att arbeta i mindre grupper
rekommenderar Willars (1999:316) då mindre grupper stimulerar modelleringsarbete. Tabaka
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(2006:171-172) menar också att uppdelning i arbetsgrupper har sina fördelar men noterar samtidigt
även svagheter i denna arbetsform. För mycket arbete i mindre grupper kan leda till att det blir svårt
att få storgruppen att fungera samarbetsmässigt. Om för många arbetsgrupper bildas kan det
dessutom bli svårt att få överblick över alla grupper och deras olika bidrag. Genom att dela upp arbetet
i mindre grupper så kan det även bli svårare att lära av varandra och det ställer mycket stora krav på
presentationerna av arbetet så att kunskapen vidareförs till övriga deltagare. Annica beskriver i
återkopplingsintervjuerna hur de tänker om dessa presentationer och vilka principer de har när
presentatörer väljs ut vid valideringen. Hon berör även då betydelsen bakom att grupperna arbetar
självständigt.
ÅterAK 1‐1:2
#

Från
aktör

1

Anders

2

Annica

3

Annica

4

Anders

5

Annica

6

Annica

7

Annica

8
9
10

Annica
Anders
Annica

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
För att genomföra presentationen [ja (Annica)] ger du i uppgift till gruppen att välja ut den som ska presentera?
=ja dels tycker vi det är viktigt att de får presentera själva (.) dels brukar vi‐ (.) eller borde bruka i alla fall (.) ‐varje
gång man går ut i grupperna och jobbar (.) säga till dem att de kommer att presentera det de gör nu (.) att någon av
dem (.) kommer att får presentera (.) och att de själva ska välja vem de vill ska göra det‐‐
=ofta sker det i samband med utbildningen (.) att alla i stort sätt kommer att få tillfälle att presentera (.) för
presentation sker vid flera tillfällen under genomförandet [mm (Anders)] (2.0)
Ehh (.) varför vill man (.) att grupperna presenterar arbetet själva och (.) eh vad är poängen med att grupperna
arbetar självständigt?
Att grupperna själva presenterar (.) är för att det är de som under hela arbetstiden har själva varit med och jobbat
med modellen (.) dels det (.) dels är de duktiga på sin egen verksamhet (1.0)
=de har därför (.) ett bättre minne (.) om jag säger så (.) om både verksamheten och det som har skett (.) när de
arbetat enskilt med modellen (1.0) och om det som de har diskuterat (.) än om jag skulle presentera det som de ha
kommit fram till‐‐
=deras verksamhet är ju ändå en ny verksamhet för mig (.) även om jag har varit med om flera modelleringar i
liknande branscher (.) så är detta en unik verksamhet för mig (.) om jag gör det så kan det finnas en risk att jag bara
fångar upp det som jag tycker är viktigt och då kan det vara bättre att de både modellerar och presenterar (.) och
som vi pratade om innan (.) att jag eller vi ställer frågor på det (.) om det som jag tycker saknas utifrån behovet för
kravspecen (.) som i det här fallet‐‐
=att jag kompletterar med frågor om resultatet
=och dessa frågor är baserade på ert arbetssätt då [ja och i de behov… (Annica)]
…som finns för att slutföra kravspecen.

Genom att deltagarna delas in i grupper så aktiveras de under modelleringen med målet att deras
kunskap om deras verksamhet omvandlas till modeller. Motivet att de presenterar resultat själva
ligger i att modellerarna under detta arbete idealt endast vid punktvisa insatser är engagerade i
grupparbetet som handledare. De är deltagarna som ska kunna både modellen och verksamheten, och
därför fördelas arbetet att presentera modellerna till dem, medan arbetet att validera modellen i
förhållande till slutresultatet och arbetssättet fördelas till utredningsspecialisterna. Indelningsgrunden
för att utse presentatören är upp till gruppen, men det finns i det andra och tredje yttrandet {2-3} ett
spår av rättvisa och delat ansvar för presentationerna i hennes svar på denna fråga.
När urval av deltagare sker till modelleringsprojekt och modelleringsseminarier listar Persson
(2001:263-264) ett antal faktorer som man enligt henne bör beakta. Deltagarna bör besitta kunskap
om den verksamhet som modelleras. Hon menar även att man behöver beakta huruvida det finns
några konflikter mellan aktörerna samt klargöra vilket stöd från ledningen som aktören har för att
medverka i arbetet. Hon pekar också på att man behöver beakta rollnivån i gruppen samt den kultur
som präglar den organisation som ska modelleras. Utöver denna fördelning är det enligt henne viktigt
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att aktören accepterar och känner sig förtrogen med det arbetssätt som tillämpas i projektet samt att
aktören har tid att engagera sig i arbetet. Persson listar emellertid inga kriterier för hur arbetet delas in
under seminarierna. Detta kan vara en konsekvens av att tillskillnad från föreliggande studie så ligger
Perssons (2001) råd på en övergripande nivå som primärt beaktar det som sker inför
samarbetsinriktad modellering och planering av den samma. Föreliggande studie är inriktad mot vad
som händer under samarbetsinriktad modellering och i ljuset av vad Annica så bör man kunna
matcha verksamhetskunskap som ett centralt kriterium även när grupper sätts samman under
seminariet. Deltagarna i en arbetsgrupp bör kunna något i förhållande till det som modelleras i
grupparbetet.
Ett annat av Perssons kriterium som borde vara relevant även vid gruppindelning inom seminariet är
huruvida det finns befintliga konflikter mellan deltagarna. Att sära på deltagare som inte kommer
överens bör vara ett relevant kriterium när arbetet fördelas ut på självständiga grupper. Persson listar
inte modelleringsförmåga som ett relevant kriterium och inte heller behovet av att träna deltagarna i
modelleringsförmåga, hon skriver istället: ”In fact, during our fieldwork we did not train the modeling
participants at all and we could not detect any problems caused by that. Perhaps there are such problems
but this issue needs to be further investigated.” (Persson 2001:277).
I grundningen av åtgärden justera agenda pekade jag med hjälp av återkopplingen med Annica på att
ett av de främsta problemen när arbete fördelas ut på självständiga grupper är att arbetet stannar upp
och inte blir effektivt i förhållande till de tidsramar som råder för arbetet. Genom sin
modelleringsförmåga går då handledaren in med olika eskalerande interventioner för att säkra att ett
sakresultat samproduceras som motsvarar modelleringsuppdraget (se avsnitt 5.3.1.4). I relation till
detta ställer jag mig frågande till om inte säkrandet av en jämn fördelning mellan grupperna av
verksamhetsspecialister med god modelleringsförmåga bör ses som ett viktigt kompletterande
kriterium när arbetsgrupper delas in under seminariet, för att härigenom säkra ett effektivt och
kvalitativt samarbete. De bakomliggande motiven till detta kriterium hämtar jag dels från det stiltje
som stundtals uppstod modelleringsarbetet i vissa grupper, medan andra grupper jämt och ständigt
var effektiva, dels från de positiva effekter som projektet tillsammans med Elektronikleverantören
vann genom att engagera AffärsUtv i modelleringsteamet: en aktör som både är en
utredningsspecialist och en verksamhetsspecialist. Modelleringsförmåga måste därmed vara en faktor
att beakta när grupper sätts samman under seminariet.
Mikael – när jag ber honom reflektera över AffärsUtv bidrag till projektet – menar att de främsta
konsekvenserna av detta engagemang var att djupet i sakresultatet blev ett helt annat samt att
modelleringen inte stannade upp i intensitet mellan gångerna. Detta är en konsekvens av att AffärsUtv
både hade lokal verksamhetskunskap, access till verksamheten, samtidigt som hon hade förmåga att
mellan gångerna själv driva modelleringen. När jag introducerar denna idé till Annica under
återkopplingsintervjun så funderar hon parallellt med att vi samtalar om andra aspekter under
modelleringen. Ungefär en halvtimme efter det att jag beskrev idén om personer från verksamheten
som utredningsspecialister ger hon följande reflektion.
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#

Från aktör

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil

65
66

Anders
Annica

67

Annica

68

Anders

69

Annica

70

Anders

71

Anders

72

Annica

73

Annica

Ska vi titta lite på objektmodelleringen?
=ja (10.0) ((Anders plockar blad skivorna och tar fram rätt inspelning))
Det är ju faktiskt riktigt det du säger (.) man kanske skulle ge någon deltagare (.) eller ett par deltagare i uppgift (.)
om de känner sig mogna nog (.) att exempelvis renrita och presentera resultatet
=ja ofta så brukar det ju finnas personer med extra mycket modelleringskunskap i grupperna (.) eh (.) om man
skrapar lite på ytan i gruppen
=ja helt klart
Kanske skulle man tänka i banor såsom verksamhetsplacerad modellerare [mm (Annica)] som blir en resurs som
knyts till er (.)
=men då kanske man från kundens sida ifrågasätter två modellerare (.) men det bör väl man kunna hitta argument
för (.) eller (4.0)
Mm (.) det är intressant (.) men (.) nu var det inte så (.) här (.) men i många verksamheter idag så kanske det löper
två eller flera parallella utvecklingsarbeten (.) kravspec plus annat (.) och jag tror att det är viktigt att få någon på
plats (.) att äga det hela (.) eh och få ihop det
=alltså (.) som jag känner det (.)utmaningen idag är inte att sälja in processkartläggning utan få kunden att förstå
förändringsledning (.) att man tar ansvar för utvecklingen långsiktigt (.) eh så det var en intressant ingång till detta
(5.0)

Det som den föreliggande studien visar är att modelleringsförmåga hos verksamhetsspecialister har
betydelse för modelleringens framgång oavsett samarbetsform och att denna förmåga är en viktig
aspekt att beakta både vid sammansättningen av självständiga grupper samt som medel för att
vidmakthålla intensiteten i modelleringen mellan gångerna, nå djup i modelleringen samt för att fästa
fast modelleringsarbetet långsiktigt i verksamheten. God modelleringsförmåga hos verksamhetsspecialisterna bör inte underskattas när modelleringsarbete fördelas ut till dem under seminariet.
Grundningen av kategorin har därmed dels bidragit med att nya insikter vunnits om åtgärden, men
även insikter om relationen mellan denna åtgärd och justera agenda. Jag anser att matchningen mot
befintlig teori visar att den kunskap som jag genom denna studie på detaljnivå utvecklat, kompletterar
och vidareutvecklar befintlig teori om modellering och facilitering, som har en mer övergripande
karaktär.

5.3.2.5 Normativa kriterier för åtgärden fördela arbete
I detta avsnitt kommer jag redovisa ett antal infallsvinklar gällande normativa kriterier för
faciliteringsåtgärden. Den första aspekten är behov som kan ligga till grund för att åtgärden utförs.
Behoven är därmed indikatorer som modelleraren kan använda när han eller hon diagnostiserar en
situation under modelleringsarbetet. Genom att fånga situationen genom indikatorn kan situationen
karaktäriseras och klassificeras. Baserat på detta kan en lämplig åtgärd utformas och sedermera
utföras. Jag har även i sammanställningen nedan utrett olika mål som skilda subåtgärder har samt
tillika utrett den potential för det samarbetsinriktade modelleringsarbetet som åtgärden har. Förutom
att behov, avsett mål samt tänkbart värde med åtgärden har jag även analyserat risker som finns med
att fördela arbetet under modelleringen ur olika avseenden. Utredningen är baserad på de empiriska
insikter som analysen resulterat i samt den bearbetning av kategorierna som skett som en konsekvens
av grundningen. Jag sammanställer de normativa kriterierna för fördela arbete i figur 5.8.
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Figur 5.8: Sammanställning av normativa kriterier för åtgärden fördela arbete

5.3.3 Faciliteringsåtgärd ställa modelleringsfråga
Gemensamt mellan åtgärderna justera agenda och fördela arbete är att de är ingripanden under
arbetet som innebär att nya förutsättningar skapas för modelleringen. I detta avsnitt kommer jag
motivera, beskriva, förklara och grunda faciliteringsåtgärden ställa modelleringsfråga. Denna åtgärd
är av en annan karaktär. Den är till skillnad från de två första direkt sammanbunden med den dialog
som sker vid modelleringen. När modelleraren faciliterar genom att ställa en modelleringsfråga
involverar han eller hon sig direkt i resultatutvecklingen rörande det tema som fokuseras. Denna
omedelbara delaktighet sker inte när faciliteringsåtgärderna justera agenda och fördela arbete utförs.
Delaktigheten medför att de teorier om facilitering som framhäver neutralitet som dygd i förhållande
till innehåll och produktion av resultat utmanas vad gäller relevans i ett modelleringssammanhang.
Att ställa en fråga under modelleringsarbete innebär att intervenera i någon eller någras
kunskapsutveckling, därigenom är man inte som facilitator neutral i förhållande till innehållet eller
produktionen av resultat.

5.3.3.1 Sammanställning av åtgärden ställa modelleringsfråga som handlingsprincip
Figur 5.9 visar en sammanställning av handlingsprincipen för åtgärden ställa modelleringsfråga. En
modelleringsgrupp befinner sig i arbete i nutid. I denna situation produceras ett resultat genom
samproduktion eller samvalidering. Resultatet innebär uppfyllandet av hela eller delar av det
modelleringsuppdrag som styr modelleringen. Uppdraget konkretiseras genom modelleringsagendan.
Behov kan uppstå under gruppens arbete som om de diagnostiseras av modelleraren kan innebära att
denne formulerar en fråga i den dialog som pågår.
I avsnitt 3.4.3 visar jag genom kunskapsinventering att grunden för modellering är kommunikativa
handlingar (inlägg) som tar sig uttryck i frågor. Frågandet och det efterföljande svarandet är därmed
motorn i den samproduktion som samarbetsinriktad modellering utgör. Ställandet av en
modelleringsfråga är i huvudsak en sammansättning av yttranden vilka syftar till att aktivt bidra till
att modelleringsprocessen blir framgångsrik. Implikationerna av denna åtgärd kommer både påverka
temat och processen för modelleringen.
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Ställa modelleringsfråga som handlingsprincip
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Figur 5.9: Sammanställning av åtgärden ställa modelleringsfråga som handlingsprincip

Analysen av det empiriska materialet visar att två huvudsakliga varianter av åtgärden existerar.
Antingen ställs en modelleringsfråga i situationen med utgångspunkt i den proceduriella kunskap som
modelleraren följer, samt med eller utan stöd av arbetsresultat som genererats under den pågående
modelleringen. Eller så ställs modelleringsfrågan med utgångspunkt i proceduriell kunskap, samt med
eller utan förberedda underlag som tagits med in i modelleringstillfället. Dessa förberedda underlag
har sitt ursprung från det aktuella projektet (lokal kunskap) eller vara hämtade från andra projekt eller
situationer som utredningsspecialisterna medverkat i (generell kunskap).

5.3.3.2 Empiriska motiv för åtgärden ställa modelleringsfråga
Att tillämpa proceduriell kunskap vid ställandet av frågor utmärker utredningsspecialisternas
agerande i samtliga tre modelleringsprojekt. Detta konstaterades genom den situationella analysen av
de tre projekten. Att tillämpa kunskap av detta slag - metod och teori - utgör således en grundläggande
drivkraft i de modelleringsarbeten som denna studie har analyserat. Tillämpandet av denna typ av
kunskap sker när frågor ska formuleras och de ”framträder” när frågorna ställs. Nedan följer några
dialogutdrag för att empiriskt visa grund för påståendet att proceduriell kunskap utgör ett
utmärkande drag när utredningsspecialister faciliterar samarbetsinriktad modellering.
I arbetet tillsammans med Inredningsleverantören framträder drivkraften fortlöpande. Under det
följande typexemplet har Eskil och Annica faciliterat den brainstorming av begrepp som föranledde
den sammanhållna objektmodelleringen som genomfördes under den första dagen, vilken berördes i
anslutning till justera agenda i avsnitt 5.3.1.2. Brainstormingen genererade tre blädderblocksark fyllda
med de begrepp (objekt) som enligt deltagarna var viktigast för den framtida verksamheten {Episod
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In-7:1}. Denna brainstorming övergick därefter till ledsagad objektmodellering där begreppen
transformerades till en objektmodell {Episod In-7:2}. Vi går in i dialogen när modelleringen inleds i
denna episod.
Subepisod In‐7:2
#

Från
aktör

1

Eskil

2

ContDKd
otter

3

Eskil

4
5
6

Ink1
Eskil
Eskil
SystemA
nsvarig

7
8

9

Eskil

10

Eskil

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
Jag frågade inte vilket som är det viktigaste objektet i er verksamhet ((Brainstormingen är avslutad. Eskil står i
utgångspositionen i U‐et och Annica står upp till höger om Eskil)) (3.0)
=inte är det retur i alla fall ((Hela gruppen brister ut i skratt)) (15.0)
Ett sätt att tänka (.) är att identifiera det objekt som har mest (.) relationer (1.0) att tänka så gör att det blir en bra
datamodell.
=det måste vara kund
Mm ((Eskil tittar ut på gruppen. Han är fortfarande placerad i utgångspositionen)) (20.0)
=jag skulle nog tro att artikel är det viktigaste för er (.) eller?
=för Inredningsleverantören står kunden alltid i fokus‐‐
((En gul notis är redan uppsatt på plasten. I mitten. Den är tom. Eskil går fram till OH‐projektorn efter yttrande 7
och tar emellertid fram en ny notis från det lilla lager av hjälpmedel som han har där. Han sätter sedan upp den nya
notisen på plasten))
=ja det är viktigt att vi klarar av den här diskussionen först (1.0) så kan vi sätta kund här uppe ((Eskil skriver kund på
notisen)) (3.0) =då är kunden inte i mitten men den är naturligtvis överst ((Eskil sätter upp kundobjektet ovanför
den tomma notisen, vänder sig om och tittar leende mot gruppen. Annica sätter sig samtidigt ned vid modellerarnas
individuella arbetsyta)) (5.0)
=utöver kunden (.) är nog artikel det viktigaste objektet i er verksamhet, eller? ((Annica tar upp en penna och en
notis och börjar skriva ned begreppen från objektlistorna till notisar som hon därefter radar upp framför sig på den
individuella arbetsytan)) (15.0)

I detta typexempel framträder tydligt att Eskil som ledsagande modellerare tillämpar proceduriell
kunskap om objektmodellering för att initiera dialogen. Utgångspunkten är att försöka vaska fram det
viktigaste objektet genom att explicitgöra kriteriet för hur detta kan göras ”flest antal relationer” och
varför man ska börja så: ”för att skapa en bra datamodell”. Detta framträder i yttrande 3. Genom
sekvensen ser vi även hur modelleraren för att underlätta samarbetet greppar situationen och
anpassar modelleringen. Ink1 svarar nämligen inte det Eskil hoppas på ”artikel” utan han svarar att
det begrepp som är det mest framträdande för Inredningsleverantören är ”kund”. Eskil försöker först
svara upp genom argumentation, men detta motsätter sig Systemansvarig genom att poängtera att
”kund alltid står i fokus för Inredningsleverantören”. Detta hanterar Eskil genom att skifta taktik.
Eskil har nämligen genomfört en möjliggörande åtgärd genom placera en tom gul notis för att kunna
dokumentera svaret på den första frågan. Även om Eskil redan från början kan skriva artikel på
notisen så gör han inte detta utan han bjuder in till dialog genom den öppna frågan. För att hantera
den situation som nu uppstått sätter han även upp en andra notis på den genomskinliga plasten vilken
blir kundobjektet. Han gör därefter inlägget i yttrande 9: ”=då är kunden inte i mitten men den är
naturligtvis överst” Han har nu anpassat sig gentemot situationen och detta inom ramen för den
proceduriella kunskap han tillämpar om objektmodellering samt de erfarenheter han har som
modellerare.
Han fortsätter därefter i yttrande 10 med att repetera sin uppfattning men avslutar inlägget med en
bekräftande fråga: ”=utöver kunden (.) är nog artikel det viktigaste objektet i er verksamhet, eller?” Att han
avslutar med ”eller?” understryker ambitionen som han har, att nå konsensus med deltagarna om det
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som samproduceras. Påståendet som Eskil kommer med blir således till en modelleringsfråga i och
med att han tillför ”eller?” Målet är därigenom att nå en överenskommelse med gruppen om vilket
objekt som är viktigast i verksamheten. Gruppen instämmer med detta och modelleringen fortsätter.
Jag återkommer till detta modelleringsarbete senare i avsnittet.
För att visa på ytterligare grund för att proceduriell kunskap används som huvudsaklig drivkraft när
modelleringsfrågor ställs skiftar jag emellertid nu modelleringsprojekt. I det andra typexemplet följer
vi Mikael och Jan när de tillsammans med verksamhetsspecialisterna från Elektronikleverantören
samproducerar en samverkansgraf över deras verksamhet. Även i detta typexempel utgör proceduriell
kunskap drivkraft för modelleringsarbetet och för den modelleringsfråga som ställs. Sekvensen är
hämtad från den fjärde subepisoden i den fjärde episoden i det första arbetsseminariet med
Elektronikleverantören {El-4:4}. I situationen står Mikael längst fram på modelleringsarenan vänd
mot gruppen. Bakom sig på whiteboarden har han den framväxande samverkansgrafen. Tidigare
under det pågående modelleringsarbetet har man behandlat hur kunden lägger en order. Dialogen ska
nu fortsätta med temat vad som händer när kundens order ska hanteras i verksamheten. Vi går in i
dialogen.
Subepisod El‐4:4
#

Från aktör

Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil

258

Mikael

259

Ktj

260

Mikael

261

Ktj

262

InkChef

263

Ktj

264

VD

265
266

Ktj
VD

267

Ktj

268

Ktj

269
270
271
272
273
273
274

Mikael
Ktj
Mikael
Ktj
Mikael
Ktj

Ja, nu har vi tagit oss innanför barriären på Elektronikleverantören! Vad händer nu?
Det som händer nu är att en medarbetare på kundtjänst kontrollerar lagersaldot på den beställda produkten
(.) och beroende på om den finns i lager eller inte (.) eller om det finns något annat leveransdatum eller inte
(.) så bekräftas ordern till kunden baserat på den information som vi har (1.0) genom ett mail (.)
=varför måste man genomföra en manuell kontroll?
=för att vi inte har utvecklat en automatprocess för detta ännu (1.0) (.)vi sitter nu och arbetar med detta (.)
hemma ((Mikael sätter sig ned vid sin arbetsyta och tittar på Ktj))
°Berätta lite mer om hur det fungerar idag mellan Admin och affärssystemet° [ja (ktj)…]
…det är så här att vi har ett system som heter Admin. Nej, först (.) har vi Webbsiten och sen hamnar allt (1.0)
rätta mig nu om jag har fel (1.0) ((Ktj tittar runt i gruppen)) i ett system som heter Admin. Här hamnar alla
våra ordrar. Sen har vi ett tredje system som heter affärssystemet och där finns lagersaldot‐‐
((VD vinkar till med handen mot Ktj och Mikael för att få komma in i dialogen)) Får jag‐‐ (.) =jag måste bara
förtydliga (.) att Admin är också en del av webbsystemet (.) siten =vi har alltså inte tre system
Just det (.) Admin är baksidan på Webbsiten
=alltså ordern hamnar i Admin
Då är det så här (1.0) nu tappade jag tråden (1.0) vad var det jag *skulle berätta* ((Ktj vänder sig mot InkChef.
InkChef viskar till Ktj)) (2.0)
Ja just ja (.) då går man alltså in i Admin (.) och jag får upp hela beställningen så här ((Ktj visar med handen))
=och det kan ju vara tio varor eller så på en order. Men eftersom lagersaldot inte finns i Admin så måste jag
gå in i affärssystemet och titta (2.0) Jag tar alltså varje artikel och går in i lagersaldot och tittar (.) =och då
måste jag ju titta på rätt lagersaldo eftersom vi idag har tre lagersaldon (.) Sen håller jag på så här ((Ktj visar
med fingret hur hon ”växlar” mellan systemen)) (1.0) och är det då så att det inte finns en artikel på lagret
(0.5) låt oss säga att den inte kommer in förrän om fem‐tio dagar(.) =då blir det fem‐tio på hela leveransen
(2.0)
Sitter du alltså då och reserverar artiklarna så här?
Ja‐‐
=artiklarna är inte reserverade dessförinnan?
Nä
=manuellt? ((Mikael är uppenbart förvånad och lite fnissig))
Ja!
((Skratt bryter ut i rummet))
Nä ehh ja (.) vänta nu (.) jag är inte färdig än (.) =när man nu gjort detta så har man bekräftat till kunden via
ett mail att det blir leverans om fem‐tio dagar
°*Jaha*°
Därefter tar man alla dessa ordrar (.) och det kan ju vara några stycken (.) i måndags var det exempelvis fem
hundra (.) och så kör man över alla ordrarna via en fil till affärssystemet och då uppdateras och reserveras
alla produkter
Wwhh (.) precis livsfarligt! ((Mikael tar sig om huvudet med båda händerna. Tittar på Ktj och sedan på VD och
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279

Ktj

280

InkChef

281

Ktj
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VD

sedan på gruppen och Ktj igen. IT‐ansvarig nickar))
Ja
=får jag säga en sak här nu (.) som är viktig [Japp (Mikael)] När det kommer in en pil ”kundorder” till
”kundtjänst” så studsar det omedelbart tillbaka en pil ”tack för din order” per automatik ((InkChef pekar mot
samverkansgrafen på whiteboarden där pilarna i form av relationer finns))
Ja det gör det‐‐ ((Mikael reser sig och ritar in ett objekt i samverkansmodellen och skriver in ”tack för din
order” och en relation från detta objekt till kund))
=bekräftar vi således ordern innan vi läser över den? ((VD låter förvånad Mikael sätter sig ned))

De yttranden som ovan leder fram till viktiga insikter om orsakerna till varför verksamheten var i
behov av ett nytt affärssystem initierades genom följande fråga i yttrande 258 ”Ja, nu har vi tagit oss
innanför barriären på Elektronikleverantören! Vad händer nu?” Det intressanta är att denna
modelleringsfråga inte är en plötslig ingivelse utan ett uttryck för att Mikael som modellerare
tillämpar proceduriell kunskap. Samverkansanalys som utförs nu går ut på att klargöra ”vad som
händer” i verksamheten med fokus på att roller identifieras och relationer mellan dem klargörs
(Röstlinger et. al. 1997). Genom modelleringen växer därigenom en samverkansmodell fram som
innebär att man dokumenterar hur verksamheten fungerar på en övergripande nivå genom att
kartlägga aktörer och relationer mellan aktörer i verksamheten.
Hade vi nu alla fått samma effekt genom att uttala de ord som Mikael gör här till en grupp
verksamhetsrepresentanter? Nej, viktigt är att förstå att Mikael under de två timmar som föranlett
denna fråga har utvecklat relationer med representanterna i rummet och etablerat ett trygt
samarbetsklimat. Modelleringsfrågan är således baserad på behov i situationen men framgången är en
konsekvens av att ett fungerande samarbetsklimat har utvecklats i modelleringen.
I nästa typexempel kommer jag visa att modelleringsfrågor utöver proceduriell kunskap kan vara
förankrade i arbetsresultat vilka modelleringen genererat fram till den tidpunkt då frågan formuleras
och ställs. Detta innebär att modelleraren för att underlätta i modelleringsdialogen inte enbart vilar på
proceduriell kunskap som drivkraft för att i situationen formulera och ställa frågor. Modelleraren kan
också basera sig på det framväxande arbetsresultatet under modelleringen. Detta som ett underlag för
att ställa modelleringsfrågor. Det framväxande resultatet hjälper då modelleraren att driva
modelleringen framåt genom att referera till insikter vunna under arbetsseminariet.
För att belysa detta går vi längre fram i den episod som ovan tillämpades som typexempel. Mikael är
fortfarande ledsagande modellerare och arbetet är alltjämt inriktat på att samproducera en
samverkansmodell över verksamheten. Nu har dialogen emellertid kommit till leveransen av de varor
som beställts och dialogen fokuserar nu temat leveransbesked. Detta tema utreds för att klargöra hur
företaget kommunicerar med sina kunder i anslutning till att varorna levereras. I situationen har
modelleringen lett fram till insikter om att denna kommunikation innehar brister. Dialogutdraget
inleds med att VD sammanfattar sina insikter om problemet i verksamheten.
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VD

475

VD

476

InkChef

477

Mikael

=problemet är alltså uppenbart
Kunderna ringer till oss och undrar vad deras varor är, innan leveransbeskedet har gått ut (.) och så visar det sig att
deras produkter försenade. En idé vore ju att vi istället för att vänta på att affärssystemet uppdaterats (.) går direkt
in i systemet och läser bekräftelsemejlet till kunden när samtalet kommer
Det var en bra idé‐‐
=det var riktigt innovativt [Kan vi inte göra en notering om det ((vänder sig till AffärsUtv som för listan om
omedelbara förbättringsförslag)) (VD)] =eftersom ni är så snabba vad gäller leveranserna (.) och eftersom det är så
kort tid mellan orderläget och leveransen ((Mikael tittar på VD. Ställer sig sedan upp och går fram till modellen))
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478

Mikael

479

VD

480

Mikael

481

VD

482

Mikael

482
483

VD
LagerLog

=det är kort mellan den ((Mikael pekar på orderbekräftelsen)) om det är direktleverans och den [ja (VD)]
((Mikael pekar på leveransbesked)) =därmed borde man kunna vänta med att skicka den
((orderbekräftelsen)) innan den här går ut ((leveransbeskedet)) eller i alla fall‐ =innan dess att den är riggad
[ja, ja i… (VD)]
...alla fall‐‐
=eller så bakar man ihop de två? ((Mikael drar en cirkel runt de två informationsobjekten och vänder sig mot
gruppen pekandes på informationsobjekten i modellen))
=just den leveransbekräftelsen som vi talade om (.) inte orderbekräftelsen utan leveransbekräftelsen (2.0)
=problemet som vi talade om är ju att [mm (Mikael)] klockan 10 skrevs ordern ut (.) klockan 17 skickas
leveransbeskedet (.) däremellan ringer kunderna (.) typiskt ((VD tittar ut mot gruppen. Ktj nickar)) =och då är
poängen att Ktj inte får titta i affärssystemet. [jo men… (Mikael)]
…så här då (.) ((Mikael pekar igen på den cirkel han ritade till i modellen)) man skulle kunna effektivisera det
ännu mer. Varför ska ni vänta till klockan 17 för att skicka den här ((Leveransbesked)) (1.0) egentligen? (.) jo
det hade att göra med om inte grejerna stämde (.) men om man är snabbare att uppdatera när man skriver ut
adressen (.) på paketet ((Mikael visar med händerna och tittar på gruppen)) (.) bra färdigt (.) då kan man
skicka den då (.) [ja att…(VD)]
…man kör detta sekventiellt? [jupp (Mikael)]
Alltså att man gör detta i samband med ett färdigpackat paket? ((Mikael nickar)) [andra…(Mikael)]

I detta typexempel ser vi med betoning på hur modelleringsfrågan ställs i yttrande 477 till 480 att
Mikael som modellerare genom både proceduriell kunskap och tillämpandet av den framväxande
modellen, arbetsresultatet, formulerar frågor samt projekterar idéer om hur det aktuella problemet i
verksamheten kan hanteras (se motivera deltagare i avsnitt 5.3.6). Det framväxande arbetsresultatet
används som komplement till proceduriell kunskap för att fokusera dialogen och samtidigt föra den
vidare. Intressant enligt min mening är den tendens som bland andra VD, InkChef och även LagerLog
visar genom att de själva nu relaterar till den modell, arbetsresultatet, som växer fram på
whiteboarden, när de formulerar nya inlägg; t.ex. yttrande 482 respektive 483. Detta är tecken på att
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ett förtroende mellan modellerarna och deltagarna nu råder om och för modelleringsarbetet samt att
osäkerheten för medlet som tillämpas inte föreligger hos i alla fall dessa aktörer.
Samtalssekvensen avslutas med att Mikael som modellerare väljer att tillämpa en interventionstaktik i
form av ett exempel för att paketera sitt inlägg, vilken han utformar i situationen baserat på generell
kunskap från andra verksamheter (se tillämpa interventionstaktik i avsnitt 5.3.4). Målet är att genom
paketeringen förtydliga innebörden med hans tidigare utförda inlägg.
484

Mikael

… andra postorderföretag gör så ((Mikael pekar på orderbekräftelsen)) att de över huvud taget inte skickar en
orderbekräftelse om det är en direktleverans (.) utan då ser man det där ((Leveransbeskedet)) som man inte ens
skickar (1.0) alltså följesedeln som man stoppar ned i paketet (.) det är detta som får utgöra leveransbeskedet
62
((Mikael pekar på paketet och tittar på gruppen VD antecknar ))

Även Eskil och Annica tillämpar arbetsresultat från modelleringen som drivkraft när de formulerar
och ställer modelleringsfrågor till verksamhetsspecialisterna. Deras sätt att arbeta ger dessutom
insikten att utredningsspecialister kan förbereda och ta med sig in i arbetet underlag baserade på
sakresultat från andra projekt. I ovanstående exempel var det arbetsresultat från arbetet som
tillämpades. Modellerarna kan dock även i förväg utforma förberedda hjälpmedel för att ställa
modelleringsfrågor under arbetet. Ett typexempel med avseende på detta hämtar jag från dag två i
workshopen med Inredningsleverantören, yttrande 94 till 126 i episod In-12:1. Denna episod utspelar
sig när workshopen inleds. Eskil och Annica använder här objektmatrisen från Bildelsleverantören
som underlag för att utforma en ny matris för Inredningsleverantören. Underlaget för detta arbete är
därmed förberett genom att Bildelsleverantörens matrismodell har tryckts upp på OH-film. Man har
förberett sig genom att man använder sig av ett sakresultat från ett tidigare utfört projekt. Matrisen
projiceras genom OH-projektor upp på OH-duken och tillhandahålls därmed gruppen. Eskil som leder
detta moment inleder med att konstatera att vissa objekt är samma mellan de två verksamheterna
men att det dessutom finns skillnader. Karaktäristiskt för detta sätt att modellera är den typ av
frågande som Eskil gör i yttrande 100: ”Ni har båda kunder, men era produkter heter artiklar (.) eller hur?
=och de är organiserade i produktgrupper (.) det kom jag ihåg från igår ((Ler mot gruppen och fortsätter
därefter att läsa verksamheten från modellen)) (.) kundorder, lagersaldo, lager det har ni båda (.) men
sortiment är inte något begrepp som ni använder (.) eller? (.) ((tittar runt i gruppen)) utan det motsvarar era
kataloger (.) kanske? (.) ((nickningar från gruppen)) (.) organisation, personal, kundavtal ((läser verksamheten
genom modellen)) (.)”

Påståenden följda av frågor som syftar till att verifiera eller falsifiera påståendet utmärker åtgärden
ställandet av modelleringsfrågor när förberedelser såsom matriser används. Om vi går lite längre fram
i denna episod kan vi se att tillämpandet av förberedda modeller från andra projekt medför att
dialogen blir mer strukturerad än den dialog som sker när modelleringen enbart baseras på
proceduriell kunskap med eller utan kompletterande arbetsresultat från nuet. Den lägre graden av
62

Under detta yttrande antecknar VD:n något. Vad antecknas? Ett utdrag från hans anteckningar grundar min tolkning att
han och verksamheten uppfattar dialogen som viktig och meningsfull: ”Kan man kontrollera från CWB vilka
leveransbekräftelser som skickats? Mer sekventiellt: Orderbekräftelse – Leveransbekräftelse - Följesedel? Informationen är för
grov idag. Göra den mer exakt och detaljerad. Kundtjänst tar över leveransbekräftelsen? Vi saknar insikt i att ”vi pratar” med
varandra genom systemet. Exempel: hur vet ansvarig info-mottagare att det finns ett ”meddelande” att ta emot i systemet?”
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frihet och explorativt experimenterande som blir konsekvensen av förberedda modeller höjer istället
följaktligen graden av effektivitet i modelleringsarbetet.
104

Eskil

106
107

Systema
nsvarig
Eskil
Annica

108

Eskil

105

Leveranser har ni (.) och kundfakturor och betalningar (.) *bilmodeller har ni inte heller* ((Eskil går fram och kryssar
över objektet)) Kundkontakter har de (.) men det har väl inte ni, egentligen heller?
Jo—telemarketing
=som ni registrerar eller? ((Systemansvarig nickar)) Ok
=och det kommer ju in om ni börjar med utesäljare (.) bra [ok, så den blir väl kvar…(Eskil)]
…adresser ((Går fram till matrisen igen och pekar på objektgruppen)) och leverantörer har ni (.) och
leverantörsavtal har ni också, eller? ((Eskil tittar upp och på Ink1 som nickar)) (.) inköpsorder har ni (.) in och ut från
leverantör har ni (.) och leverantörsfaktura (1.5) =leverantörskontakt (.) det vet jag inte om ni har, har ni det? ((Eskil
tittar på Ink1 och Ink2))

De förberedda modellerna som baserats på material från ett annat modelleringsprojekt blir här ett
underlag i form av en potentiell spegling av den verksamhet som nu är i fokus. Steg för steg med hög
grad av effektivitet går den ledsagande modelleraren igenom matrisen (den förberedda modellen) och
ställer löpande frågor till gruppen för att samproducera en ny matrismodell. Denna form av bruk av
resultat från ett annat projekt är en drivkraft för att ställa modelleringsfrågor under arbetet. Ett annat
sätt, som även det baseras på förberedelser innan arbetsseminariet, är att tillämpa renritade och
sammanställda resultat från tidigare seminarium i det aktuella projektet. Skillnaden mellan de två
drivkrafterna är att den första formen baseras på kunskap från annan verksamhet, medan den senare
formen baseras på kunskap från den aktuella verksamheten.

Samverkansgraf från seminarium 1 (vänster fotografi) transformeras till underlag för seminarium 2 i
form av förberedda handlingsgrafer på OH-film (höger fotografi)
Ett typexempel på detta hämtar jag från arbetet tillsammans med Elektronikleverantören. För att
underlätta och möjliggöra modelleringsarbetet på handlingsnivå tillämpade Mikael och Jan/AffärsUtv
ett arbetssätt som innebar att Jan/AffärsUtv i egenskap av dokumentatörer förberedde underlag i form
av preliminära handlingsgrafer baserade på den lokala kunskap som genererats vid tidigare
arbetsseminarier under projektet. Graferna använde ledsagaren vid efterföljande seminarier för att
driva modelleringen vidare (se fotografierna ovan63). De förberedda förslag på handlingsgrafer som
63

Det förberedda underlag som Mikael använde blev ett mellansteg i arbetet att gå från den övergripande
samverkansgrafen till detaljerade handlingsgrafer över verksamhetsflödet. Arbetet innebar att det förberedda underlaget
justerades, ritades om eller helt ersattes av nya modeller. I fotografiet ovan till höger visualiseras hur samarbetet lett fram
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Mikael tillämpade som underlag v fick som effekt att ställandet av frågor riktades och effektiviserades.
Genom att ta utgångspunkt i flödet som handlingsgraferna visade började den ledsagande
modelleraren inte från ett tomt ark när han ställde modelleringsfrågorna. Han baserade sig istället på
det flöde som diskuterats vid det förra seminariet och riktade därmed modelleringen mot de
gemensamma insikter som då hade nåtts. Med andra ord användes underlaget enligt samma tanke
som Eskil och Annica hade när de använde matrismodellen från Bildelsleverantören, skillnaden är att
deras modeller visade kunskap generaliserad från en annan verksamhet och ett annat projekt.
Värt att poängtera är insikten att modelleringsfrågor inte enbart baseras på de förberedda underlag,
utan den konversationsinriktade analysen visar att frågorna i princip alltid baseras på den
proceduriella kunskap som modellerarna besitter. Jag kan således konstatera att det som utmärker
ställandet av modelleringsfrågor från modellerarnas sida är ett samspel mellan å ena sidan
tillämpandet av proceduriell kunskap och å andra sidan andra drivkrafter. I dessa två fall är det ett
förberett underlag från det aktuella projektet alternativt ett tidigare utfört projekt som utgör den
andra drivkraften. Fördelen med att tillämpa förberedda underlag från samma projekt är att man som
modellerare tydligare kan återkoppla till verksamhetsspecialisternas vardag samt den dialog som man
tidigare haft under modelleringen.
Sammantaget innebär tillämpandet av förberedda underlag, oavsett grund, en förstruktur för
ledsagaren så att denne kan hantera den komplexitet som modelleringsdialoger utgör när han
vägleder samarbetet genom svåra passager. Låt oss titta in i typexemplet episod El 5:1 och yttrande 7
till 19 för att se ett motiv till värdet av förstrukturer vid modellering.
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Ktj
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Mikael

…den minnesbild som jag har [eh nej jag är inte heller hundra på det här (ktj) ((som samtidigt tittar på InkChef))]
=jag har i alla fall bilden av att alla ((ordrar)) åker ned i affärssystemet (2.0) ((VD tittar på ktj och InkChef))
Vänta lite nu ((Mikael tittar på VD)) =är det alltså så att vi inte riktigt vet om vi kör ner orders eller inte eller när?
[jag satt precis och tänkte…(ktj)]
…på varför vissa blir frysta
=alla blir frysta‐‐ =och ligger där. De förs över men blir frysta där ((vänder sig från Ktj till Mikael)) =de blir
spärrade
Men samtidigt (.) är det en enda person som gör det
=men han släpper ju spärren ((Mikael tittar intresserat på gruppen i dialog om hur flödet sker))
Så här är det (.) om vi backar tillbaka nu (.) för det blev fel (1.0) alla utan en person processar vanliga orders och
sedan så har vi en person som processar alla kortordrar (.)så det är ingen förutom den personen som arbetar med
de ordrar som vi nu talat om (1.0) och det är inte så att alla ordrar ligger i en hög (.) utan de är—((Ktj tystnar
Mikael reser sig upp och går fram till sin individuella arbetsyta och hämtar något)) (2.0) =men jag måste verkligen
kolla upp det här ((Ktj tittar på VD och sedan ner på sina anteckningar))
Men vad är det som du inte vet då?
=om vi processar dom före eller om vi processar dom efter‐‐ ((Mikael har nu kommit tillbaka vid sin plats vid OH‐
projektorn och den gemensamma arbetsytan. Han har hämtat tomma OH‐blad för egen dokumentation och
utredning. Han skapar en lite egen arbetsyta på det lilla fällbord som finns på OH‐projektorn))
=efter vaddå då (.) affärssystemet eller

till att två informationsobjekt i den förberedda modellen justerats samt att en handling i flödet ändrats vad gäller
”utförande aktör”. Fotografier visar även en ”stjärna” och en ”etta”. Dessa symboliserar att dialogen som det förberedda
underlaget förde med sig blev så informationsrikt att den ledsagande modelleraren med hjälp av en enskild arbetsyta kom
att dokumentera det handlingsflöde som sker mellan de två aktuella aktiviteterna. Här räckte således inte utrymmet på det
underlag som dokumentatören hade förberett till att dokumentera de insikter som dialogen resulterade i. Följden blev att
den ledsagande modelleraren på sin egen yta dokumenterade insikterna från dialogen, vilket han sedan tillgängliggjorde
för dokumentatören, så att denne inför det efterföljande modelleringsseminariet kunde rita rent grafen i sin helhet.
Gemensam respektive enskild arbetsyta kommer behandlas mer i avsnitt 5.3.5 då åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning redovisas.
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Ktj
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Ktj

=orderbekräftelsen [jaha (Mikael)]
Men när får kunden orderbekräftelsen? (1.0)
=det är det som jag måste kolla upp (.) om det är före eller efter vi processar (.) eller när vi genomför
säkerhetskontrollen (.) det här måste jag få återkomma till [mm (Mikael)] ((Mikael har parallellt börjat göra
anteckningar på ett av OH‐bladen som han tagit fram))

På agendan i den här situationen står temat att modellera flödet vad som sker när ”en kund lägger en
order via verksamhetens primära försäljningskanal”. Modelleringen blir komplex då deltagarna inte är
överens om hur flödet genomförs samt då den ansvarige verksamhetsspecialisten är osäker på hur
orders förs över mellan olika system. Olika uppfattningar finns om vad som sker efter det att en order
är lagd och den ansvarige beskriver osäkert logiken i verksamheten. Förstrukturen i form av
förberedda grafer blir här en underlättande kraft när frågor ställs. De hjälper modelleraren att
strukturera modelleringsarbetet och driva arbetet mot det mål som samarbetet har, att generera ett
sakresultat som klargör situationen. Detta är viktigt då verksamhetsspecialisterna har förväntningar
på modellerarna att arbetet ska vara meningsfullt och produktivt. Om inte dessa förväntningar
uppfylls kan det förtroendekapital som modellerarna har utvecklat hos deltagarna snabbt konsumeras,
vilket kan leda till att samarbetsklimat blir otryggt.
Dock, som sekvensen ovan mellan yttrande 15 och 19 visar, kan den ledsagande modelleraren inte helt
förlita sig på förberedelserna utan beroende på hur dialogen utvecklar sig behöver han eller hon vara
beredd på att i stunden frångå dessa förstrukturer och utveckla nya sätt på hur insikter från dialogen
kan dokumenteras. Genom detta skapas grund för ställandet av nya frågor. Att ledsaga
modelleringsarbete handlar därför om att kombinera förberedda alternativt i nutid skapade
förutsättningar med att i situationen omsätta proceduriell kunskap på ett situationsanpassat sätt när
frågor ställs. Detta kommer vi se ytterligare exempel på i nästa avsnitt då faciliteringsåtgärden
tillämpa interventionstaktik redovisas.
Ett behov som uppstår under samarbetsinriktad modellering är att arbetsmodeller som utformas
utanför storgruppen behöver samvalideras i storgruppen. De förberedda modeller som ovan framträtt
genom de typexempel som använts har som primärt syfte haft att katalysera och systematisera
modelleringsdialogen vid fortsatt samproduktion. Emellertid produceras också modeller mellan
seminarietillfällena samt i de självständiga arbetsgrupper som delvis sammanhållen modellering
medför. Dessa modeller behöver samvalideras i storgruppen. Denna typ av aktivitet återfinns i
samtliga tre projekt. De modelleringsfrågor som då ställs, är av kvalitetssäkrande karaktär och är inte i
första hand katalyserande som när nya modeller samproduceras.
För att visa grund för detta påstående använder jag ett typexempel hämtat från
Inredningsleverantören {In-13:5}. Denna variant på samvalidering uppstår som en konsekvens av att
arbetet i detta projekt endast delvis sker sammanhållet och att storgruppen i perioder delas upp i
självständiga arbetsgrupper. Arbetsgruppernas resultat behöver därmed redovisas för övriga deltagare
och på detta sätt samvalideras. Valideringen utförs genom att en verksamhetsrepresentant presenterar
modellen medan utredningsrepresentanterna tillsammans med övriga verksamhetsrepresentanter
bedömer modellen. Det är inom ramen för dessa roller som deltagarna under aktiviteten ställer
modelleringsfrågor av validerande karaktär. I detta typexempel redovisar LagerLog den modellering
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som han har gjort av returprocessen tillsammans med andra verksamhetsspecialister i en arbetsgrupp
under workshopens andra dag. Vi går in i dialogen.

1

LagerLog

2

Eskil

3

LagerLog

=ett tredje sätt (.) är returer via säljaren (.) och då främst genom telefon (.)och om man bara ska registrera själva
returen så utgår man från ursprungsordern ((LagerLog pekar på modellen)) (.) så man går helt enkelt in och tittar
vad som finns i programmet på just den ordern (.) och man kontrollerar antalet (.) vilken produkt det är (.) anger
returorsakerna (.) och i det här fallet är det samma sak som reklamationsorsaker (1.0) man ändrar eventuellt
adressen om det behövs (.) den plockar nämligen med fakturaadressen (.) men det kan ju vara så att adressen
behöver ändras (.) och då kan man göra detta här (.) [mm (Eskil)] och man anger även en så kallad
krediteringsåtgärd (.) vad ska göras gentemot kunden (.) och i detta fall representeras detta av en kod (1.5)
Vad betyder det då ((ler)) krediteringskod?
=det är så att när denna vara kommer i retur (.) så ((LagerLog visar i modellen den position som anger när flödet
är slut och varan finns åter på företaget)) så ska man ju antingen inte göra någonting (.) för kunden kanske har
fått en ny artikel (.) och då ska ingen åtgärd ske (.) men det kan ju till exempel röra sig om ett öppet köp (.) och då
ska man ju kreditera kunden (.) och det gör man vid ett senare tillfälle i så fall [jaja (Eskil)] och det är därför
säljaren sätter en kod redan här uppe vid registreringen av returen (.) och talar om vad som ska göras((LagerLog
visar var med handen))

I yttrande 2 agerar Eskil aktiv validator och ställer som konsekvens av LagerLogs presentation en
validerande fråga för att klargöra relationen mellan processen som modellerats och den datamodell
som utvecklades dagen innan. I yttrande 3 ger LagerLog ett svar på Eskils validerande fråga. Frågan
var baserad på såväl proceduriell kunskap som det förberedda underlag som arbetsgruppen
producerat genom det enskilda arbetet. När validerande frågor ställs av modellerarna så utgår de
följaktligen från proceduriell kunskap och kompletterar detta med tillämpandet av förberedda
underlag, om förutsättningar för detta föreligger i situationen, om det eller om det behövs.
4

Eskil

5

LagerLog

6

LagerLog

=ok
=Eh (1.0) ((tittar ut mot gruppen)) *hänger ni med* [ja vi hänger med (FörsChef) jadå (Eskil)] ((LagerLog pekar
återigen på modellen och den aktivitet som han nu ska prata om)) (.) det som händer sen (.) och nu går jag vidare
och berättar om vad som händer på själva returbiten (.) och berör då själva returdelen‐‐
=(2.0) nästa steg är helt enkelt att ett returdokument skrivs ut (.) och även där är det s ä l j a r e ((LagerLog skriver
till säljare på modellen över aktiviteten retur dokument skrivs ut)) som gör detta (2.0)

LagerLog går nu vidare i redovisningen av processen och uppdaterar samtidigt modellen vilket
understryker att modelleringen är inne i samvalidering. Vänd mot Eskil ger SystemAnsvarig
kompletterande information om vad som sker i verksamheten som processen visar. Han gör detta
genom den möjlighet att komma in i dialogen som LagerLogs justeringar medför. I yttrande 9 gör
även FörsChefen ett kompletterande tillägg som SystemAnsvarig och Ink1 följer upp med varsitt
inlägg för att svara på Eskils andra validerande modelleringsfråga i yttrande 8. Det är följaktligen inte
enbart presentatören och ledsagaren som deltar i valideringen utan gruppen som helhet engagerar sig
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i samvalideringen för att på så sätt genom modellen ge en så korrekt bild över verksamheten som
möjligt.
7
8
9
10
11
12

SystemA
nsvarig
Eskil
FörsChef
Ink1
SystemA
nsvarig
LagerLog

De gör en körning i datorn (.) och skriver ut alla returer (.) och ut kommer ett brev där det står all information (.)
frakt också och adressetikett‐‐
=alltså till kunden? [ja…]
…sen skapar vi ett brev av det och skickar till kunden så att returen underlättas och förenklas för honom
=så det enda kunden gör när han får det här brevet av oss är att han ringer DHL och begär hämtning (1.0)
=eventuellt emballerar det [mm (Eskil)] (2.0)
=och självklart är det så att redan i det här läget ((LagerLog visar på aktivitet där säljaren registrerar retur)) så
genereras det även ett returnummer (.) och det här returnumret följer med dokumentationen till kunden [mm
(Eskil)] (2.0)

LagerLogs, FörsChef, Ink1 och SystemAnsvarigs agerande visar i relation till subkategorin fördela
arbete att risken med att delegera arbete till verksamhetsspecialisterna inte behöver påverla
modelleringen negativt. Modelleringsarbetet har i denna specifika arbetsgrupp bedrivits effektivt och
med god modelleringsförmåga. Särskilt LagerLog och FörsChef visar under hela workshopen på god
förmåga att utföra modellering. I andra arbetsgrupper kommer modelleringen inte nå detta djup eller
inte bedrivas med samma effektivitet som denna arbetsgrupp uppvisar. När dessa modeller
presenteras blir valideringsdialogen mer komplex i sin karaktär och innefattar fler validerande
modelleringsfrågor i jämförelse med detta typexempel. Gemensamt mellan dessa samvalideringar är
emellertid att utredningsspecialisterna ställer de validerande frågorna baserat på den proceduriella
kunskap som de har i relation till det som de förberedda arbetsresultaten visar. Målet med frågorna är
att frambringa tillräckligt mycket kunskap så att utrednings- och verksamhetsspecialisterna når
konsensus över vad modellen i fråga visar och att de blir nöjda med modellens omfattning i
förhållande till verksamheten och det syfte som modellen har.

5.3.3.3 Sammanställning av åtgärden ställa modelleringsfråga som begreppsstruktur
Ovanstående episoder visar att ställandet av modelleringsfrågor är en återkommande och central
åtgärd när modelleringsresultat samproduceras såväl som samvalideras. Ställandet av frågor är med
andra ord betydelsefullt vid både med hänseende på såväl modellering som facilitering. Det är en
handling som överlappar båda domänerna.
Frågorna ställs baserat på behov som uppstår i situationen och analysen visar att de baseras på den
proceduriella kunskap som modellerarna tillämpar för att driva modelleringen samt vid behov på
förberedda underlag och/eller arbetsresultat som genererats i situationen.
Mot bakgrund av detta delar jag upp begreppsstrukturen för åtgärden ställa modelleringsfråga i den
horisontella dimensionen underlag, vilket jag visar i figur 5.10. Underlaget kan vara förberett i form av
modeller eller andra sakresultat. En form av förberedda underlag är de som härstammar från andra
projekt. De tillämpas då för att underlätta samproduktion av nya sakresultat i det aktuella projektet.
Underlaget kan dock även vara förberett från det aktuella projektet och det används då för såväl
samproduktion av nya modeller som samvalidering av modeller som genererats av självständiga
arbetsgrupper eller renritats mellan tillfällena. Underlaget är dock inte alltid förberett utan kan även
vara situationellt utformat, med andra ord situerat. Det kan då dels utgöra arbetsresultat i form av
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intrasubjektiv kunskap som deltagarna utvecklat i situationen alternativt utgöra objektifierade
arbetsresultat som genererats i situationen och t.ex. visualiseras på en whiteboard. I det första fallet
används proceduriell kunskap tillsammans med verksamhetskunskap (arbetsresultat) för att
formulera modelleringsfrågor och på så sätt i situationen vaska fram och systematisera den kunskap
som deltagarna har inom sig om det tema som är i fokus för modelleringen. I det andra fallet tillämpas
i situationen objektifierade arbetsresultat (t.ex. modeller) som stöd för att ställa frågan. Den vertikala
dimension som framträder när jag ställer samman begreppsstrukturen för denna kategori benämner
jag kunskapstyp.

Figur 5.10: Sammanställning av åtgärden ställa modelleringsfråga som begreppsstruktur

Proceduriell kunskap och förberedda underlag från andra projekt karaktäriserar jag som typen
generell kunskap. Detta är kunskap som inte är bunden till modelleringen eller den verksamhet som
modelleringen fokuserar. Detta är kunskap ”utanför” projektets territorium. Kunskapen härstammar
från andra situationer utanför projektet och utgör stöd för det specifika projektet. Kunskap av detta
slag är i fallet proceduriell kunskap t.ex. teori och metod för modellering, och i fallet förberedda
underlag från andra projekt, t.ex. tänkbara insikter från en annan verksamhet om hur något kan se ut
eller hur något kan fungera i den specifika verksamheten.
Arbetsresultat genererade i situationen och förberedda underlag från det aktuella projektet är två olika
exempel på lokal kunskap. Detta är kunskap ”inom” projektets territorium och är knuten till den
verksamhet som modelleringen fokuserar. Kunskapen är i fallet arbetsresultat genererade i
situationen och utgörs t.ex. av en modell som successivt samproduceras och som då samtidigt
används för att formulera och relatera de frågor som modellerarna ställer under det fortsatta arbetet.
I fallet med förberedda underlag från projektet utgörs detta t.ex. av en modell som ritats rent eller
förberetts och som därmed antigen samvalideras eller används som katalysator under modelleringen.
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Underlag av detta slag kan även utgöras av de lokala resultat som självständiga arbetsgrupper
genererat och som sedan redovisas för stogruppen. Under den dialog som sker vid dessa
presentationer valideras modellerna av storgruppen, genom att validerande modelleringsfrågor
formuleras och ställs baserat på vad modellerna visar.
Den konversationsinriktade handlingsanalysen visar även att modelleringsfrågor inte enbart ställs
baserat på förberedda underlag eller baserat på de arbetsresultat som genereras i situationen. De
frågor som ställs är alltid oavsett dimension förankrade i den proceduriella kunskap som
modellerarna tillämpar. Med andra ord visar analysen att den grundläggande principen är att
utredningsspecialisterna utgår från ett arbetssätt när de intervenerar genom att ställa frågor. Analysen
visar därmed att proceduriell kunskap i tillämpning är grundläggande för att hantera de situationer
som kräver att modelleringsfrågor ställs av modellerarna.

5.3.3.4 Empirisk och teoretisk grundning av åtgärden ställa modelleringsfråga
I återkopplingsintervjun med Annica riktar jag in de första frågorna mot kategorin ställa
modelleringsfråga. Intervjun genomfördes efter intervjuerna med Mikael. Mikael hade vid
återkopplingen lyft fram proceduriell kunskap, i form av metod och teori, och arbetsresultat, i form av
modellen, som drivkrafter för att ställa frågor. Idén att rikta in mina frågor till Annica mot denna
åtgärd var således förankrad i tanken att validera huruvida aktörer i det kontrasterande fallet hade
samma åsikter som företrädaren för det primära fallet. Vi går in i den första subepisoden från
återkopplingsintervjun med henne.
ÅterAK 1‐1:1
#

Från
aktör

1

Anders

2

Annica

3

Annica

4

Annica

5

Annica

Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
((Vi har tittat på en sekvens från modelleringen tillsammans med
Inredningsleverantören. På sekvensen pågår en presentation av en processmodell som
en arbetsgrupp självständigt har modellerat. Annica har i sekvensen nu ställt en fråga
av validerande karaktär till gruppen. Jag pausar videoupptagningen och säger)) Du
ställer här nu en fråga [mm (Annica)] =om vi reflekterar lite tillsammans (.) vad baserar
du som modellerare frågan på?
Oj (.) svårt (4.0) =oftast har man ju en (1.5) dels är vi ju inlästa på området och
arbetssättet innan (.) så man har ju redan ett antal frågeställningar (2.0)
=sen (.)det är ju vår uppgift (.) att dokumentera deras beskrivningar på ett strukturerat
sätt [ja(Anders)]
=så då följer vi ju den linje och den metodik som vi tillämpar när vi arbetar (.) och
utifrån det så har vi ett antal följdfrågor så att resultatet blir en logisk beskrivning (3.0)
Sen blir det ju naturligtvis spontana frågor i diskussionen (.) i förhållande till det som det
som de presenterar (.) och (.) den diskussion som då i sin tur kan starta (1.0) =och den
måste man också kunna leda (.) och då framförallt komma överens om vad den
gemensamma synen är om något i modellen [ja (Anders)] =och det är inte alltid lätt att
fatta beslut om detta ((Annica tittar på Anders och visar med handen framför sig))

Förutsättning
(F) / Resultat
(Res)
F: Uppspelad
sekvens
Fråga om
kategorin Ställa
modellerings‐
fråga

Till aktör
(er)

Annica

F: Uppspelad
sekvens
Insikter om
varför frågor
ställs under
modelleringen

Anders

Förberedelsen som jag har gjort inför intervjun är att jag har valt ut sekvenser som är relevanta för det
jag vill samtala med Annica om i relation till åtgärden ställa modelleringsfråga. Behovet av
förberedelse kan vi se genom Annicas svar på min fråga i yttrande 2. Hon uttrycker här att frågan är
svår att möta och besvara. Genom mina förberedelser hanterar jag emellertid detta genom att frågan
isig tillför en avgränsning och en fokusering så att hon med utgångspunkt i de erfarenheter som hon
har kan ge insikter om varför frågor ställs under modelleringen. Besvarandet fortgår under yttrande 2
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till 4. Genom dessa svar kan vi se att proceduriell kunskap är centralt för frågandet enligt Annica.
Genom den metodik och de förberedelser som görs innan modelleringen kan hon och Eskil som
modellerare följa en ”linje” under arbetet som innebär att ett antal följdfrågor ställs för att insikter om
verksamheten ska kunna vaskas fram på ett strukturerat sätt. Denna förmåga har man som
modellerare ”med sig in i seminariet”. Detta svar underbygger således utgångspunkten för åtgärden
ställa modelleringsfrågor: att frågor förankras och baseras på situationell tillämpning av proceduriell
kunskap.
I yttrande 5 vidgar hon sitt svar genom att konstatera att även spontana frågor ställs i diskussionen
men då i förhållande till det som presenteras. Baserat på arbetsresultat som underlag formuleras då
frågor för att säkra modellernas kvalitet. I detta ser jag ett belägg för min tolkning att även
arbetsresultat är viktiga drivkrafter för frågandet under modelleringen. Tillika är även resultat som är
förberedda inför modelleringen viktiga drivkrafter i ställandet av frågor. Dessa två drivkrafter
kompletterar då proceduriell kunskap. Hon tar även i yttrande 5 upp att frågandet och svarandet
behöver ses i vidare termer. Olika typer av diskussioner kan initieras under arbetet vilka därefter
behöver stödjas och ledas. Detta ställer krav på att beslutssituationer behöver faciliteras i vilka man
t.ex. kommer överens om hur gruppen ska se på något i modellen. Annica minns i senare delen av
återkopplingen - vilket inte täcks genom utdrag ovan - att fördelen i detta specifika projekt var att
FörsChef var med i arbetet. Nyttan av denna medverkan var att han i egenskap av gatekeeper kunde
fatta beslut i situationen om olika problem uppkom. Därmed behövde inte olika delar i modelleringen
”bli hängande i luften” eller ”flyttas till framtiden” utan de kunde hanteras där och då de uppstod.
Detta ger belägg för att olika komplexa situationer kan uppstå under modelleringsarbetet. Bland annat
när modelleringsdialogen sticker iväg från temat eller då olika ståndpunkter uppstår i gruppen om vad
som är korrekt och vad som inte är korrekt mellan modellen och verkligheten (detta kommer
behandlas ytterligare i avsnitt 5.3.4).
Återkopplingen med Annica resulterar i insikten att modellerarna kan använda gatekeepern som
medel för att hantera situationer när verksamheten måste fatta ett beslut som är kritiskt för
verksamheten och modelleringen. Därmed skapas förutsättningar att modelleringsarbetet kan drivas
vidare mot målen för samarbetet. Arbetet att genom argumentation eller auktoritet leda arbetet
fördelas då vid dessa tillfällen från modellerarna till gatekeepern, som emellertid bör betraktas som en
del av modelleringsteamet (detta kommer behandlas ytterligare i avsnitt 5.3.6).
I återkopplingsintervjun med Eskil gör jag en relatering till det samtal som jag har fört med Annica
om att ställa modelleringsfråga. Det gäller påståendet att den metodik som de tillämpar är en viktig
drivkraft i frågandet samt att den framväxande modellen är en ytterligare drivkraft för att ställa fler
frågor om verksamheten så tillräcklig mängd kunskap om den utvecklas. Detta påstående håller Eskil
med om och betonar här återigen att man som modellerare har ett uppdrag att se till att ett sakresultat
produceras. Hittar man luckor i modellen behöver modelleraren kunna ingripa på olika sätt för att
fylla igen dessa luckor och det gör man genom att tillämpa metodiken samtidigt som man som
modellerare behöver vara lyhörd och observant på hur gruppen reagerar under modelleringen. Om
gruppen t.ex. är nöjd med modellen så ska man inte ingripa i för stor omfattning menar han.
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Modellen representerar ju deras verksamhet och deras nöjdhet är grunden för konsensus om
modellens kvalitet.
Att ställa frågor under modelleringsarbetet beskrivs som centralt i teorier om modellering (t.ex. Lind
& Seigerroth 2003; Persson 2001; Kensing & Madsen 1991). Ställandet av frågor bör ske multidrivet
(Goldkuhl 1999). Detta innebär att förändringsarbetet baseras på flera drivkrafter samtidigt från såväl
situationen som metod och teori (Goldkuhl 1999:5). I ljuset av de empiriska insikterna som jag vunnit
genom analys och grundning utgör drivkrafter i situationen kunskapsluckor eller problem som
identifieras genom den modell som utvecklas under samarbetet. Teori och metod utgör exempel på
proceduriell kunskap som modellerarna använder för att formulera frågor under modelleringen för att
hantera olika situationella omständigheter som uppstår. Genom detta sätt att arbeta försöker
modellerarna kombinera tillämpandet av struktur med utnyttjandet av frihet genom att ta
utgångspunkt i befintlig kunskap när han eller hon hanterar de situationella omständigheter som
inträffar. Teori och metid hjälper härigenom modellerarna att medvetet rikta in sig på vissa aspekter i
verksamheten genom strukturen samtidigt som modellerarna behöver vara öppna för de intryck och
de omständigheter som uppstår under arbetet.
Det som framträder genom analysen är att resultat i form av underlag är en viktig drikvraft som
kompletterar teori och metod när frågor ska ställas under modelleringsarbetet. Underlag i olika
former och underlag med olika grader av förberedelse används av modellerarna som stödjande
strukturer för att förankra och relatera de frågor som ställs under modelleringen; detta genom att
stabilitet skapas och att samtidigt uppmärksamhet riktas under dialogen. Begreppet underlag hämtar
jag här från den teori som jag i referensramen använde för att beskriva samarbete som verksamhet
(Goldkuhl & Röstlinger 2005:23).
Utmärkande för underlag enligt denna teori är att detta är det ”material” som man utgår från och
förädlar genom samarbetet. Underlag bearbetas och tranformeras genom modellering till resultat och
det utgör i detta fall främst kunskap om den verksamhet som berörs av utvecklingen. Denna kunskap
finns hos deltagarna – men som analysen visar – även i 1) objektifierade arbetsresultat samt 2)
renritade resultat och 3) förberedda underlag från andra sammanhang, vilka modellerarna har med
sig in i modelleringen. Om jag tolkar tillämpandet av dessa underlag, så skapar objektifierade underlag
balans mellanatt driva arbetet framåt situationellt, metodiskt och teoretiskt. Jag menar då att detta
underlag är resultat från modellering vid tidigare situationer, vilka genererats genom tillämpandet av
proceduriell kunskap. Underlagets värde är att det hjälper gruppen att balanserat och riktat
samproducera nya resultat genom att frågandet förankras och relateras till ett tidigare resultat. Där
detta då är baserat på samma slags proceduriella kunskap. Med andra ord teorin och metoden
framträder inte enbart i frågandet genom de verbala inläggen utan arbetssättet framträder även
genom tillämpandet av arbetsresultat som underlag.
I förhållande till de erfarenheter som Tuikka (2002:189) skildrar vid distribuerad systemdesign ser jag
här likheter rörande våra erfarenheter. Främst att resultat har en dubbelnatur vid utvecklingsarbete.
Han menar att resultatet av designen, som i hans fall är scenarios för hur man ska använda ett
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framtida IT-system, både är ett resultat samtidigt som det är ett verktyg för att konstruera ett framtida
resultat. Jag menar dock baserat på mitt praktikteoretiska perspektiv att resultaten som växer fram
under modelleringen snarare är ett underlag för att generera framtida resultat än ett verktyg. För mig
blir proceduriell kunskap (t.ex. föreskrifter och metodverktyg) verktyg för modellering, när de
genererats på en metaarena och därefter vidare förs in i modelleringsarenan (se t.ex. Hjalmarsson
2004). Dock har detta underlag strukturerande egenskaper vilket gör att modelleringsarbetet ordnas
när det tillämpas.
Samspelet mellan modell (arbetsresultatet som blir underlag som blir nytt arbetsresultat osv.) och
proceduriell kunskap är något som Mikael påkallar uppmärksamhet mot i den andra
återkopplingsintervjun. Jag använder begreppet påkalla då han på eget initiativ stannar uppspelningen
av videomaterialet och visar att underlaget i samspel med proceduriell kunskap utgör drivkrafter för
ställandet av modelleringsfrågor och genererandet av nya resultat. Vi går in i återkopplingsintervjun.
ÅterML 2‐2:1
#

Från
aktör

52

Mikael

53

Mikael

54

Mikael

55

Mikael

56

Anders

Handlingar
Yttrande
((Annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil))
((Mikael stannar uppspelningen av videosekvensen själv)) =det som händer nu (.)
här (.) tror jag är en viktig insikt (.)
=när vi började och prata om det här ((Modelleringstemat handlar om vilka
betalningssätt företaget erbjuder till kunden. Mikael pekar på skärmen medan han
talar)) och vi inte hade ritat upp modellen (.)‐‐ (3.0) ((Stannar upp, tar ny sats))
Det finns en drivkraft i att börja rita modeller (.) eh (.) eller att rita vidare på
modeller ((Mikael pekar på skärmen)) (.) för att om vi tittar på dialogen fram till nu
(.) så är den väldigt ostrukturerad (.)ekonomi sköter allt vad gäller betalning och så
vidare (.) [mm (Anders)] (1.0) och hade vi inte modellerat nu ((Mikael hänvisar till
att han justerat samverkansgrafen som ligger på OH‐projektorn genom att tillföra
en relation och ett informationsobjekt)) så finns det en stor risk att vi trott att fallet
var som de först sa (.) men nu när jag börjar rita upp pilarna på modellen (.) så säger
ju Ktj att fram till leveransen [mm (Anders)] hanterar kundtjänst allt och efter
leveransen hanterar ekonomi allt [japp (Anders)]
=så det skedde en precisering av svaret på den frågan genom att vi använde
modellen (.) och då får människor insikter i vad det här egentligen handlar om‐‐

=modell plus metod som drivkraft? [ja (Mikael)]

Förutsättning /
Resultat

Till aktör
(er)

F: pågående
videosekvens
F:53

Anders
F: 52

F: 54
F: 52‐55
Ställa
modellerings‐
fråga baserat
på proceduriell
kunskap och
resultat
genererat
under
sekvensen

Mikael

Att som komplement till proceduriell kunskap använda tidigare resultat som underlag för att ställa
ytterligare modelleringsfrågor innebär att modelleraren kan rikta uppmärksamhet mot brister i
resultatet. Samtidigt innebär bruket av både proceduriell kunskap och resultat som underlag att
struktur, ordning, tillförs modelleringen. Detta får som konsekvens att svar kan preciseras på ett
stabilt sätt och att modelleringen därmed får ett ordnat framåtskridande. Ostruktur i samarbete leder
ofta till otrygghet och som facilitator ska man sträva efter att skapa ett tryggt samarbetsklimat ”a safe
environment” menar Vennix (1996:163). Bruket av proceduriell kunskap och arbetsresultat som
underlag innebär att modelleringsprocessen tillförs stabilitet. Detta är betydelsefull då
samarbetsinritkad modellering har en inneboende kreativitet i sig. Detta kan ta sig uttryck på följande
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sätt: ”you can interrupt the discussion, have people take a look at the model, ask them how to proceed
with the model or how this discussion relates to what has already been modeled… …As every
experienced modeler knows, model-building is not linear but rather a cyclic process.” (Vennix
1996:162). Modellering utmärks av att det finns en inneboende kraft att kreativt och fritt skapa.
Proceduriell kunskap och kompletterande drivkrafter innebär att denna frihet kan styras, t.ex. när
dialogen, startas, stannas upp, sätts igång igen.
Den andra dimensionen i vyn över åtgärdens handlingsprincip (se avsnitt 5.3.3.1) och dess
begreppsstruktur (se avsnitt 5.3.3.3) benämnde jag kunskapstyp. Jag delade upp denna dimension i
två aspekter genom att hämta inspiration i Goldkuhl (2007:138) där han menar att verksamhet kan
delas upp i lokal respektive generell verksamhet. Kunskap om generell verksamhet utgörs av aspekter
som vidareförs från lokala verksamheter för att beskriva något på mer abstrakt nivå, om exempelvis
verksamhetstypen i sig. Lokal kunskap om verksamhet är däremot bunden till en specifik verksamhet.
Med detta som grund grupperar jag kunskaper om verksamheter från andra sammanhang samt
metod och teori om modellering till generell kunskap i figur 5.9. Detta är kunskap som utvecklats och
anses besitta sådana egenskaper att den kan användas på flera olika fall. Lokal kunskap i samma figur
är i detta fall bland annat arbetsresultat utvecklade i situationen eller förberedda underlag som
utvecklats inför modelleringen om den verksamhet som står i fokus.

5.3.3.5 Normativa kriterier för åtgärden ställa modelleringsfråga
I detta avsnitt kommer jag redovisa ett antal olika aspekter rörande normativa kriterier för
faciliteringsåtgärden. Den första aspekten är behov som kan ligga till grund för att åtgärden måste
utföras. Behoven är därmed indikatorer som modelleraren kan använda när han eller hon
diagnostiserar en situation under modelleringsarbetet. Genom att med hjälp av indikatorn fånga
situationen kan situationen karaktäriseras och en lämplig åtgärd utformas och utföras.

Normativa kriterier för ställa modelleringsfrågor
Ambition

Subåtgärd

Under‐ Använda proceduriell kunskap som drivkraft
lätta
för att ställa fråga i situationen
med
möjliggö
Tillämpa arbetsresultat genererade i
rande situationen som kompletterande drivkraft för
effekt
att ställa fråga i situationen
Tillämpa förberedda underlag från andra
Möjlig‐
projekt som kompletterande drivkraft för att
göra
ställa fråga i situationen
med
underlät
Tillämpa förberedda underlag från detta
tande
projekt som kompletterande drivkraft för att
effekt
ställa frågor i situationen

Behov

Katalysera
produktionen och/
eller påverka
valideringen under
modelleringsarbetet

Mål

Potential

Risk

Samproducera nya
modellerings‐
resultat

Utnyttja proceduriell
kunskap (PK) som
drivkraft i frågandet

PK och inte
verksamheten är i
fokus i arbetet

Samproducera och/
eller validera
modelleringsresultat

Förutom PK utnyttja
lokala arbetsresultat
som drivkraft

Befintliga resultat
vidmakthålls och
vidareutvecklas ej

Samproducera nya
modellerings‐
resultat

Förutom PK utnyttja
förberedda generella
underlag

Verksamheten speglas
felaktigt genom annan
verksamhet

Samproducera och/
eller validera
modelleringsresultat

Förutom PK utnyttja
förberedda lokala
underlag

Befintliga resultat
vidmakthålls och
vidareutvecklas ej

Figur 5.11: Sammanställning av normativa kriterier för åtgärden ställa modelleringsfråga

Jag har även i sammanställningen utrett olika mål som skilda subåtgärder har samt tillika utrett den
potential för det samarbetsinriktade modelleringsarbetet som åtgärden har. Förutom att behov, avsett
mål samt tänkbart värde med åtgärden har jag även analyserat risker som finns med att ställa
modelleringsfrågor utifrån olika avseenden under modelleringen. Utredningen är baserad på de
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empiriska insikter som analysen resulterat i samt den bearbetning av kategorierna som skett som en
konsekvens av grundningen. Jag sammanställer de normativa kriterierna för åtgärden i figur 5.11.
De två första åtgärderna kan karaktäriseras som underlättande med möjliggörande effekt i och med
att de i första hand situerat formuleras och ställs för att stödja arbetet i nuet. De två sista åtgärderna
förutsätter att underlag förberetts innan de tillämpas. Detta medför att de primärt är möjliggörande då
de i dåtid skapas, med har underlättande effekt när de praktiseras vid situationer under workshopen.

5.3.4 Faciliteringsåtgärd tillämpa interventionstaktik
I detta avsnitt kommer jag motivera, beskriva, förklara och grunda faciliteringsåtgärden tillämpa
interventionstaktik. I likhet med åtgärden att ställa modelleringsfråga är denna åtgärd direkt knuten
till utförandet av modelleringsarbetet, men också knuten till att indirekt ingripa i arbetet såsom
kategorierna fördela arbete och justera agenda. Att tillämpa en interventionstaktik handlar således om
att med visst mål och viss form medvetet involvera sig i modelleringshandlingarna.

Figur 5.12: Sammanställning av åtgärden tillämpa interventionstaktik som handlingsprincip

Involvering kan exempelvis ske genom samproduktion och samvalidering. Modelleraren påverkar
följaktligen i detta läge modelleringsarbetet omedelbart genom olika direkta interventioner. Men
interventionen kan även innebära att han eller hon påverkar arbetet indirekt genom t.ex. utbildning av
gruppen i arbetssätt för modellering. Målet med interventionen som avgör om arbetet direkt eller
indirekt påverkas av interventionen. Dock förutsätter den oavsett mål en taktik om den ska ske
medvetet. Poängen med denna faciliteringsåtgärd är därmed att föra fram i ljuset att modellerarens
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interventioner bör ske med hjälp av en viss form, genom att olika interventionstaktiker tillämpas, för
att härigenom möta behovet i en situation.

5.3.4.1 Sammanställning av åtgärden tillämpa interventionstaktik som handlingsprincip
I figur 5.12 ställer jag samman åtgärden tillämpa interventionstaktik ur vyn handlingsprincip.
Scenariot är som vid tidigare redovisade åtgärder. Modelleringsgruppen befinner sig i arbete i nuet.
Modelleringsresultatet innebär uppfyllandet av det modelleringsuppdrag som samarbetet drivs mot
och uppdraget uttrycks genom modelleringsagendan. Under detta arbete kan behov uppstå, som om
de diagnostiseras av modelleraren, kan medföra att denne designar ett åtgärdsförslag. Detta förslag
kan gälla arbetet i nuet eller arbete som ska utföras i framtiden.
I avsnitt 3.4.3 visar jag genom kunskapsinventering av modelleringsteori att frågandet och det
efterföljande svarandet är motorn i samarbetsinriktad modellering. Empiriska motiv för detta visade
jag i avsnitt 5.3.3 när jag behandlade åtgärden ställa modelleringsfrågor. Vad den
konversationsinriktade handlingsanalysen emellertid visar är att lika lite som motorn (delen) i ett
fordon utgör fordonet (helheten) så utgör frågandet och svarandet all den intervention som sker
under modelleringsarbetet. Interventioner är mer än frågande och svarande. För att sammanställa de
insikter som analysen resulterat i har jag valt att utforma kategorin tillämpa interventionstaktik. Jag
använder begreppet taktik för att framhäva att interventionen bör ses som ett medvetet designat
handlingssätt som är anpassat efter omständigheterna i en situation eller, det som förväntas hända i
framtida situationer. Taktiken har dels målsättning, dels form. Jag använder begreppet tillämpa för att
peka på att interventionstaktiken utformats och därefter praktiseras.
Som figur 5.12 visar kan således en lokalt eller en generellt baserad taktik tillämpas. Den lokalt
baserade taktiken för interventionen tar sin utgångspunkt i kunskap och erfarenheter som hämtas
från det lokala modelleringsprojektet. Denna kan då vara förberedd och därmed designad innan
modelleringssituationen, eller så är den designad i nuet och är därmed en konsekvens av att något
inträffar i den specifika situationen. Taktiken är då situerad. Om taktiken är generellt baserad är den
baserad på kunskap och erfarenheter vilka är generella i förhållande till modelleringsprojektet. Detta
kan då inkludera tillämpandet av proceduriell kunskap av olika slag, men även annan kunskap och
erfarenheter. Taktiken med denna grund kan vara förberedd och inlärd av modellerarna, eller så kan
den designas i nuet som en konsekvens av att något inträffar i den aktuella modelleringssituationen.
Tillämpandet av interventionstaktik kommer beroende på dess innehåll i någon grad inverka på såväl
temat som processen för modelleringen. Detta kommer jag visualisera genom de typexempel som jag
använder för att förklara och motivera åtgärden. Det finns en relation mellan åtgärderna ställa
modelleringsfråga och tillämpa interventionstaktik. Denna relation kommer jag återkomma till när
kategorin grundas.

5.3.4.2 Empiriska motiv för åtgärden tillämpa interventionstaktik
Ett typexempel på hur modelleraren i situationen formulerar och tillämpar en generell
interventionstaktik hämtar jag från modelleringen tillsammans med Elektronikleverantören.
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Episoden är hämtad från det andra modelleringsseminariet. Mikael utgör här ledsagande modellerare
och Jan passiv dokumentatör. Mikael observerar ett flertal behov av stöd i samarbetet vilket genererar
ett förlopp av ingripanden som tillsammans bildar en interventionstaktik med målet att han
sammanflätat (1) ska desarmera en allt mer infekterad diskussion mellan InkChef, Butik och Ktj
rörande betalningssätt och (2) generera konsensus kring vilka betalningssätt som finns i
verksamheten och hur de tillämpas. Han formulerar då i situationen ett klargörande exempel baserat
på bakgrundskunskap som han har om Volvokort för att därmed underlätta för gruppen att klargöra
skillnaden mellan att ansöka om ny kredit respektive utnyttja befintlig kredit vid kortbetalning,
samtidigt som detta exempel blir ett medel att desarmera det infekterade klimat som uppstått i
samarbetet. Paketeringen av interventionen, dess form, är således det klargörande exemplet i detta
fall. Efter att interventionstaktiken utformats så praktiseras den av Mikael.
Sekvensen där detta utspelar sig är hämtad från den andra subepisoden {El-5:2} och följer cirka 20
minuter efter det att InkChef (i avsnitt 5.3.2) deklarerat att Elektronikleverantören måste bli bättre på
att kommunicera med kunden huruvida en betalning har skett eller inte när en kundorder lagts via
webben. Modelleringsdialogen har därefter gått vidare från denna utgångspunkt genom att andra
ordertyper samrekonstruerats. I situationen diskuteras nu huruvida en beviljad kredit ”kan fyllas på”
och därefter användas igen av kunden. InkChef och VD anser att detta är möjligt i verksamheten,
medan Ktj och Butik anser att verksamheten inte fungerar så här idag. Problemet är att deltagarna
talar förbi varandra. Samarbetet håller på att infekteras, med konsekvens att samarbetsklimatet håller
på att utvecklas till att bli otryggt. Låt oss gå in i dialogen.

177

Ktj

178

InkChef

179

Butik

180
181

InkChef
Butik

Nej nu backar vi lite här (.) för det du säger ((InkChef)) stämmer inte (1.0) om du har en
kredit på sex tusen kronor [ja (.) handelsbanken säger att han är kreditvärdering till
sex tusen kronor (VD)] (.) ja (.) sen handlar han för sextusen kronor hos oss (.) då går vi
ut på nätet och hämtar sex tusen kronor till oss [ja men vänta nu (VD)] då kan han
aldrig få mer pengar (.) för vi har redan nått limit på det avtalet (.) då måste han göra
en ny ansökan‐‐
=men Ktj det VD säger här är att [°ja° (Ktj)] han har kredit på sex tusen och om han
betalar av tre tusen kronor på den krediten så kan han ju utnyttja tre tusen kronor för
att handla mer (.) som en vanlig kredit.
Jag har aldrig varit med om att en handläggare (.) om man ringer till handelsbanken (.)
har sagt att kunden kommer slippa undan Uppläggningsavgiften om x antal kronor (.)
de debiterar den avgiften utan vidare
Nänä (.) inte om man har kreditutrymme (1.0) du är fel ute‐
Jag är inte hundra procent säker på detta [men det är jag (InkChef)] (2.0)

F: 161 till 176
Sin tolkning
Sin syn på
verksamheten
F: 174 till 178
Annan tolkning
F: 178
F: 179
F: 180

Stämningen i gruppen är nu infekterad och otrygg. För att försöka desarmera detta samtidigt som
behovet finns att driva modelleringen vidare så har Mikael med hjälp av bakgrundskunskap utformat
en interventionstaktik i form av ett generellt klargörande exempel som han nu använder för att
hantera både den allt mer hätska situationen samtidigt som han vill nå fram till gemensamgjord
kunskap om hur verksamheten faktiskt fungerar. Låt oss gå in i dialogen igen.

182

Mikael

=när jag lyssnar på er (.) och låt mig använda exemplet med ett Volvokort
(1.0) där får man ju ofta en kredit kopplad till det kortet (.) eh (.) och då
har man ju ett visst köputrymme på det [mm (InkCon)] och när man står i
Volvobutiken och ska betala så kan det ju hända att man bara säg har
tiotusen i kredit och så räcker inte detta (.) för det man ska köpa kostar
femtontusen (1.0) Vad som händer då är ju att personalen i butiken ställer
sig i telefonen och ringer Volvofinans och då blir konsekvensen att de bara
ökar min kredit (.) och då är ju detta som ett konto (.) som i stort sett som
bara fylls på (.) eller hur? [jaja (InkChef)] men så låter det inte (.)i det här
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F: 161 till 181
Behov av att ta
kontroll över
dialogen
Res: Ett i situationen
formulerat exempel
Æ en situerad och
generell
intervention

Gruppen

fallet (.) eller?

183

InkChef

184

InkChef

185

Mikael

186

InkChef

187

Butik

188

Mikael

189

InkChef

baserad på
bakgrundskunskap

=nä (.) låt mig klargöra detta så att vi får klart för oss vad det här handlar
om (.) och varför du svarar som du gör ((InkChef pekar på Butik)) (.) vad de
allra flesta kunderna handlar på (.) är räntefri avbetalning i 24 månader
[jepp (Mikael)] och ofta är detta kopplat till (.) en kampanj (1.0) som
medför en uppläggningsavgift ((tittar ut över gruppen)) (1.0) så om jag ska
gå in och använda kreditutrymmet under 24 månader (.) då kostar det mig
x antal kronor i avgift (.) men (.) om jag bara sen ska gå in och använda
mitt utrymme som jag har på mitt nu befintliga konto (.) så dras beloppet
och hem kommer en faktura (.) och då finns det ju ingen ny
uppläggningsavgift [nej nej (Butik])
=så det är ju lite kommunikationsproblem‐ mellan säljarna här då va (.)
hur och om vad man ska tala med kunderna om (.) ‐‐
=men betyder det då att handelsbankens grundidé är att sälja ett
kreditkonto? (.)
Handelsbankens grundidé ((InkChef söker med blicken)) (.) i detta fallet (.)
är e t t konto [ett konto (Mikael)] ett kreditkonto (.) sen har man ju
tillsammans med återförsäljarna kommersialiserat detta genom
kampanjer (.) och då finns det en uppsjö av olika varianter här (.) allt från
24 månader till 36 [mm (Mikael) ((Mikael tittar på VD))] [Köp nu och
betala till sommaren (VD)] ((Mikael nickar och pekar på Butik))
=japp ((nickar)) och det är mitt fel‐ för jag arbetar bara med kampanjer
=det är ett problem här i kommunikationen mellan säljare som vi behöver
fånga upp (.) och det är viktigt (.) skriv upp det ((Mikael tittar på LagerLog
som nickar))
Det är viktigt att vi förstår hur säljarna kommunicerar med kunder (.)

F: 182
Verksamhets‐
kunskap

Mikael
Butik
Gruppen

F: 183

Gruppen

F: 183 till 184
Bakgrundskunskap

InkChef

F: 185
Verksamhets‐
kunskap

Mikael

F: 182 till 186
F: 160 till 187
Listor med
förändringsbehov
F: 188

Gruppen
LagerLog
Gruppen

Låt oss titta tillbaka på yttrande 182 och granska detta i detalj. Mikael bryter sig in i dialogen vid det
utrymme som framträder när InkChef och Butik träter i yttrande 181. Han gör inbrytningen i ett läge
då han som faciliterande modellerare varseblir att dialogen substantiellt inte leder någon vart längre.
Han gör härmed ett övertagande av samtalet genom att med lugn stämma flika in =när jag lyssnar på er
(.) och därigenom tar han kontroll över samarbetet. I och med detta, att han bryter sig in, förväntar sig
nu gruppen att det från Mikaels sida kommer någon form av intervention som följd av övertagandet.
Mikaels alternativ är begränsade och han är i denna situation tvingad att vidmakthålla samtalsämnet;
orsaken till detta kommer vi återkomma till nedan. Låt oss i detta läge endast konstatera att han inte
bara kan föreslå att agendan reduceras (se justera agenda i avsnitt 5.3.1) och att gruppen därefter går
vidare med en annan agendapunkt. Han måste konstruktivt genom sin intervention få gruppen att
substantiellt gå vidare i arbetet med det aktuella temat.
Som mekanism för att binda samman det ämne som det nu är en begynnande konflikt kring, med
något som gör dialogen konstruktiv igen, har Mikael i situationen formulerat ett exempel på basis av
bakgrundskunskap som han besitter och själv bedömer är relevant för deltagarna. Exemplet handlar
inte om Elektronikleverantören, är inte generellt om Distanshandel, och det är inte heller hämtat från
modelleringserfarenhet. Exemplet är hämtat från Mikaels vardag och blir därmed grunden till en
generellt baserad intervention. Det rör Volvokort och är hämtat från hans erfarenhet att vara kund hos
Volvofinans.
Målet han har är att underlätta för gruppen att gemensam förståelse utvecklas om det som diskuteras
så att modelleringen kan fortskrida. Exemplet avses bli en gemensam referenspunkt mot vilket den
aktuella verksamhetssituationen i Elektronikleverantören kan belysas och gemensamt förstås.
Exemplet presenteras av Mikael genom att han övertar samtalet och avslutas med ett påstående och en
tillhörande slutlig modelleringsfråga (.) eller?. Genom frågan skapas en plats för överlåtelse av dialogen
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tillbaka till deltagarna. Skillnaden från situationen i 181 är att de nu kan bygga vidare på den
”plattform” som Mikael har etablerat genom tillämpandet av interventionstaktiken.
Interventionstaktiken består av ett generellt baserat klargörande exempel och en avslutande
modelleringsfråga, samt har inneburit att han brutit sig in i dialogen, och slutligen att han skapat
förutsättningar för att dialogen kan fortsätta genom deltagarna. Allt detta har skett i situationen.
Interventionen är inte förberedd, taktiken utvecklades i situationen.
Konsekvensen av att etablera denna ”plattform för att försonas och gå vidare” till InkChef och VD å
ena sidan och Butik och Ktj å andra sidan ser vi i yttrande 183. InkChef har nu hunnit samla sig och
har hittat de ord som behövs så att han tydligt kan redogöra för och specificera hur verksamheten
enligt honom fungerar i relation till betalningssättet. I yttrande 184 blir InkChef intensiv igen vilket
Mikael direkt svarar upp mot genom att bryta in med en specificerande fråga med koppling till
Handelsbankens verksamhet i förhållande till Elektronikleverantören. Således övergår Mikael här till
att i situationen formulera ytterligare ett ingripande i form av en modelleringsfråga baserad på
kunskap om den lokala verksamheten (se ställa modelleringsfråga avsnitt 5.3.3). Modelleringsfrågan
blir specificerande och klargörande i sin karaktär. Genom denna visar han att han har kontroll över
dialogen och visar för deltagarna genom sitt auktoritära agerande att modelleringen nu måste gå
vidare. InkChef ger ett svar på Mikaels nya fråga och parallellt med detta har Butik insett att han har
haft fel i tidigare yttranden och i 187 deklarerar han detta.
Mikael samlar därefter upp dialogen genom att definiera situationen som problematisk men att detta
inte kan hanteras nu. Han markerar till den som ansvarar för listan över förbättringsbehov (se avsnitt
5.3.1.4) att detta behöver föras upp som en punkt så att detta tema inte glöms bort utan kan hanteras
senare. Detta medför i sin tur en expansion av agendan för framtida handlingar samt en reducering av
den aktuella agendan (se avsnitt 5.3.1). För tredje gången under den en och halv timme som
modelleringen pågått i detta seminarium konstaterar InkChef att det är viktigt att företaget får grepp
om hur man kommunicerar med kunden64.
Ovan skrev jag att Mikael i 182 inte hade möjlighet att i detta läge reducera agendan och föreslå att
man skulle gå vidare i modelleringen. Jag hoppade då över varför han inte kunde göra detta. Nu
kommer jag till varför. I syfte att skapa gemensam förståelse för huruvida en kund kan använda sitt
befintliga handelsbankskonto för att köpa en TV via telefonorder har nämligen Mikael redan i
yttrande 160 tillämpat det jag benämner som en i situationen lokalt baserad interventionstaktik för att
initiera den dialog som mynnade ut sekvensen 177-189. För att nu få koherens (samstämmighet) i
modelleringsdialogen repeterar Mikael i detta läge den exempelinklädda modelleringsfråga som
utgjorde denna lokalt baserade intervention. Han har nämligen ännu inte fått svar på den. Utan vad
som skedde var att modelleringsdialogen lämnade temat och blev infekterad. Den intervention som
han gjorde i 182 var följaktligen ett sätt att föra tillbaka dialogen mot den ursprungliga frågan. Det ser
vi i yttrande 190.
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I VDs anteckningar över mötet läser jag att ”Ktj, Butik, Ekchef har inte koll på Handelsbanken och hur man kan
Repeathandlar. InkChef kan det. Kommunikation till kund behöver förbättras.” Modelleringen har i detta nu således stor
relevans för verksamheten.
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190

Mikael

Men min fråga kvarstår (1.0) =kan jag ((Mikael pekar upp mot tabellen som
ligger på OH‐projektorn)) när jag ringer till kan jag använda mitt befintliga
konto (.) med kredit (.) som betalningssätt om jag vill köpa en TV?

F: 160

Gruppen

Det vi nu har konstaterat är att Mikael inte hade möjlighet att reducera agendan i yttrande 182. Hans
alternativ var begränsade. Dialogen initierades nämligen av honom redan i yttrande 160 och fått som
konsekvens att deltagarna själva satte in en sekvens och genom denna sinsemellan startade ett
”ställningskrig” rörande något som egentligen var ett större samtalsämne (vilka olika betalningstyper
och ordertyper som finns på Elektronikleverantören). Vad Mikael gör i yttrande 190 är att han
försöker återföra gruppen till det lokalt baserade exempel med tillhörande fråga som initierade denna
sekvens i modelleringen. Han försöker skapa koherens i dialogen och binda samman nutid med dåtid.
Låt oss backa tillbaka till 160 och nu titta på hur detta första tillämpande av interventionstaktiken
genomfördes. Vi backar således 30 yttranden bakåt i modelleringsdialogen för att se vad som
inträffade där.

160

Mikael

Men nu måste jag fråga (.) det här är lite lurigt (1.0) jag frågade innan om man kunde
(.)skriva på ett avtal tillsammans med handelsbanken [mm (Ktj)] (.) och sedan använda
detta som grund för att handla flera gånger (.) [mm (Ktj)] (1.0) Skulle man då som kund (.)
eh (.) tänk er en kund som vanligtvis använder webben för beställning och handlar via
handelsbanksbetalning (.) och så behöver kunden en ny TV (.) så ringer han till er för han
behöver råd (.) ska man köpa en {private label} eller ska man köpa en Sony (.) och så
kommer han tillsammans med er fram till att han ska ha en sony (.) då kan ni väl ta det på
hans befintliga handelsbanksavtal (.) funkar det inte att göra så alltså [nä (inkchef)] det
går inte att göra så (.) eller?

F:65 till 69; 148 till
159
Res: Exempel baserat
på insikter om
verksamheten,
ordertyperna
respektive
betalningssätten i
matrisen

Taktiken som Mikael använder i 160 för att initiera en specificering av hur betalning går till vid
ordertypen telefonorder är således ett i situationen formulerat och lokalt baserat inlägg. I yttrande 182
såg vi ett generellt baserat inlägg i form av ett klargörande exempel baserat på bakgrundskunskap
(Volvokort och Volvofinans). I yttrande 160 så tillämpar Mikael en taktik som innebär att han i
situationen formulerar ett exempel som han klär in i lokal kunskap hämtad från
Elektronikleverantören (ej bakgrundskunskap som i 182). Fram till yttrande 183 har Mikaels mål med
detta inlägg således inte infriats. Inlägget har varit relevant för verksamheten men det initierade en
insatt sekvens som utvecklades till ett ställningskrig mellan Ktj, Butik, InkChef och VD. Det var detta
som Mikael från 182 hävde samtidigt som han ville skapa ett medel för att driva dialogen tillbaka till
den ursprungliga agendapunkten som behandlades fr.o.m. inlägget 160.
Det Mikael visar genom detta är att han är rustad att hantera situationen och få gruppen att dra nytta
av det som den komplexa situationen kan generera. Han har kunskap av olika slag som gör att han kan
utforma interventioner som neutraliserar konflikter och skapar länkar mellan åsikter. Vad vi ännu
inte har sett är att han även under denna facilitering tar hjälp av en struktur som vi ännu inte har sett i
detta typexempel. Han gör således dessa interventioner genom att ta hjälp av en struktur.
Detta är en bakomliggande och för gruppen gemensam struktur vilken han och de kan falla tillbaka på
när interventioner både förberedds och genomförs under modelleringen. Låt oss gå tillbaka ytterligare
några yttranden från 160 och se vad Mikael ursprungligen baserade sina inlägg på. Exemplet i 160
baserades på insikter som Mikael fått i tidigare sekvenser under detta andra seminarium, då dels vid
yttrande 65 till 69 då Handelsbanksbetalning vid första gången under detta seminarium kommer
338

fram, dels vid yttrandena 148 till 159 då olika ordertyper behandlats. Vi backar följaktligen bandet till
yttrande 148 för att se hur sekvensen hänger samman och för att förstå vad som initierade Mikael att
formulera och tillämpa de interventionstaktiker som han använde samt förstå den struktur mot vilken
han och gruppen gemensamt vilar mot när de samarbetar under hela denna situation.

Mikael

=ok (.) bra ((Mikael antecknar på sin egen yta. Tittar upp)) =och sedan
finns det även butik också [mm (Ktj)] =det är så man ska se det ((Mikael
antecknar parallellt på sin egen arbetsyta vilket verkar vara ett OH‐blad))

149

Mikael

=det som slår mig nu medan ni talar (.) [mm (Ktj)] (1.0) eh ((Mikael tar
bort den första förberedda handlingsgrafen som använts för att styra
dialogen fram till nu som ligger på OH‐projektorn och lägger på ett av de
ark som han har noterat på under en tid nu))

150

Mikael

151

Mikael

152

Butik

148

153

Mikael

=är en sådan här (.) en matris ((Mikael skriver betalsätt vid det vänstra
hörnet på matrisen)) (7.0)
=här på vänster hand har vi ordertyper och ((Mikael visar med pennan på
OH‐skärmen)) här har vi ett antal betalningssätt (.) förstår ni? ((tittar ut
mot gruppen och söker bekräftelse. Får den genom nickningar)) (5.0)

F: 146 och 147
F: 145 till 148
Matris över
ordertyper och
betalningssätt på
OHn
F: justerings‐behov i
matrisen
F: matrisen på OH‐
duken

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Katalogen som vi pratat om innan (.) är den.. [det är brevorder (VD)]
=brevorder (.) ok (1.0)

F: återkoppling till
tidigare under
dagens modellering

Mikael

Vad gäller först internetorder så kan detta ske genom direktbetalning (.)
det kan ske genom postförskott (.) och genom kontokort (.) och man kan
göra handelsbanksbetalning ((Mikael kryssar för de olika
betalningssätten medan han talar)) (.) som nu var kredit eller
[avbetalning (VD)] (.) avbetalning ((Mikael tillför avbetalning under HB))
eller? [mm (Ktj)]

F: Justeringsbehov
Insikter om
verksamheten
Verksamhets‐
kunskap

Gruppen

Den gemensamma struktur som samarbetet vilar mot under episoden är således den matris som visas
i fotografiet nedan. Matrisen är ett arbetsresultat från modelleringsarbetet. Det är ett resultat som är
genererat i situationen och som används som kompletterande drivkraft för att ställa frågor i
modelleringen, samt för att driva och rikta modelleringen mot den aktuella agendapunkten (struktur i
friheten). När matrisen projicerades upp på OH-duken (yttrande 149) kom den att ersätta den
drivkraft som tidigare använts för att ställa modelleringsfrågor; vilket var en av dokumentatören
förberedd handlingsgraf. Den röda tråd som Mikael åter fångar upp genom att repetera den
exempelinklädda frågan i 190 har följaktligen sin grund i matrisen (arbetsresultat) som hade sin
grund i handlingsgrafen (förberett underlag). Vad handlar då matrisen om och varför har den
utformats?
Svaret på denna fråga är att vi nu har följt är inledningen på hur försäljningsprocessen i projektet med
Elektronikleverantören genom modellering bryts ned och samrekonstrueras. Arbetet hade initialt
katalyserats genom det förberedda underlag som Jan hade utformat mellan det första och andra
tillfället i form av en förberedd handlingsgraf. Denna visade emellertid inte olika ordertyper eller
betalningssätt vilket förde med sig att agendan för seminariet expanderades till att fånga
verksamhetens olika ordertyper och betalningssätt innan handlingsanalysen återupptogs. Mikael
ledsagade dialogen för att göra detta genom att styra dialogen mot att definiera betalningssätt och
ordertyper samt dokumentera dessa insikter i matrisen som syns i fotografiet ovan. Härigenom får
man fram ett gemensamgjort arbetsresultat och samtidigt en drivkraft som gruppen kan utgå ifrån i
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det fortsatta arbetet; bland annat för att modellera varianter av flöden som dokumenterades genom
nya handlingsgrafer.

Matrisen blir således till ett möjliggörande medel som tillhandahålls Jan som passiv dokumentatör att i
framtiden på basis av de insikter som mötet genererat ta fram nya förberedda handlingsgrafer
(underlag) som vid kommande möte kan användas som drivkraft i modelleringen. Matrisen blir även
ett underlättande medel då den i nutid blir en struktur som hjälper Mikael som ledsagande
modellerare att facilitera samproduktionen av insikter, samt för att hantera infekterade situationer
såsom de meningsskillnader som ovan illustrerades. Den är med andra ord en underlättande
modelleringsförutsättning som tillhandahålls samarbetet i nutid. Detta medel skapar trygghet hos
modelleraren med konsekvens att denne kan lotsa gruppen igenom åsiktsskillnaderna och säkra ett
tryggt samarbetsklimat. Tryggheten uppstår bland annat genom att modelleraren och gruppen kan
falla tillbaka till matrisen för att strukturera och föra dialogen vidare. Åtgärden att tillhandahålla
modelleringsförutsättningar kommer jag återkomma till i avsnitt 5.3.5.
Det som är viktigt att förstå är att hur komplex dialogen än blir kan modellerarna genom denna
struktur falla tillbaka på något och därmed en instans av den teori och den modelleringsmetod som
detta resultat vilar på, för att på så sätt fånga upp dialogen igen när detta behövs och återföra arbetet
mot agendapunkten. Bruket av lokalt respektive generellt baserade interventionstaktiker i yttrandena
148 till 190 blir följaktligen delar i den handlingslinje som modelleraren följer i den dialog som
matrisen och frågorna utgör grund för. Det är gentemot matrisen och kunskap av olika slag som
modellerarna förankrar sina inlägg. Inläggen är i sig konsekvenser av olika interventionstaktiker, men
samtidigt kan hela handlingslinjen och därmed den serie av interventioner som sker i denna linje
betraktas som en samlad interventionstaktik. Jag kommer återkomma till detta i avsnitt 5.3.4.3 där
kategorin grundas.
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Det är exempel som är utmärkande i de taktiker som ovan använts av Mikael i ledsagandet av
modelleringen; andra egenskaper hos taktikens form är sättet på hur modelleraren tar sig in respektive
lämnar ifrån sig dialogen. I förhållande till exempel tillämpas lokala och generella exempel. Exemplen
användes för att ”klä in” inläggen i något opartiskt och samtidigt relaterbart för deltagarna:
”Volvokortet” (generellt exempel) och ”köpet av en Sony TV på telefon” (lokalt exempel). Genom
dessa typiska men harmlösa skildringar kan modellerarna relatera inläggen till något annat än det
dialogen präglas av för att belysa och förklara den företeelse som interventionen avser. Härigenom
uppfattar jag det som att de vill få deltagarna att vidga sina perspektiv till referenspunkter i andra
situationer både inom och utanför verksamheten. Genom att fokusera ut sina perspektiv och se på det
som diskuteras med delvis andra ögon så tenderar målet vara att underlätta effektiv
kunskapsutveckling, tillföra ordning i modelleringsarbetet samt i förlängningen nå framgång i
samarbetet att uppnå modelleringsuppdraget.
I avsnitt 2.3.3.3 återfinns en episod från inledningen av det första mötet tillsammans med
Elektronikleverantören. Jag använder denna episod i det avsnittet för att exemplifiera hur jag arbetat
med konversationsinriktad handlingsanalys i denna studie och hur denna analys ligger till grund för
induktiv kodning. Genom denna episod ser vi emellertid också en annan form av interventionstaktik
som modellerarna tillämpar i detta projekt. När Mikael vill vidmakthålla dialogen eller klargöra något
för deltagarna så börjar han ofta med en redogörelse, följer upp detta med en eller flera specificeringar,
gör en ny redogörelse, följer upp detta med ett antal ytterligare specificeringar och arbetar på så sätt
vidare. Då och då samlar han upp dialogen med en uppsummering som samtidigt fungerar som en
plats för möjlig överlåtelse av samtalet till deltagarna. Om inte detta sker driver han vidare dialogen
genom en ny redogörelse som han specificerar och eventuellt också belyser genom ett exempel eller en
illustration. Även här kan vi se att interventionstaktik både kan förstås på en övergripande nivå och
som delar i en sammanhängande intervention.
Intressant att i ljuset av detta även notera är att episoden i avsnitt 2.3.3.3 är från aktivitetstypen
inledning medan den episod som jag inledde detta avsnitt med är från aktivitetstypen samproduktion.
En hypotes är att olika aktivitetstyper (se kapitel 4) aktualiserar olika interventionstaktiker och att
fortsatt teoriutveckling bör fokusera att utveckla och sammanställa interventionstaktiker för olika
skeden under modelleringen. I denna utveckling bör även modelleringsformer, rolltyper samt när
interventionen sker under projektet beaktas.
Ett typexempel på förberedda och generellt baserade interventioner kan vi hämta från arbetet som
Eskil och Annica utför när de använder metaforen ”Skafferiet” respektive ”Laga mat” i projektet
tillsammans med Inredningsleverantören {Episod In-3:2}. Aktivitetstypen är utbildning, rollerna som
de agerar i är kunskapare och tillfället då arbetet bedrivs är i uppstarten av den första workshopdagen.
Målet med taktiken är att främja utveckling av förmåga att bedriva modellering och formen som
tillämpas för att paketera interventionen är bland annat metafor. ”Skafferiet” används i utbildningen
för att belysa process och objektmodellering. ”Skafferiet” är till skillnad från ”Volvokortet” och ”Köpet
av Sony tv:n via telefon” som Mikael tillämpade ett förberett exempel. Eskil och Annica använder flera
förberedda exempel under utbildningen. Bland annat är övningen som avslutar utbildningen en
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förberedd generellt baserad intervention. Då har bakgrundskunskap i form av ”Skafferiet”, ”Köket”,
”Internutbildning”, ”Försäljningschefens behov av statistik” med mera använts av Eskil och Annica i
syfte att skapa genomträngande kraft för den kunskap om objektmodellering som förmedlas av dem
till deltagarna.
När vi kommer in i modelleringsarbetet har deltagarna
fått en föreläsning på ungefär en timme där Annica
har redogjort för objekt-modellering i teori. Successivt
har hon rört sig mot hantverket att modellera. Hon har
använt sig av ”Skafferiet” som metafor samt därefter
exemplifierat objektmodellering genom exemplet
”Internutbildning på företag”. Hon ska nu använda ett
exempel där en försäljningschef behöver få ut statistik
genom den information som finns i företagets
databaser. Hon har också under undervisningen använt sig av i situationen formulerade exempel som
komplement till de som varit förberedda, men har kontinuerligt fallit tillbaka på den struktur som de
förberedda interventionerna innebär. Vi går in i dialogen.
239

Annica

240

Annica

241

Annica

242

Annica

243

Annica

244

Annica

=ok, då har vi kommit fram till ett tabellexempel som ska visa hur vi ritar tabeller över
objekten (.) ((Interagerar med gruppen genom modellen vänd mot gruppen))
Så kund ((Annica visar på kundtabellen längst upp i bilden)) har vi här. (.) Produkter
har vi några här ((Annica visar tabellen produkt)), cykeldäck, fläktremmar och
gummistövlar här‐‐
=och i mitten här har vi försäljning (.)((Annica visar i bilden)) och här ser vi vilken kund
som har köpt vilken produkt (1.0)
Och då kan vi ju göra ett litet skrivbordstest för att se om vi har fått (.) med den
information som vi behöver ((Annica går fram till duken och pekar på den översta
frågan till vänster om modellerna))
Nu har försäljningschefen några frågor till oss och de är jätteviktiga för honom (.) vi
måste ge honom ett svar på dessa ((Annica tittar ut mot gruppen)) är ni beredda (.)
Pris på fläktremmar ((Annica backar från OH‐duken tittar först på den och vänder sig
sedan mot gruppen))‐‐ =kan vi få reda på denna information genom den här modellen?

F: Ett förberett
exempel
(intervention)
OH‐bild med frågor
och tabeller
Modellerings‐
kunskap
F: pedagogik som
syftar till att
aktivera deltagarna
F: Ett förberett
exempel
OH‐bild med frågor
och tabeller

Detta förberedda exempel används följaktligen som drivkraft i den utbildning av deltagarna som
Annica och Eskil gör under detta modelleringsprojekt. Den samarbetsform som de tillämpar innebär
att de periodvis delegerar agendapunkter och därmed arbete till deltagarna att utföra i självständiga
arbetsgrupper. Drivkraften i denna utbildning är förberedda interventioner som inte baserats på den
verksamhet som ska modelleras utan är generella och baserade på bakgrundskunskap. Att de är
förberedda innebär att de kan återanvändas och förädlas. Karaktären på interventionerna innebär
dessutom en pedagogik där kunskaparna går från metaforen ”Skafferiet” - vilken associerar till
vardagen hemma eller till restaurangbesöket - till praktiknära exempel som merparten av deltagarna
kan förknippa sig med genom sin yrkesroll: ”Skapandet och bruket av försäljningsstatistik”.
Möjliggörande generellt baserade och i förväg förberedda metaforer och exempel används således för
att underlätta förståelse under den utbildning som föranleder modelleringen. Utbildningen som
helhet drivs därmed enligt en förberedd taktik och innefattar delinterventioner vilka har sina egna
taktiker. Delinterventionerna är både förberedda eller i situationen formulerade. De baseras på lokal
eller generell kunskap. De förberedda interventionerna utgör emellertid den bakomliggande
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strukturen som modellerarna kan falla tillbaka på under arbetet. I situationen formulerade
interventioner används endast i detta läge för klargöra något under utbildningen; t.ex. något som den
specifika gruppen inte har förstått.
Episoden i 239 till 244 visar praktiserandet av generellt baserade interventioner vilka förberetts inför
seminariet. Dock kan även lokalt baserade inlägg förberedas under seminariet. Inför presentationen i
slutet av den första dagen av de tabellexempel som arbetsgrupperna får samproducera, har Annica och
Eskil under en rast förberett ett antal modelleringsfrågor {In-9:4 Y:13 till 25}. Dessa frågor ska de ställa
när de samvaliderar tabellerna med deltagarna. Objektmodellen som ligger till grund för tabellerna
har dessförinnan samproducerats genom sammanhållen modellering. Låt oss först gå in i den
förberedande dialogen mellan modellerarna och se hur den förs mellan Annica och Eskil för att
därigenom se hur den lokaltbaserade interventionen förbereds. I nästföljande sekvens kommer vi
därefter titta närmare på hur dessa förberedda interventioner utförs under modelleringsarbetet.

=däremot var det så att ((Eskil relaterar till modellen)) att tilläggsnumret
också var en egenskap på katalogsidan =alla artiklar på sidan har samma
tilläggsnummer (2.0)

F: 13 till 20
Insikter vunna
under dagens
modellering
F: idé om hur
modellen kan
förtydligas
F: 22
Insikter från
modelleringen
idag
Erfarenheter och
kunskap i objekt‐
modellering

21

Eskil

22

Annica

Mm (3.0) men jag menar (.)måste man göra en katalog så här (.) att man har
alla artikelnummer upplagda (.) räcker det inte med att har en
katalogmärkning? (1.0) det känns lite onödigt (5.0)

23

Eskil

=Nja = om vi tänker som du nu ((Eskil pekar på modellen))‐ bara ett
tilläggsnummer (.) då måste ju kundordern gå till artikelrelationen (.) mellan
artikel och tilläggsnumret (.) och det är ju ingen (.) mening med det (.) men
vad jag inte förstår är varför artikeltexten är kopplad till foto (1.0) Det
måste vi fråga dem om‐‐

24

Annica

=nä det är klart (.) de var också lite osäkra på orginalsida ((Annica pekar på
objektet i objektmodellen))

F: 23

Eskil

Eskil

=men det tar vi hand om vid presentationen av tabellexemplena (1.0) sen
satte jag till det där ”pluset” där på tilläggsnumret (.) =för systemansvarig
förstod inte riktigt vad vi menade [mm ok (.) bra (Annica)]

F: 24
Res: förberedda
lokala inlägg för
valideringen

Annica

25

Annica

Eskil

Annica

Samarbetet mellan modellerarna genererar en taktik med ett antal förberedda interventioner för
samvalideringen, vilken ska påbörjas efter rasten. Ungefär tjugo minuter efter att redovisningen
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påbörjats startar den subepisod där de förberedda interventionerna tillämpas av modellerarna. Vi går
in i dialogen igen.
Subepisod In‐9:5
#

Från aktör

1

Annica

2

LagerLog

3

Eskil

4

FörsChef

5

Eskil

6

FörsChef

7

FörsChef

8

FörsChef

9

Annica

10

System‐
ansvarig

11

FörsChef

12

Ink1

13

14

Eskil

Annica

Handlingar
Yttrande samt annan form av kommunikation, handling, sätt eller stil
Baserat på de diskussioner som ni hade där borta ((Annica pekar på andra
sidan rummet där en arbetsgrupp bestående av EkRed och FörsChef
modellerade tabellexempel rörande objektet artikel)) så tror jag att
artikeltext (.) som är här ((Annica relaterar till objektmodellen genom att
peka på den)) inte är relaterad till foto utan istället till katalogsida
=nej den är inte relaterad till sida i och med att den är relaterad till
artikelnummer och för att artikelnummer i sin tur är relaterad till sidnumret
(.) därav kopplingen (1.0)
Ja men där ((pekar på objektmodellen)) är artikeltext relaterat till foto (.)
stämmer verkligen det?

Ja (.) jo (1.0) det stämmer (.) det är rätt ((FörsChef tar fram företagets
katalog och slår upp mittenuppslaget och håller upp katalogen för gruppen
och modellerrna . Annica tar några steg fram mot utgångspositionen i U‐et
för att se)) =på varje sida har man en brödtext som vi kallar det‐‐

=mm
=och den är alltid kopplad till bilden ((FörsChef pekar på text respektive bild
och visar runt för gruppen))
=så den ligger rätt som den gör där i modellen ((Han vänder sig därefter om
och pekar mot de tabellexempel som han och EkRed utformat))

=och det är likadant beskrivet i artikeltext på tabellerna där (.) då bildID är
nyckeln kopplad till (1.0) eh […texten på artikeln (Systemansvarig)]
=så den är aldrig kopplad till en annan sida (.) utan den är alltid kopplad till
bilden [ja bilden (FörsChef)] (.) stora bilder och små bilder— (.) =för i den
där är det ju fyra små bilder på samma sida‐‐
=kan samma text förekomma på en annan sida och på en annan bild?
I det fallet får man ju ta en kopia på den ((FörsChef pekar på en bild på en
viss artikel)) och döpa den bilden till något annat‐‐
Ja samma text skulle ju kunna förekomma‐‐ (.) eh jag menar om vi tar om
fotot på den artikeln så följer ju texten med på den nya bilden om vi döper
den till samma namn [ja ja (FörsChef)]
Vad bra då har vi tagit höjd på det här [ja (Annica)] när vi har kopplat
artikeltext till fotot (.) och vad vi har konstaterat är att man kan byta foto
och man kan byta text (.) vilket är viktigt när man ska skapa nya kataloger
(2.0)
Sen har vi det här med orginalsida (.) när jag gick runt i grupperna så kände
ni er inte riktigt bekväma med orginalsida (.) har jag uppfattat det rätt?
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Förutsättning (F) /
Resultat (Res)
F: Objekt‐
modellen på
presentationsvyn
Ett förberett lokalt
baserat inlägg
F: 1 Verksamhets‐
kunskap
F: 2 Objekt‐
modellen på
presentationsvyn
Ett förberett lokalt
baserat inlägg
F: 1 till 3
Verksamhets‐
kunskap
Ett i situationen
formulerat lokalt
inlägg
Katalogen
F: 4
F: 4
Verksamhets‐
kunskap

Till aktör
(er)

Gruppen

Annica

Gruppen

Annica
Eskil
Gruppen

Gruppen

F: 4 till 8

FörsChef

F: 9

FörsChef

F: 10
F: 11
Gruppen
F: 1 till 11
Agendan
F: Erfarenheter
från modell‐
eringen
Ett förberett lokalt

Gruppen

baserat inlägg
Objektmodellen
på presentations‐
vyn
15

Katalog

16

Ink1

17

Eskil

18

Katalog

Jag vet inte riktigt vad det är (.) är det huvudkatalogens sida som menas (.)
eller? Behöver vi ha med den egentligen i modellen? [nej nej (FörsChef)]
=jag tror den rör till mer i modellen än vad den tillför‐‐
Ja (.) ehh men jag får ställa en fråga till innan vi tar bort den (1.0) när ni gör
era kampanjer (.) och de här katalogerna (.) då är det väl i stort sett så att ni
tar den sida som ni har i huvudkatalogen och så skickar ni ut den ((Eskil
tittar runt på gruppen)) eller är så ambitiösa att ni skapar helt nytt?
=ja i regel är vi det, vi skapar helt nytt material

F: 14
F: 14
F: 14 till 16
F: 17
Verksamhets‐
kunskap

Eskil

Genom de två sekvenserna ovan ser man hur de förberedda inläggen under seminariet används av
modellerarna vid samvalideringen. De ackompanjeras av i situationen formulerade inlägg som både
modellerarna och verksamhetsspecialisterna gör. Genom dialogen nås konsensus om vad modellen på
presentationsytan ska innefatta och vilka relationer som ska finnas mellan objekten i modellen.
Modellerarna följer här därmed den handlingslinje som har utarbetats under pausen vad gäller de
validerande frågorna. På så sätt fullföljs interventionen enligt den taktik som utarbetades under
rasten.
Vad som också är intressant att notera är att både utredningsspecialisterna och
verksamhetsspecialister i situationen nu interagerar verbalt samt genom att med gester hänvisa
dialogen till arbetsresultat och till en medtagen katalog (se fotografiet ovan). FörsChef tillämpar
således här ett förberett och möjliggörande medel (katalogen) för att klargöra relationen mellan
objekten artikeltext och foto i modellen. Detta på ett verksamhetsnära (lokalt) och samtidigt effektivt
(strukturerat) sätt genom katalogen. Utöver detta använder han de arbetsresultat från
modelleringsarbetet som finns uppsatta på väggen bakom gruppen. Detta resultat bildar därmed en
lokal referenspunkt som underlättar för honom att få fram innebörden i hans inlägg till deltagarna. I
episoden med utbildningen relaterade Annica till föreläsningsbilder vilka hade förberetts innan
interventionen. I ovanstående episod visar alltså FörsChef hur han i situationen formulerade ett inlägg
och använde arbetsresultat samt katalogen som komponenter för fullfölja detta inlägg. En hypotes i en
fortsatt teoriutveckling är således att artefakter av olika slag kan ha förstärkande kraft när
interventionstaktiker fullföljs. Denna episod visar även att gester och därmed inte bara vad som sägs
under dialogen är en viktig aspekt att utforska i den fortsatta teoriutvecklingen om vad som utmärker
facilitering i samarbetsinriktad modellering.

5.3.4.3 Sammanställning av åtgärden tillämpa interventionstaktik som begreppsstruktur
I figur 5.13 visar jag begreppsstrukturen för åtgärden tillämpa interventionstaktik. Taktiker som
tillämpas under modellering kan vara situerade och generellt baserade. Detta visade jag genom
exemplet med ”Volvokortet” där modelleraren i situationen utformar och därefter fullföljer en
intervention som har tillsyfte att både koppla samman olika åsikter samt leda gruppen tillbaka till
arbetet med den agendapunkt som står i fokus för modelleringen. Taktiker som formuleras i
situationen kan även vara lokala vilket interventionen i form av exemplet med ”köpet av Sony TV via
telefon” visar samt den intervention som FörsChef gör, när han genom att använda ”katalogen” pekar
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på relationen mellan olika objekt vid objektmodelleringen av Inredningsleverantören. Båda
interventionerna baseras på lokal kunskap om verksamheten och de formuleras i situationen.Utöver
detta kan interventioner vara förberedda. De har då innan modelleringen projekterats och designats.
De har utformats för att uppnå något visst mål och getts en viss form för att nå detta mål.
Generella förberedda interventioner framträder framförallt i avsnittet ovan genom episoden från
utbildningen av deltagarna i projektet med Inredningsleverantören. Ett upplägg har då utformats
inför seminariet, vilket styr utbildningen mot ett mål. Upplägget har då getts en form vilket omfattar
metaforer såsom ”Skafferiet” och ”Laga mat” samt innefattar exempelinklädda uppgifter såsom
”Behovet av försäljningsstatistik”. Lokalt baserade och förberedda interventioner visualiseras ovan till
exempel när modellerarna ”förbereder sig inför en aktivitet”. Genom att ta utgångspunkt i
arbetsresultat så diskuteras vad och hur interventionen ska genomföras i den kommande aktiviteten.
Härigenom förbereds en lokalt baserad intervention som sedan tillämpas vid en specifik situation i
den framtida modelleringen för att nå ett visst mål genom att en viss form av intervention har anlagts.
I ovanstående fall genom att frågor formuleras och därefter under samvalideringen ställs, vilka hade
förberetts inför valideringen under pausen.

Figur 5.13: Sammanställning av åtgärden att tillämpa interventionstaktik som begreppsstruktur

Förberedda interventioner är således när de designas möjliggörande för framtiden och i andra hand
underlättande. I situationen designade interventioner är i första hand underlättande då de omedelbart
ska underlätta en specifik situation i nutid. I andra hand är de möjliggörande då de kan få främjande
effekter på framtida arbetssituationer genom att gruppen minns eller relaterar tillbaka till
interventionen i fråga, när den genomfördes.
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5.3.4.4 Empirisk och teoretisk grundning av åtgärden tillämpa interventionstaktik
Det som utmärker modellering enligt de episoder som användes i avsnittet ovan för att motivera
åtgärden, är att dialogen under modellering innebär en dynamisk situation där kunskap utvecklas
genom frågande och svarande. Dialogen är dynamisk då den bl.a. kan väcka känslor, innebära att
ställningstaganden behöver göras samt att koherensen i dialogen hotas och behöver lappas ihop.
Modellering kan stundtals bli, eller uppfattas vara, ostrukturerad och kaotisk (Vennix 1996:162).
Willars (1999:315) anger att den faciliterande modelleraren ska dra nytta av de kaotiska situationer
som uppstår vid modellering: ”When issues are most unclear with much confusion around, business
modelling can generate most benefits”
Det som analysen av det empiriska materialet visar är att möjligheten att dra nytta av detta kaos
baseras på huruvida modelleraren har förmågan att designa och och därefter tillämpa lämpliga
interventionstaktiker när han eller hon involverar sig i samarbetet. Det är med andra ord inte den
oklara situationen i sig som genererar värdet. Det är gruppens möjlighet att vara nyskapande genom
modellerarens förutsättningar att facilitera situationen som genererar värde ur ett ”modelleringskaos”.
Vennix (1996:162) pekar i linje med detta på att det inte bara räcker med att ställa modelleringsfrågor:
”Not only do you have to ask questions, you also have to keep track of the flow of the discussion in
relation to the original problem, as well as the model which is being built”. Taktiker som tillämpas för
exempelvis samproduktion, samvalidering eller utbildning innefattar därmed frågor, inlägg och
paktering, men även en handlingslinje för hur inläggen ordnas och framförs. Detta för att
modelleraren medvetet ska kunna styra dialogen mot den agendapunkt som behandlas under
samarbetet och ”keep track of the flow” i dialogen.
Under mina återkopplingsintervjuer med Mikael har jag haft som ett tema att pröva mina tolkningar
om interventionstaktik vad gäller denna kategoris betydelse och innehåll. Jag spelade då upp episoder
som jag valt ut för att stimulera en vägledd dialog oss emellan om detta tema. I nedanstående utdrag
tittar vi tillsammans på en sekvens från den första subepisoden i den femte episoden från
modelleringen med Elektronikleverantören. Jag stannar videouppspelningen och pekar genom mitt
inlägg i yttrande 95 på att Mikael använder ett exempel från ett annat modelleringsprojekt
(Distansvaruhuset) för att facilitera arbetet med deltagarna från Elektronikleverantören. Jag undrar
vad som hände under den sekvens vi tittade på fram till användandet av exemplet (se nedan) och
varför exemplet användes. Mikael rekonstruerar med utgångspunkt i vad han har sett i sekvensen, det
som sker under modelleringen.
ÅterML 2‐2:2
#

Från
aktör

95

Anders

96

Anders

97

Mikael

Handlingar
Yttrande och annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil
((Anders stänger av videouppspelningen. Vänder sig mot Mikael. Tar till orda)) Nu
har dialogen pågått en stund (.) den startade med den öppna frågan (1.0) Nu ger du
ett exempel med koppling till Distansvaruhuset (.) ((Anders pekar på skärmen))
=varför (.) och vad hände nu?

Jag tar ett exempel utifrån ((Mikael tittar ned på skärmen)) [mm (Anders)] (1.0) =för
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Förutsättning
(F) / Resultat
(Res)
Video‐
upptagning
Förberett
inlägg om
intervent‐
ionstaktik
F: 95‐96

Till aktör
(er)

Mikael

Anders

98

Mikael

99

Mikael

100

Mikael

101

Mikael

102

Mikael

103

Anders

att – (1.0) ((Mikael stannar upp funderar))
=Förmodligen ((Mikael visar med handen mot skärmen. Sträcker på sig. Vänder sig
mot Anders. Tittar på honom och sedan ned på skärmen igen)) (3.0) skulle man
kunna se detta som‐‐
=jo, jag eskalerar ((Mikael visar med en handrörelse från bordet uppåt)) kraften (.) i
det jag säger‐‐ (1.0) =jag uppfattar att jag gör så i alla fall (.) ja så skulle man kunna
se det‐‐
Först och främst (.) ((Mikael pekar på skärmen)) (.)använder jag modellen (.) genom
den identifierar jag en kunskapslucka i den (1.0) vad händer sen? (.) jo‐ sen (.)tar jag
ett exempel från mig själv (.) för att få dem helt enkelt att känna igen sig ((Mikael
vänder sig mot Anders)) (1.0) sen kommer VD in i dialogen och ((Mikael markerar
frustration och visar med händerna)) (.) konstaterar att det som sagts innan inte
stämmer‐‐
=Nu när VD sagt att det är inte riktigt är så här (.) och så kommer någon annan in
och säger att ansvarsområden‐‐ det är viktigt (.) och så kommer någon annan och
säger något annat (1.0) och då tänker jag‐‐
=att det här var relevant för modellen och genom detta löser vi kunskapsluckan (.)
men för att de ska se detta (.) så sätter jag in det i ett exempel i förhållande till
Distansvaruhuset ((Anders nickar)) =förstår du vad jag menar?
Japp (.) jag tror det‐‐

Uppspelad
sekvens
Res: Mikaels
gest

F: 95‐99; 22‐24
(kunskapslucka
i modellen); 42‐
44 (exempel
Mikael lägger
en order)
Uppspelad
sekvens
F: 97‐102

Mikael

Fram till användandet av exemplet från Distansvaruhuset – d.v.s. en i situationen utformad och
tillämpad intervention baserad på generell kunskap hämtad från ett annat modelleringsprojekt –
innefattar dialogen som spelas upp för Mikael ett förlopp som börjar med identifieringen av en
kunskapslucka i modellen vilken följs av en fråga som är förankrad i denna kunskapslucka. Denna
initiering får som konsekvens att en dialog startar som Mikael inledningsvis strukturerar genom ett
annat exempel hämtat från hans eget minne: d.v.s. en i situationen utformad och tillämpad
intervention baserad på generell bakgrundskunskap. Syftet är att verksamhetsspecialisterna ”enkelt”
ska ”känna igen sig”. Det första exemplet ämnar vara underlättande och ge en referenspunkt för
deltagarna så att insikter strukturerat nås. Exemplet får som konsekvens att VD:n träder in i
modelleringsdialogen och konstaterar att modellen inte överensstämmer med verkligheten samt att
InkChef poängterar betydelsen av tydliga ansvarsområden när Elektronikleverantören kommunicerar
med kund.
För att samla upp dialogen och tydliggöra de insikter som nu genererats använder Mikael det andra
exemplet: en i situationen utformad och tillämpad intervention baserat på generell kunskap hämtat
från ett annat modelleringsprojekt (erfarenhet från Distansvaruhuset). Det används för att deltagarna
ska se ”att det här var relevant för modellen och genom detta löser vi kunskapsluckan” med andra ord
underlätta att de insikter som i a f Mikael, VD:n och InkChef fått under denna del av modelleringen
förs vidare till övriga deltagare.
Vennix (1996:162) skildrar detta som en vanlig arbetsgång under modelleringen då facilitatorn
stundtals behöver samla in dialogen för att den ”sticker iväg” från temat: ”It is not a problem if the
discussion gets off target every once in a while. But it is your task as a facilitator to get the discussion
back on track by relating to the model.” Det jag visar genom denna studie är att facilitatorn under
föreliggande arbetsgång tillämpar sammansatta interventioner vilka baseras på olika taktiker som
härstammar från kunskap av skilda slag och därmed inte bara modellen som Vennix (1996:162)
menar, även om vi i tidigare sett att arbetsresultat tillför fokuseringskraft i samarbetet. Dessa taktiker
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bildar en linje som hjälper facilitatorn att fånga upp dialogen när den ”sticker iväg” och föra tillbaka
den till temat.
Genom denna återkoppling grundar jag i ljuset av detta betydelsen av exempel som designform på hur
interventioner paketeras till en taktik. Exempel kan vara baserade på kunskap som är hämtade från
flera olika kunskapskällor. Korolija (1998) illustrerar olika källor när hon beskriver situationella
kunskapsresurser med referens till en händelse som sker i situationen eller ett objekt som är
närvarande i situationen (Korolija 1998:48). Hon menar även att de närvarande aktörerna själva kan
vara resurser i situationen, deras gester, samt även deras sätt att vara m.m. (Korolija 1998:49).
Resurser som också kan utnyttjas är det hon beskriver som cotext, vilket är kunskap som vunnits
inom ramen för den tidigare dialogen alternativt utgör bakgrundskunskap. Till det senare knyter hon
all annan kunskap som kan vara relevant för att mening ska kunna skapas i situationen. Detta är
resurser som aktören enligt henne kan använda för att underlätta och möjliggöra att mening om något
skapas. Det kan följaktligen vara kunskap från det lokala modelleringsprojektet eller generell kunskap
från modellerarens egen vardagssituation, eller erfarenhet som han eller hon hämtar från tidigare
situationer, däribland utförda modelleringsprojekt.
Innan vi fortsätter analysen av sekvensen som jag och Mikael studerar så vill jag trycka på det Annica
gör återkopplingsintervjun när hon gör en tydlig poängtering rörande den sista kunskapskällan. Det
är viktigt menar hon att man som modellerare säkerställer att man får använda kunskap från tidigare
modelleringsprojekt i framtida projekt. Det är även viktigt enligt henne att dessa exemplifieringar görs
på ett sådant sätt att klientens integritet inte hämmas. Exempel är med andra ord viktiga för att
underlätta förståelse, men samtidigt även för att bygga ett förtroende med den nya klienten att
modellerarna ”kan sitt jobb” och har erfarenhet av modellering. Dock får inte detta ske på bekostnad av
tidigare klienters integritet. Detta gäller både när exempel i förväg designas eller när de formuleras i
stunden.
Eskil tar i återkopplingen upp att olika modellerare har olika stilar när de intervenerar. Han själv
tillämpar ofta taktiken ”=gå nära stupet” i sina interventioner. Genom påståenden eller innovativa idéer
gäller det då att få deltagarna att tänka till och göra överväganden under modelleringen. Men denna
stil är en grannlaga uppgift. För det gäller att inte ”falla ner” i stupet. Man bör inte heller gå nära stupet
för många gånger under en modellering. I anslutning till Inredningsleverantören kom detta fram vid
några tillfällen då han själv gentemot organisationen kom med utmanande idéer om att styra om
verksamheten; aktivt styra den mot en webbaserad försäljningskanal som komplement till katalogen,
vilken användes som huvudsaklig kanal. Vid några tillfällen upplevde han att han var farligt nära
kanten, med konsekvens att han backade. Stilen för hur man intervenerar behöver enligt Eskil vara
kopplad till modellerarens karaktärsdrag och till den grad av erfarenhet och trygghet som
modelleraren har i rollen. Detta för att avgöra när man ska utmana och hur långt man ska gå i
utmaningen utan att ”falla ner” i stupet. En interventionstaktik kan följaktligen vara mer eller mindre
utmanande för gruppen som faciliteras. Taktikens form uttrycker facilitatorns stil.
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Om vi återgår till samtalet mellan mig och Mikael så ger återkopplingen med honom en grundning av
att en intervention under modelleringen kan utgöra tillämpandet av en enskild taktik, men samtidigt
även kan vara en sammansättning av ett flöde av flera delinterventioner baserade på i sig enskilda
taktiker, där dessa tillsammans baseras på en övergripande interventionstaktik. I det första fallet kan
tillämpandet av en initierande fråga respektive vartenda exempel som därefter följer betraktas som
enskilda taktiker-i-handling. Men som Mikael själv poängterar, så beskriver han det som sker i
sekvensen som inledde detta avsnitt i termer av att han ”eskalerar” sitt intervenerande under
sekvensen. Med andra ord är den initierande frågan ett sätt att dra igång en samtalssekvens om
kunskapsluckan i modellen. Det första exemplet blir ett sätt att bibringa struktur till samtalet och styra
det så att det kan fullföljas. Det sista exemplet blir ett sätt att nå, det som skulle kunna benämnas som
ett slutligt crescendo i denna sekvens. Crescendo är ett musikaliskt uttryck som används för att
beskriva en tilltagande styrka i musikstycket. Motsatsen benämns decrescendo som innebär
avtagandet i kraft i stycket. Crescendo är således ett uttryck för eskalering. Låt oss igen gå in i
återkopplingen mellan mig och Mikael.

104

Mikael

105

Anders

106

Anders

107
108

Mikael

109

Mikael

110

Mikael

111

Anders

112

Mikael

=alltså det är någon form av ((Mikael visar samma rörelse igen med handen; från bordet
upp)) eskalering (1.0) sen är ju nästa fråga (.) vad steget efter det (.) om du förstår vad
jag menar—[mm (Anders)]
Eh (.) ibland är du aktiv (.) ibland är du passiv (.) =lyssnar‐‐ (1.0)
=först en öppen fråga kopplad till kunskapsluckan i modellen (.) sen är du passiv (.) låter
de prata, ge insikter (.) sen samlar du upp och ger ett nytt exempel [mm (Mikael)] (.) och
sen är du passiv (.) och därefter blir det en ny uppsamling och nytt exempel (.) och då
mot Distansvaruhuset (2.0) kunde du inte bara varit tyst (.) låtit de prata‐‐ =vad hade
hänt tror du [mm (Mikael)] (.) vad hade man riskerat?
(4.0)
=jag tror man riskerar haveri (.) i den här diskussionen [mm (Anders)] (2.0) så det kan ju
vara så här‐‐
=att när gruppen både blir engagerad‐‐ (.) men sen börjar känna en frustration i
strukturen i dialogen (.) och då tar modelleraren successivt till allt (.) bredare exempel
för att—(1.0) =alltså nu så här efter (.) så kan jag ju tycka att kopplingen till
Distansvaruhuset var ju helt ointressant att tala om (.) eh (.) ((Mikael tittar upp i taket))
=de flesta i gruppen har nog ingen aning om vad kopplingen som jag gör i detalj innebär
[mm (Anders)] =utan jag använder detta som ett sätt att säga— så ”här måste det vara”
(.) med förhoppningen att detta genererar förståelse (.) men även att vi kan vi gå vidare
(1.0) en markering‐‐
=så det du säger är att (.) exempel kan användas för att trigga nya insikter men också för
att styra dialogen‐‐
=ja, för i detta läge här nu (.) ((Mikael lutar sig mot skärmen och pekar på den)) så
pratar vi utifrån samverkansgrafen (1.0) och om jag minns rätt (.) så ska vi egentligen gå
igenom de förberedda handlingsgraferna (.) va? (.) [rätt (Anders)] och då kan vi inte gå
för djupt här ((Mikael tittar upp och mot Anders)) =vi måste gå vidare (.) för det vi
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F: 97‐103

Anders

F: 97‐105
Erfarenheter
vunna från
den dialog vi
haft

Mikael

F: 106

F: 108
Anders

F: 109
F: 42‐44 och
109‐110

Mikael

F: 111

Anders

113

Anders

pratade om nu (.) det kommer ju (.) komma upp sen (1.0) (.) [Hur betalning sker…
(Anders)]
…blir ju en av indelningsgrunderna—[=i modelleringen (.) ja… (Mikael)] Dialogen
fortsätter

F: 112

Mikael

Interventionen som vi diskuterat ovan kan således ses som en sammansättning av flera taktiker-ihandling vilka tillsammans utgör en interventionstaktik. Den sammansatta interventionen utgör då
det Goffman (1967:5) menar att en aktör gör i en ansikte-mot-ansikte situation när han tar en linje i
dialogen för att därigenom organisera sin interaktion gentemot mottagande aktörer. Denna linje kan
vara medvetet tagen eller utföras omedvetet av aktören. I detta fall blir det som jag tolkar i yttrande
106 en handlingslinje som innefattar tre interventioner vilka stegvis ökas i kraft (till ett crescendo)
från modellerarens sida. Emellan dessa steg innefattar handlingslinjen dock inslag av passivitet från
modellerarens sida (vilket innebär decrescendon) för att deltagarna ska få möjlighet att komma in
med de insikter som modelleringen kräver.
Denna handlingslinje bildar således en interventionstaktik, bestående av delinterventioner, med syfte
att eskalera insatsen från modellerarens sida till dess att ett avslut kan nås. Som Mikael själv
poängterar i yttrande 110 är denna taktik både förankrad i motivet att bibringa insikt men, senare
under sekvensen, även i motivet att strukturera samtalet och ta det vidare till ett nytt tema. När Mikael
i yttrande 112 säger ”=vi måste gå vidare (.) för det vi pratade om nu (.) det kommer ju (.) komma upp sen” så
anger han att interventionstaktikens motiv och vad han vill åstadkomma både är kopplad till den
specifika situationen, men också när i tiden (vilken aktivitetstyp och var under modelleringen) något
kan ske. Handlingslinjen får därför följande struktur: först 1) uppnå insikt därefter 2) utveckla insikten
till en viss nivå genom eskalering därefter 3) slå av eskaleringen, samla upp dialogen, avsluta punkten
och 4) gå vidare i modelleringsagendan till nästa punkt.
När jag matchar dessa empiriska insikter om att tillämpa interventionstaktik med aktivitetsteori (AT,
se avsnitt 3.2.1.1) så medför detta att en sammansatt intervention bör kunna betraktas som en högre
nivå i en hierarki av interventionstaktiker baserat på samma idé att aktiviteter omfattar handlingar
som i sin tur består av operationer (jämför figur 3.2, i kapitel 3). Går man ned en nivå framträder olika
enskilda interventioner vilka i sig drivs av enskilda mål men som är sammanbundna av det specifika
motiv som interventionen på övergripande nivå har. Dock i linje med Davydov et. al. (1983:36) så
visar empirin i denna studie att dessa olika nivåer ofta glider över i varandra och att gränserna mellan
dem är otydliga och ibland t.o.m. sammanvävda. Enligt AT kan aktiviteter brytas ned i ytterligare en
nivå. Givet de empiriska förankrade insikterna i denna studie om interventionstaktik så kan denna
lägsta nivå tolkas som att interventionen operationaliseras i serier av initiativ och responser (Linell
1998). En hypotes som framträder i ljuset av detta, för att utveckla kategorin ytterligare, är att
konversationsanalytiska tekniker såsom turtagning, platser-för-överlåtelse, samtalskedjor, insatta
sekvenser m.fl. (t.ex. Goldkuhl 2003; Silverman 1998; Linell 1998) kan tillämpas som byggstenar för
att både förstå och designa olika interventionstaktiker i förhållande till olika aktivitetstyper, rolltyper,
samarbetsformer och situationer under modelleringsarbete. Härigenom kan olika interventionstaktiker för olika situationer utvecklas underifrån ur detaljerade beskrivningar.
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Avslutningsvis har växlingen mellan analys av fallen och analys av återkopplingsintervjuerna medfört
insikten att interventioner inte enbart innefattar verbala uttryck. För att illustrera detta kan vi granska
de fotografier från återkopplingsintervjun som finns ovan i detta avsnitt. I fotografiet till vänster visar
Mikael genom handrörelser det han menar med eskalering, i fotografiet till höger så tar jag hjälp av
handrörelser när jag summerar upp min tolkning av vilka interventioner som enligt min mening utgör
eskalering i denna sekvens. Mikael lyssnar på mig genom vad som skulle kunna beskrivas som en
fundersam och tänkande mimik. Gester (handrörelser, nickningar etc.) och mimik (minspel, leende,
argsinthet, förvåning etc) som man gör ansikte-mot-ansikte kan följaktligen vara ett medvetet (gives)
eller ett omedvetet (give offs) (Goffman 1959:2) inslag i en intervention. I relation till
interventionstaktik blir medvetna gester och mimik avsiktliga inslag för att skicka planerade signaler
till deltagarna under interventionen.
Eskil poängterar i återkopplingsintervjun att gestikulering, mimik, kroppsspråk samt utnyttjandet av
möblering (infrastrukturen) i modelleringsarenan är olika sätt på vilket ingripanden under samarbetet
kan förstärkas. Det han då poängterar är att interventioner samtidigt kan vara sammansatta. Han drar
sig i fallet med Inredningsleverantören till minnes hur han genom att samtidigt använda
kroppsspråket och utnyttja hur modelleringsarenan var möblerad hanterade en situation som höll på
att bli infekterad under denna modellering. I avsnitt 6.5 kommer jag visa en rekonstruktion av denna
händelse för att därigenom visa på hur modelleraren situationsanpassar sitt sätt att facilitera olika
situationer i förhållande till olika aktivitetstyper och rolltyper genom en interventionstaktik. I avsnitt
5.3.5 kommer jag återkomma till bruket av infrastruktur som faciliteringsåtgärd inom ramen för
kategorin tillhandahålla modelleringsförutsättning.

5.3.4.5 Normativa kriterier för åtgärden tillämpa interventionstaktik
I detta avsnitt kommer jag redovisa ett antal olika aspekter rörande normativa kriterier för
faciliteringsåtgärden. Den första aspekten är behov som kan ligga till grund för att åtgärden utförs.
Behoven är därmed indikatorer som modelleraren kan använda när han eller hon diagnostiserar en
situation under modelleringsarbetet. Genom att fånga situationen genom indikatorn kan situationen
karaktäriseras och en lämplig åtgärd utformas och utföras.
Jag har även i sammanställningen utrett olika mål som skilda subåtgärder har samt tillika utrett den
potential för det samarbetsinriktade modelleringsarbetet som åtgärden har. Förutom att behov, avsett
mål samt tänkbart värde med åtgärden har jag även analyserat risker som finns med att tillämpa
interventionstaktiker under modelleringen. Utredningen är baserad på de empiriska insikter som
analysen resulterat i samt den bearbetning av kategorierna som skett som en konsekvens av
grundningen. Jag sammanställer de normativa kriterierna för åtgärden tillämpa interventionstaktik i
figur 5.14.
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Figur 5.14: Sammanställning av normativa kriterier för åtgärden tillämpa interventionstaktik

De två första åtgärderna kan karaktäriseras som underlättande med möjliggörande effekt i och med
att de i första hand situerat formuleras och därefter praktiseras för att stödja arbetet i nuet. De två sista
åtgärderna förutsätter att något förberetts inför den situation då de tillämpas. Detta medför att de är
möjliggörande då de i dåtid skapas, men att de har underlättande effekt när de tillämpas vid
situationer under workshopen.

5.3.5 Faciliteringsåtgärd tillhandahålla modelleringsförutsättning
I detta avsnitt kommer jag motivera, beskriva, förklara samt grunda faciliteringsåtgärden
tillhandahålla modelleringsförutsättning. Denna åtgärd är i likhet med åtgärden justera agenda och
fördela arbete främst indirekt relaterad till modelleringsarbetet. Att tillhandahålla en
modelleringsförutsättning handlar främst inte om att på olika sätt ingripa i modelleringen direkt
såsom att ställa modelleringsfråga eller tillämpa taktik. Åtgärden handlar om att underlätta eller
möjliggöra samarbetet genom att ställa till förfogande förutsättningar som befrämjar att deltagarna i
samarbetet kan fullfölja modelleringsuppdraget.
Det direkta frågandet och tillämpandet av taktik ackompanjeras då av tillhandahållandet av
förutsättning. Det är i denna precisering som skillnaden mellan denna åtgärd och åtgärderna justera
agenda och fördela arbete dessutom ligger. Dessa åtgärder är som den aktuella åtgärden
förutsättningsskapande för modelleringen. Men skillnaden är att denna åtgärd omfattar
förutsättningar som tillhandahålls vilket inte fördela arbete och justera agenda på samma sätt utgör.

5.3.5.1 Sammanställning av åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning som
handlingsprincip
I figur 5.15 sammanställer jag åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning som handlingsprincip. Modelleringsgruppen befinner sig i arbete i nuet. Modelleringsresultatet innebär uppfyllandet
av det modelleringsuppdrag som samarbetet drivs mot och uppdraget representeras av
modelleringsagendan. Under detta arbete kan behov uppstå som om de diagnostiseras av
modelleraren kan medföra att denne kommer med ett förslag på åtgärd som innebär att

353

förutsättningar av olika slag tillhandahålls samarbetet. Detta åtgärdsförslag kan gälla arbetet i nuet
eller arbete som ska ske i framtiden.

Tillhandahålla modelleringsförutsättning som handlingsprincip
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Figur 5.15: Sammanställning av tillhandahålla modelleringsförutsättning som handlingsprincip

I relation till åtgärden justera agenda så gällde detta förslag på justering av agendan för arbetet i nuet,
eller arbete i framtiden; vilket då i huvudsak gällde modelleringsagendans innehåll. I förhållande till
åtgärden fördela arbete gällde detta förslag på vem som ska utföra arbetet på agendan i nuet, eller vid
arbete i framtiden. Förutom dessa åtgärder visar det analysen att även andra förutsättningar
aktualiseras givet olika behov och omständigheter under modelleringen. Utmärkande för dessa
förutsättningar är att de då tillhandahålls av modellerarna i syfte att underlätta respektive möjliggöra
samarbetet. Mot bakgrund av samarbete som praktik (Golkduhl & Röstlinger 2005) delar jag in dessa
förslag på tillhandahållna förutsättningar i transaktionella respektive infrastrukturella förutsättningar.
Om åtgärdsförslaget antas av gruppen kommer detta medföra att både modelleringsprocessen och
temat för modelleringsarbetet kan beröras. Antingen för arbetet i nuet eller för arbete i framtiden.
Transaktionella förutsättningar definieras övergripande som förutsättningar som genom förädling
transformeras till modelleringsresultat. Infrastrukturella förutsättningar definieras övergripande som
förutsättningar som främjar arbetet att förädla underlag till modelleringsresultat. Modellerare kan
baserat på olika behov i modelleringen behöva tillhandahålla förutsättningar från båda klasserna
samtidigt eller i sekvens. Detta kommer jag visa genom den empiriska motiveringen av åtgärden.
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5.3.5.2 Empiriska motiv för åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning
Modelleringsteamen som studerats använder båda i hög grad OH-blad, blädderblock, plast och
whiteboard för att gemensamgöra samarbetet. Detta bruk sker dock på olika sätt beroende på
modelleringsform, aktivitetstyp och rolltyp (se typologin i avsnitt 4.7). Exempelvis använder
modelleraren Mikael när han agerar ledsagande modellerare (roll) ofta OH-blad på en gemensam vy
när han samvaliderar (aktivitetstyp) renritade modeller tillsammans med gruppen under
sammanhållen modellering (modelleringsform). Modelleringsförutsättningen som tillhandahålls
består då av ett OH-blad på vilket det finns en renritad modell av något slag. Modellen på OH-bladet
projiceras genom en projektor upp på en duk och görs härigenom tillgänglig som vy för gruppen.
Det modelleringsteamet i detta fall gör, är att de för att underlätta arbete i nuet, samtidigt
tillhandahåller två typer av modelleringsförutsättningar baserat på handlingsprincipen i figur 5.15. De
renritade modellerna utgör förberedda underlag från detta projekt. De har förberetts inför
modelleringsaktiviteten. Modellerarna tillhandahåller därmed genom att projicera upp modellerna på
duken transaktionella förutsättningar till samarbetet vilka kan komma att förädlas under
verksamheten. Samtidigt innebär formen för hur de tillhandahålls, t.ex. genom OH-blad och en viss
beskrivningsteknik, att modellerarna tillhandahåller infrastruktur till samarbetet för att visualisera
och dokumentera resultatet från den samvalidering som ska ske. För att facilitera arbetet
tillhandahålls därmed modelleringsförutsättningar av olika slag.
Utöver detta kompletterar den ledsagande modelleraren i detta specifika team dessa förutsättningar
med en enskild arbetsyta för eget bruk medan samproduktion alternativt samvalidering utförs. Denna
yta har han framför sig i form av förberedda OH-blad och annat anteckningsmaterial för att kunna
göra noteringar, föra anteckningar och samt utforma diverse förberedelser under modelleringen.
Genom denna egna arbetsyta möjliggör han för gruppen, genom att förbereda nya
modelleringsförutsättningar under modelleringen som kan tillhandahållas samarbetet.
För att belysa och motivera tillhandahållandet av modelleringsförutsättningar har jag valt ut ett antal
typexempel. Det första är från modelleringsprojektet tillsammans med Elektronikleverantören. Vi
befinner oss nu i det fjärde arbetsseminariet i subepisod El-13:1. Under denna period valideras en av
femton handlingsgrafer. Denna graf visar flödet av handlingar vid returhantering och reklamation på
Elektronikleverantören. Vi kommer ni i modelleringsdialogen när gruppen ledsagad av Mikael ska
starta arbetet med att gå igenom graf ret-13. Målet med typexemplet är att visa det samtida
tillhandahållandet av både infrastruktur och transaktionella förutsättningar och illustrera hur detta
faciliterar samarbetet. Jag kommer därefter kontrastera detta exempel mot typexempel hämtade från
övriga två projekt. I relation till faciliteringsåtgärden ställa modelleringsfråga (se avsnitt 5.3.3) drivs
frågeställandet i detta läge av tillämpandet av proceduriell kunskap och förberedda modeller från detta
projekt. Tillhandahållandet av underlaget på OH-blad är transaktionella förutsättningar och OHbladen, beskrivningstekniken, samt sättet att projicera underlaget, är infrastruktur vid
samvalideringen. Vi går in i dialogen.
9

Mikael

=ja (.) bra (.) får jag nu gå vidare här med något som heter ret‐13 (1.0) jag kan ju bara konstatera att det här
namnet ret‐13 ((Mikael pekar på ret‐13 i modellen som projiceras på OH‐duken)) kanske inte är jättebäst (1.0)
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10

Mikael

Men (1.0) bra ok ((Mikael sätter sig till rätta i stolen. Med pennan i handen vänder han sig mot OH‐projektorn
där den förberedda renritade grafen finns. Han tar till orda och läser verksamheten genom grafen för
deltagarna))

Mikael läser
verksamheten genom
modellen på OH‐bladet
vilken projiceras på OH‐
duken

Läsandet av verksamheten genom grafen innebär att modelleraren i detta fall tillämpar en
interventionstaktik (se avsnitt 5.3.4) där interventionen är förankrad i lokal kunskap om
verksamheten. Taktiken, för i detta fall utförandet av samvalidering, är således förberedd genom att
grafen är iordningsställd samt genom att läsandet av verksamheten baseras på lokal kunskap om
densamma. Denna intervention sker under yttrandena 11 till 13 och avslutas med en
modelleringsfråga; vilken är baserad på underlaget som grafen utgör, arbetsresultatet som den
förädlade grafen utgör samt proceduriell kunskap (se ställa modelleringsfråga i avsnitt 5.3.3).

11

Mikael

12

Mikael

13

Mikael

Ret‐13 innebär att kundtjänst nu väljer att skriva ut den här ((Mikael tittar upp på Ktj, som nickar, och fortsätter
sedan att läsa verksamheten genom grafen)) adressetikettordern eller returfraktsedeln (.) eller vad ska vi nu kalla den
(2.0) och här väljer man också adress och serviceverkstan (.) och sedan skickar man‐‐ =skriver man ut adressetiketter
plus instruktion hur man ska bete sig vid returen (.) och sedan skickas detta till kunden (.) av kundtjänst (.) (3.0) och
kunden flyttar sen etiketten till produkten och skickar sedan tillbaka produkten och‐‐ ((Mikael stannar upp och gör en
cirkelrörelse med pennan över OH‐bilden)) (1.0)
=egentligen är det väl så att den här ((Mikael har identifierat en brist och gör en förändring i grafen)) ska gå in här
(1.0) så ska det väl vara (1.0) °det är svårt att skicka en produkt om etiketten inte är satt på den väl°
=ehh skickar produkten (.) inklusive returnota— =returnota vad är det? Det här är ett annat begrepp—((Mikael
stannar upp och skiftar blicken från OH‐projektorn till gruppen))

Nedan ger fotografierna en bild av hur de tillhandahållna modelleringsförutsättningarna underlättar
arbetet i nuet för deltagarna. Samvalideringen sker i detta läge genom att modelleraren tillämpar en
interventionstaktik i samspel med att tillhandahålla ett förberett underlag som visualiseras för
samtliga deltagare. Men det som tillhandahålls är inte bara en transaktionell förutsättning som
successivt transformeras till ett validerat resultat, det är även infrastruktur för att visualisera
underlaget och dokumentera de ändringar som valideringen bibringar. OH-bladet med modellen är
således samtidigt 1) underlag (modellen) samt instrument (OH-bladet) för 2) gemensamgörande och
3) dokumentation av resultat. Till detta kommer beskrivningstekniken/notationen för att
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dokumentera resultatet strukturerat, vilken kan betraktas som en immateriell infrastruktur, samt duk
och projektor vilket är materiell infrastruktur.
Ret‐13

Mikael justerar det
förberedda underlaget
och ett arbetsresultat
tillhandahålls

Mikaels
justering

Returnota

Den avslutande modelleringsfrågan i yttrande 13 riktar modelleraren in mot temat att klargöra ett
specifikt begrepp - ”returnota” - som är oklart i situationen. Frågan riktas av modelleraren till Ktj som
förutom ansvaret för kundtjänst även ansvarar för returhanteringen i organisationen. Vi går in i
dialogen igen för att följa vad som sker i den fortsatta samvalideringen efter det att frågan har ställts.
14

Ktj

15

Mikael

16

Ktj

Den var med i paketet (2.0) ((Mikael tillför en konnektor till objektet returnota i grafen))
=är denna kopplad returhantering (.) eller? ((Mikael tittar först på AffärsUtv som numera är aktiv dokumentatör i
detta modelleringsprojekt och därefter på Ktj))
Nej (.) det ska inte [nää (AffärsUtv)] vara eventuellt returnota (.) alltså bara för att kunden väljer att inte skicka
tillbaka den (1.0) så ska det inte vara (1.0) utan det ska alltid vara en felbeskrivning med (.) och den ska kunden
skriva på returnotan (.) så du kan stryka eventuellt (.) den ska alltid vara med ((Mikael kryssar över ”ev.” i
handlingen)) (2.0)

Som en konsekvens av svaret från Ktj och baserat på proceduriell kunskap om notationen för
modelltypen, samt kunskap om verksamheten genom tidigare modelleringsresultat, tillför Mikael nu
en konnektor till objektet ”returnota” på den graf som projiceras på OH-duken. Underlaget
transformeras därmed till ett nytt arbetsresultat och resultatet sparas genom den infrastruktur för
dokumentation som OH-bladet respektive notationen utgör. På liknande manér samvalideras och
justeras därefter modellen vad gäller handlingen ”Skicka produkten” i yttrandena 15 och 16. Detta
visualiseras genom fotografierna nedan.

Justering baserat på inlägg från Ktj
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Modellen på OH-bladet är nu både förberett underlag och arbetsresultat, samt tillika är de
infrastruktur och instrument. Genom att dessa förutsättningar tillhandahålls samarbetet underlättas
modelleringsarbetet för deltagarna i nuet. Samtidigt innebär dessa justeringar att ett arbete i
framtiden behöver utföras. En agenda för framtida modelleringsarbete expanderas genom de
justeringar som ovanstående fotografier visar. AffärsUtv som i detta projekt nu ersatt Jan i
modelleringsteamet, innehar mellan mötena rollen aktiv dokumentatör och ska således renrita och
vidareutveckla det arbetsresultat som i detta nu framställts. I förhållande till figur 5.15 är således det
som dokumenteras på OH-bladet (infrastrukturen) ett möjliggörande transaktionellt underlag, som
från ledsagaren och gruppens sida tillhandahålls AffärsUtv så att denne i framtiden kan renrita detta
samvaliderande arbetsresultat till ett modelleringsreusltat.
Det som analysen följaktligen visar är att vid aktivitetstypen samvalidering så tillhandahålls ofta
förutsättningar för att underlätta modelleringsarbetet, men samtidigt innebär de resultat som
genererats att nya förutsättningar för framtida arbete därutöver också har skapats och detta av
transaktionell karaktär, ett underlag för renritning.
Det senare är emellertid inte i förgrunden för deltagarna när samvalidering i nuet utförs. Den
ledsagande modelleraren är i första hand inriktad på den rådande situationen/agendapunkten (i detta
fall returhantering) och validerar modellerna tillsammans med gruppen. Utmärkande för rollen
ledsagande modellerare i denna situation är därför förmågan att kontinuerligt matcha innehållet i den
aktuella grafen mot innehållet i andra grafer som tillhandahållits eller kommer tillhandahållas under
samvalideringen.; med andra ord hjälpa gruppen att rikta om fokus i modelleringen så att koherensen
mellan olika modeller säkras vad gäller flödet i verksamheten. Detta framträder i yttrande 17 nedan
och vi går in i dialogen igen.
17

Mikael

18

Mikael

19

Mikael

20
21
22
22
23

VD
Ktj

24

Mikael

VD
Ktj

Men (.) vänta nu lite =returfraktsedel talade vi om innan (1.0) okej (.) returfraktsedel det är‐‐ (2.0) ((Mikael bläddrar
bland graferna som behandlats och lyfter upp en, läser))
=adressetiketterna i det lilla paketet och returnotan, eller?‐ [eh ja (Ktj)]
=det är [där man anger (Ktj)] orsaken [precis (Ktj)] (.) förklaringstexten‐ ok ((Mikael tittar på Ktj)) =alltså felet på
varan
=returföljesedel skulle man kunna benämna den som ((Mikael nickar))
=ja det skulle *man kunna göra*
[°Just det° (Mikael) ((Mikael nickar. För upp pennan till objektet Returnota och skriver returföljesedel))]
=följesedel och returföljessedel‐ =begrepp som går hand i hand
=ja (.) precis (4.0) ((Nickar))
Ok ((Mikael avslutar anteckningen under Returnota)) (2.0) =jag skrev en gång en artikel som beskrev att när man
håller på med processmodellering så är det vanligt och väldigt viktigt att man också ensar begreppsapparaten i
verksamheten (.) och det verkar vara det vi gör nu (.) vi tydliggör och klargör begreppen ((Mikael skrattar till och
återvänder med blicken till modellen och fortsätter att läsa verksamheten genom modellen. Gruppen växlar mellan
att följa 1) dialogen, 2) modellen på duken samt 3) det underlag som de fått ut och har framför sig på sina arbetsytor))

I yttrande 17 återfokuserar Mikael till något som behandlats tidigare vid detta arbetsmöte och då i
relation till en annan graf. Det tidigare rör vad som medpackas när en vara packas och skickas ut till
kund: en ”returfraktsedel”. Att som i yttrande 17 kontinuerligt varsebli vad som sker under
modelleringsarbetet som en konsekvens av tidigare åtgärder och händelser är viktigt för att
modelleraren ska kunna diagnostisera och anpassa agerandet. Det som yttrandet därmed visar är en
central förmåga med koppling till situationsanpassning: att kunna återfokusera teman och situationer
som tidigare skett under modelleringen för att därigenom säkra samstämmighet och kvalitet i den
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kunskapsutveckling som modelleringen utgör. Tillhandahållandet av underlaget på en gemensam vy i
form av OH-bild underlättar så att denna återfokusering blir meningsfull för deltagarna. Att de hänger
med i svängarna och att de förstår sammankopplingarna. Det är modellerarens förmåga att kunna
situationsanpassa som förverkligar återfokuseringen. Utredningen som i initieras av återfokuseringen
sker under yttrandena 18-23.
I detta fall framträder även styrkan att ha med en beslutsbemyndigad gatekeeper i modelleringen. I
yttrande 20 föreslår nämligen gatekeepern att returfraktsedel ändras till returföljesedel så att
samstämmighet mellan olika begrepp i verksamheten kan säkras. Detta kommer till uttryck i yttrande
22 och bekräftas av den ansvarige Ktj i yttrande 23. Mikael avslutar därefter samvalideringen av ret-13
genom att motivera deltagarna i behovet av ”begreppsensning” och undervisar gruppen vad detta
begrepp innebär som ett sätt att legitimera att det som skett under yttrandena 18-23 är linje med
ändamålet för modellering: att reda ut och skapa samstämmighet i verksamhetens begrepp. Han
tillämpar således för att facilitera arbetet här en variant av den åtgärd, motivera deltagare, som jag
kommer återkomma till i avsnitt 5.3.6, motivera genom att utbilda.
I inledningen av analysen av denna episod beskrev jag att Mikael som ledsagande modellerare även
har skapat en egen arbetsyta framför sig när han agerar som ledsagande modellerare. Detta för att
underlätta och möjliggöra modelleringsarbetet. Modellerarna möjliggör därutöver för övriga deltagare
att som komplement till de gemensamma ytorna skapa sina egna arbetsytor. Detta genom att de
förberedda modellerna som ska samvalideras inte enbart tillhandahålls genom att de projiceras på
OH-duken. De tillgängliggörs även i form av häften där graferna som ska valideras har samlats.
Studerar man videoupptagningarna med fokus på hur enskilda deltagare agerar under modelleringen
så framträder rutinen att deltagarna växlar mellan att 1) följa respektive medverka i dialogen, 2) följa
vad som sker med modellen på duken samt 3) på egen hand tillämpa den infrastruktur som de fått ut
genom häftena. Den sista aspekten handlar således om att de tillämpar tillhandahållna
modelleringsförutsättningar på sina egna arbetsytor för att bl.a. orientera sig, skapa grund för egna
inlägg, samt som ett medel för att göra enskilda noteringar under modelleringen. Detta är exempel på
möjliggörande facilitering då dessa förutsättningar har designats inför tillfället i syfte att möjliggöra
att verksamhetsspecialisterna på egen hand ska kunna delta i samarbetet. Häftena med modellerna
har ställts samman och tryckts upp för deltagarnas räkning innan seminarierna.
I projektet med Distansvaruhuset tillhandahålls även liknande förutsättningar, vilka verksamhetsspecialisterna använder för att skapa sina egna arbetsytor vid sammanhållen modellering och
validering. Mikael och Jan arbetar emellertid här dock på ett annat sätt för att genomföra själva
modelleringen. I arbetet ovan med Elektronikleverantören använde de OH-duken som infrastruktur
för att projicera underlag och arbetsresultat. I fallet med Distansvaruhuset använder de samtidigt olika
typer av vyer för att underlätta arbetet. Uppdelningen av dessa vyer benämner jag utredning respektive
presentation. På det som kan beskrivas som presentationsvyer återfinns de resultat som inte är i
förgrunden (fokus) under det i nutid pågående modelleringsarbetet. Med andra ord samlas där de
arbetsresultat som genererats under den sammanhållna modelleringen. På fotografiet ser vi hur
Mikael assisterad av Jan sätter upp ett arbetsresultat som färdigställts på utredningsvyn. När detta
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skett förs resultatet från utredningsvyn till presentationsvyn där det i samtid är tillgängligt, men inte
är i omedelbart fokus för modelleringen.
På presentationsvyn återfinns i detta fall flera olika arbetsresultat enligt vad som är en fördefinierad
ordning. Längst upp på väggen finns arbetsresultat, i detta fall verksamhetsdefinitioner, från förra
modelleringstillfället. Dessa är nu tillgängliga för både utredningsspecialisterna och verksamhetsspecialisterna under detta möte. På den nedre halvan sätts successivt arbetsresultat upp som
samproduktionen genererar under detta möte. OH-duken, vilket är den andra presentationsvyn i
rummet, projicerar för tillfället en renritad samverkansgraf vilken skapades under förra tillfället och
som formaliserades inför detta möte. De två presentationsvyerna visar följaktligen resultat som
färdigställts i dåtid när modelleringen i nuet fortskrider. Genom denna tillgängliga infrastruktur
tillhandahåller modellerna resultat som genererats och därmed samtidigt också ett underlag för
vidareutveckling.
Sammantaget är dessa resultat produkter av ett arbete som genomförts på utredningsvyn.
Utredningsvyn är i detta fall ett blädderblock som finns placerad framför arbetsgruppen.
Blädderblocksarket är utredningsytan. Med stöd av denna infrastruktur utreds verksamheten genom
modellering. Det är här som arbetsresultaten genereras vilka därefter förs över till presentationsvyn.
För att visa på hur modellerarna kontinuerligt växlar mellan dessa tillhandahållna förutsättningar går
vi in i modelleringsdialogen {Dv-2:1}.

36

Mikael

((Mikael lämnar blädderblocket (utredningsvyn) som är placerad framför gruppen. På denna har han börjat
dokumentera handlingsgraf 2 som visar inköpsprocessen. Han går fram till väggen där arbetsresultaten finns
uppsatta (presentationsvyn). Han går till fram till den första handlingsgrafen och säger)) =framtagning av
budgetramar styrde alltsammans (1.0) eh (.) och när påbörjar ni framtagningen av budgetramarna? ((Frågan ställs
på basis av proceduriell kunskap och arbetsresultatet som underlag))
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MarkK
omLed

Framtagning av budgetramarna påbörjas i februari (.) preliminärt innan trendresorna (.) och när man kommer
tillbaka från trendresorna så blir det lite korrigeringar ((Mikael granskar grafen och tillför en konnektor i
handlingsgrafen, så han kan binda samman ”budgetramar” med den graf som genereras på blädderblocket samt
antecknar ”februari” som en annotation i modellen))

38

MarkK
omLed

=alltså innan inköparna åker till fjärran östern så ska ju budgetramarna i princip vara spikade [ja just det (Mikael)
ok…] ((Mikael vänder sig från presentationsvyn och går tillbaka till grafen på blädderblocket, skriver in en
konnektor som därmed länkar samman de två graferna; tittar upp mot gruppen och gör sig beredd att ledsaga
modelleringen vidare))

Behov av att
uppdatera befintligt
arbetsresultat på
presentationsvyn

Behov av att generera
nytt arbetsresultat på
utredningsvyn på en
utredningsyta (arket)
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Under modelleringen sker en kontinuerlig växling mellan de tillhandahållna infrastrukturella
förutsättningarna som utrednings- respektive presentationsvyerna utgör. Detta är en konsekvens av
att dessa vyer inte enbart är infrastruktur. De är samtidigt ytor och därmed bärare av de
transaktionella underlag (arbetsresultat) som arbetet drivs framåt av att utveckla. På ytan för
utredning i utredningsvyn blir verksamhetsspecialisternas kunskap transformerat till handlingsmodeller. På presentationsvyerna återfinns preliminära arbetsresultat som samtidigt då även är
underlag för vidareutveckling och till följd av detta potentiella ytor för fortsatt utredning. Logiken är
således samma som i fallet med Elektronikleverantören ovan, men med skillnaden att där
genomfördes modelleringen enligt aktivitetstypen samvalidering. Renritade modeller samvalideras då
en och en och därigenom behövdes endast vid detta tillfälle en vy och därmed en infrastrukturell yta
(OH-duken och OH-bladen) tillhandahållas. I fallet med Distansvaruhuset bedrivs här modellering
enligt aktivitetstypen samproduktion. För att detta ska kunna ske med hög grad av tillgänglighet för
gruppen behöver modellerarna kunna tillhandahålla en infrastruktur som innefattar flera vyer och
ytor, vilket jag nu har visat.
Denna insikt pekar mot att när modelleringsförutsättningar tillhandahålls så är sammansättningen av
åtgärden kopplad till vilken aktivitetstyp som modelleringen befinner sig i. Vid samvalidering
granskas renritade modeller vilka successivt gås igenom och därav är behovet endast en yta. Vid
samproduktion genereras nya modeller vilka behöver vara tillgängliga för gruppen under den fortsatta
modelleringen. Detta för att möjliggöra t.ex. justering, sammanläkning och relatering av framtida
resultat till tidigare arbetsresultat. En vy krävs då för att fokusera utredning och generering samt
behövs därutöver vyer för att fokusera presentation samt eventuell vidareutveckling. Utredningsvyn
underlättar i första hand arbetet att generera modeller i nuet och presentationsvyn möjliggör i första
hand arbete i framtiden, att justera och vidareutveckla modellerna.
Att tillhållandet av flera vyer och ytor kan underlätta och möjliggöra samproduktion underbyggs av
analysen av modellerarna Eskil och Annica när de tillsammans med verksamhetsspecialisterna från
Inredningsleverantören samskapar en objektmodell för denna verksamhet. Förutom att insikten i sig
underbyggs, innebär kontrasten av åtgärden mot detta projekt införandet av flera typer av ytor. Med
andra ord inte bara att antalet ytor kan underlätta arbetet utan att flera slags ytor kan tillämpas vid
modellering för att underlätta detsamma.
Nedanstående situation är hämtad från objektmodelleringen i detta projekt. I denna specifika
situation sätter Eskil och Annica inledningsvis upp en utredningsvy med tillhörande yta för utredning
jämte en presentationsvy med tillhörande yta för presentation. De tillhandahåller härmed
infrastrukturella förutsättningar för den modellering som därefter ska genomföras. Skillnaden
gentemot de två fallen ovan är att även ytorna hålls isär. Överföringen från en vy till en annan innebär
inte att blädderbladet fysiskt flyttas från utredningsvyn till presentationsvyn, utan att insikterna
vunna genom utredningen, presenteras på en egen yta genom omritning och överföring. Jag ska nu
visa detta.
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Presentationsvy

Utredningsvy
2

1
3
Yta för
presentation

Yta för utredning

Medan modelleringsinfrastrukturen förbereds sitter verksamhetsspecialisterna avvaktande och följer
hur samarbetet tillhandahålls olika ytor. Det arbetssätt som Eskil i egenskap av ledsagande
modellerare därefter använder är att han med utgångspunkt i det som kommer fram under
modelleringsdialogen identifierar utredningsbehov antingen, (1) hämtade från presentationsytan eller
(2) baserade på ett begrepp som hämtas från begreppslistan (arbetsresultat), som tidigare har
genererats genom brainstorming. Han för därefter över det identifierade utredningsbehovet till ytan
för utredning och genomför som en konsekvens av detta en sammanhållen utredning med gruppen
kring det tema som behovet fokuserar.
När konsensus nåtts rörande det som utretts, så förs (3) arbetsresultatet över från ytan för utredning
till presentationsytan, där det får status som både ett arbetsresultat och ett potentiellt underlag för
vidareutveckling. Överföringen innebär att modellen på ytan för presentation ritas om baserat på
resultatet från utredningen.Därefter ersätts blädderblocksbladet på utredningsytan med ett nytt tomt
blädderblocksark. De ark som innehar utförda utredningar sparas och är därmed tillgängliga om man
under modelleringen behöver gå tillbaka till dem för att precisera eller relatera något. De är dessutom
tillgängliga för den person som ska renrita modellerna efter arbetsmötet, så att denne kan gå tillbaka
och få hjälp att minnas olika utredningssituationer. De är därmed i båda avseendena tillhandahållna
modelleringsförutsättningar för att möjliggöra arbete i framtiden. För att förankra ovanstående analys
går vi nu in i en subepisod från den modelleringsdialog som följer efter de förberedelser som ovan
illustrerats. Vi kommer följa hur Eskil assisterad av Annica faciliterar arbetet genom de två
modelleringsytor som tillhandahållits. Motorn i dialogen är modelleringsfrågor som Eskil baserar dels
på proceduriell kunskap om objektmodellering, dels på insikter som han förankrar i arbetsresultatet
som utvecklas (se avsnitt 5.3.3).
28

29
30
31
32
33

Eskil
System‐
ansvarig
Eskil
System‐
ansvarig
Eskil
Eskil

=vi ritade nu att en artikel kan finns på flera kundordrar och att en kundorder även kan ha flera artiklar ((Eskil
visar på plasten (presentationsvyn))) =men egentligen så är ju kundorder (.) något som är uppdelat i (.)
grundorder (2.0) och (.) vad kallar ni det ((Eskil ritar nu upp objektet kundorder på det uppsatta
blädderblocket för utredning och tittar därefter på begreppslistan och sedan på gruppen)) kundorderrader?
=ja ((Eskil tillför därefter objektet kundorderrad på utredningsytan))
=och då finns det flera kundorderrader på en kundorder? ((Eskil vänder sig mot gruppen))
=ja ((Eskil tillför en relation mellan kundorder och kundorderrad och sedan en gaffel på objektet
kundorderrad))
=och så en artikel ((Eskil ritar upp ett nytt objekt på utredningsytan och benämner objektet artikel)) (10.0)
= har vi då bara en artikel på varje kundorderrad? [mm (okänd)]
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34

Eskil

36

Eskil

38

System‐
ansvarig
Eskil

39

Eskil

40

Eskil

37

41

Eskil

42

Eskil
SystemAns
varig
Lager
Eskil
SystemAns
varig
Eskil

43
44
45
46
47
48

49

Eskil

=och sedan vill ni att en artikel ska finnas flera gånger ((Eskil tillför en gaffel på relationen mellan artikel och
kundorderrad))
=och som vi ritar nu gör att vi nu kan (.) göra så här på alla typer av ordrar (.) till exempel inköpsorder [men
sen är det så… ((Eskil backar från utredningsytan och tittar på gruppen))
…att vi kan ha många artiklar på en orderrad (.) alltså på en orderrad kan det finnas flera komponenter ((visar
med fingret))
=ok ((Eskil går fram till utredningsytan))
Då är det precis som de gifta paren som Annica talade om i exemplet tidigare ((Eskil ritar till en relation som
går utifrån begreppet artikel och in i det igen, med en gaffel))
=vi tillför alltså en struktur (2.0) ah vi kan lika gärna föra över detta direkt ((Eskil avbryter utredningen och
går över till presentationsytan))

((Eskil tillför en relation till objektet artikel på presentationsytan)) =ni har en artikelstruktur (.) eller ((Eskil
vänder sig mot gruppen samtidigt som han pekar på relationen)) som innebär (.) att under den övergripande
artikeln finns flera ingående artiklar (.) ((tittar på modellen och tillför en gaffel)) (.) ((vänder sig mot
gruppen)) (3.0) och kan en artikel ingå i flera—? [ja (Systemansvarig)] (1.0) ok (.) då har ni en sådan här
struktur då ((Eskil tillför en andra gaffel på relationen))
((Eskil vänder sig mot gruppen)) =vad kallar ni den?
=komponent‐‐ (1.0)
=komponentregister
((Eskil tillför ordet komponent på platsen bredvid artikel på presentationsytan)) (5.0)
=vi kör med komponenter som begrepp på Inredningsleverantören ((Eskil backar från presentationsytan))
[mm…(Eskil)]
…men den täcker ändå båda riktningarna ((Eskil tittar på systemansvarig som nickar))
((Eskil förflyttar sig nu till utredningsytan och kompletterar relationen som går in i objektet artikel med två
gafflar så att den motsvarar modellen på presentationsytan)) (6.0)
=men här (.) när vi ritar upp en övergripande modell så bryr vi oss inte om att ta med kundorderraden ((Eskil
kryssar över objektet kundorderrad på utredningsytan)) utan vi ersätter detta objekt med det vi nu gjort (.)
en många‐till‐många relation (.) istället ((Eskil pekar på modellen över Inredningsleverantören och går sedan
tillbaka till presentationsvyn och kontrollerar så den överensstämmer utredningsytan)) så får vi utreda detta i
detalj senare (10.0)
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Potentialen i att tillhandahålla två ytor är att den grova utredningen sker på en typ av yta och
modelleringsresultatet lagras och presenteras på en annan. Olika utredningsbehov kan således
behandlas genom en yta som är frikopplad från det modelleringsresultat som genom konsensus växer
fram kring de teman som fokuseras65. Genom att därtill ytorna för utredning kan tas med så kan
utredarna ”återbesöka” utredningssituationerna när den övergripande modellen senare ska ritas rent
och i detta fall brytas ned. Detta framträder i yttrandena 47 till 49 då den avgränsning som Eskil gör
här innebär att omfattningen i den rådande modelleringsagendan reduceras i omfattning, med
konsekvensen att modelleringsagendan för arbete i framtiden expanderas. Vid detta arbete kan
modellen på ytan för utredning användas som förutsättning för att ”återbesöka” och minnas denna del
under modelleringsarbetet, och då stödja detta framtida arbete att bryta ned relationen mellan
kundorder, kundorderrad, artikel, komponent och komponentregister.
Genom ovanstående tre typexempel har jag kunnat visa på att tillhandahållandet av
modelleringsförutsättningar är centralt när samarbetsinriktad modellering faciliteras. Jag har visat på
att infrastruktur såväl som transaktionella förutsättningar tillhandahålls. Analysen visar att dessa
förutsättningar ofta tillhandahålls sammanhållet. Ett särskiljande drag är emellertid att
infrastrukturen har karaktären av att bära transaktionella förutsättningar. Jag har för att visa detta
introducerat begreppen vy och yta. Där vy riktar fokus mot en status i modelleringen t.ex.
presentation respektive utredning och där yta handlar om var görandet under modellering sker. Jag
har även pekat på att det finns gemensamt tillgängliga arbetsytor och enskilda arbetsytor. Som
avslutning på detta avsnitt kommer jag med hjälp av empirin visa på värdet av enskilda arbetsytor
samt visa på när modelleringsförutsättningar tillhandahålls från utredningsspecialister till
verksamhetsspecialister.
65

Genom att på övergripande nivå granska videoupptagningarna noterar jag att ju omfångsrikare, i detta fall,
objektmodellen blir, så flyttas grovmodelleringen i högre grad från utredningsytan till presentationsytan. Med andra ord ju
längre in i modelleringen arbetet fortgår, i ju högre grad sammansmälter utredningsvyn och presentationsvyn till en och
samma vy. Uppdelningen är utmärkande i inledningen av modelleringen men används endast vid undantagsfall för att
hantera specifika behov under senare delar i modelleringen. Modellerare Mikael med Jan och AffärsUtv tillämpar också de
två typer av ytor. I synnerhet då i projektet tillsammans med Elektronikleverantören. Skillnaden är att de inte använder
dessa varierande ytor som drivkraft för initieringen av modelleringen utan snarare använder olika ytor i senare delar av
arbetet, då för att hantera specifika problem eller utredningsbehov som uppstår under modelleringen.
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Om vi fortsätter följa episoden ovan där Eskil och Annica faciliterar arbetet så visualiseras samspelet
mellan modelleraren som arbetar vid en enskild arbetsyta och gruppen som arbetar mot de
gemensamt tillgängliga arbetsytorna, vilka ovan visats. Det som modelleraren utför på den enskilda
arbetsytan är inte direkt tillgängligt för gruppen i övrigt. För dem är det som sker på denna arbetsyta i
detta läge endast möjliggörande. Resultatet som modelleraren i enskildhet producerar där har endast
potentialen att underlätta samarbetet. Detta resultat blir till en underlättande förutsättning för
gruppen när det explicit tillhandahålls av den enskilt arbetande modelleraren till den gemensamma
modelleringen. Följande korta utdrag visualiserar detta.
50
51
52
53

Eskil
Eskil
System‐
ansvarig

Mm‐ =vad vill ni sedan ta för objekt ((Eskil pekar på objektlistorna och tittar ut mot gruppen och ler))
=och ni får gärna ta några av de som vi har satt upp på listorna (12.0)
=jag tycker leverantör [mm…(Eskil)]
((Eskil går bort till Annica och försörjs med en notis med namnet Leverantör som han sedan placerar på
plasten))

Annica arbetar här i rollen som försörjare och förbereder enskilt möjliggörande förutsättningar för
gruppen och den ledsagande modelleraren. Den enskilt framställda förutsättningen tillhandahålls
gruppen genom att hon överlämnar (1, fotografiet tillvänster) resultatet till Eskil, och genom att Eskil
(2, fotografiet till höger) fäster objektet på presentationsytan.

Modelleringsförutsättningen utgörs således av transaktionsunderlaget ”Leverantör” som tillhandahålls
genom infrastrukturen ”notislapp”. Objekten framställer hon genom begreppslistan samt baserat på
den interaktion som sker under modelleringen mellan deltagarna. När hon formulerar objekten är de
möjliggörande för framtida arbete. Det är först när hon tillhandahåller dem till Eskil och denne i sin
tur tillhandahåller dem till gruppen (gemensamgör dem) som de blir underlättande förutsättningar
för samarbetet. Senare under modelleringen kommer Annica och Eskil skifta arbetsuppgifter som
konsekvens av den arbetsform som de har vad gäller uppdelning av modelleringsuppgifter (tandem
och team).
Modelleringsförutsättningar tillhandahålls även från utredningsspecialisterna till enskilda
verksamhetsspecialister under modelleringsprojekten. Detta har vi i detta kapitel redan träffat på i
avsnitt 5.3.1 och typexemplet när agendan justerades i projektet med Elektronikleverantören.
Typexemplet visade då att när en lista fördelades ut på en deltagare för att dokumentera olika
skillnader mellan Utlandet och den svenska verksamheten, så innebär detta att en ny agendapunkt
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skapades och att detta arbete i sin tur fördelades ut till en verksamhetsspecialist. Vi återanvänder nu
detta typexempel för att här även empiriskt motivera att modelleringsförutsättningar kan
tillhandahållas till enskilda verksamhetsspecialister.
242

AffärsUtv

243

Mikael

244

VD

245

Mikael

246

Mikael

Det här har säkert också att göra med betalningssätt (.) I utlandet finns det inte direktbanksbetalning (.) så vi
behöver nog hålla koll på det också‐
= bra vi behöver nog det (1.0) eh hur ska vi göra med utlandet? (.) ska vi göra så att vi gör Sverige först och
sedan utlandet? (.) ((VD sträcker på sig och räcker upp handen)) och sedan gör vi en jämförelse (.) eller ((VD
vill säga något))
=jag har ett förslag (.) i de ärendena då vi (.) som här (.) har en beröringspunkt med utlandet (.) då är det
säkert så att de har en del (.) men de ska inte ha allt (1.0) alltså bruttolistan ska göras (.) men de ska inte ha
allt (.) så om vi gör Sverige (.) då kan vi ju skala bort det som inte ska finnas i utlandet.
((Mikael går fram till EkRed och pekar mot honom med hela
Res: Ny agendapunkt i modelleringsarbetet
Res: Fördela arbetet genom att
handen))
agendapunkten omedelbart delegeras till
en verksamhetsspecialist
Res: Tillhandahålla
=då utser vi här (.) utlandsnotarien ((EkRed greppar omedelbart
modelleringsförutsättning ‐
efter pennan och pappret)) [yes (EkRed)] =du ska notera allt
verksamhetsspecialisten ska enskilt föra
som har berörig på utlandet på en lista så vi kan jämföra denna
lista(infrastruktur) över allt som har
sedan mot bruttolistan.
beröring på utlandsfilialens verksamhet
(kunskap)

Delegeringen av arbetet att föra lista över det som har beröring på utlandet innebär här att EkRed
förutom att erhålla uppdraget att göra detta även tillhandahålls materiell infrastruktur (penna och
papper) samt immateriell infrastruktur i form av kunskap om vad uppdraget innebär: ”=du ska notera
allt som har berörig på utlandet på en lista så vi kan jämföra denna sedan mot bruttolistan” Genom denna
utsaga tillhandahåller modelleraren enskilda förutsättningar till EkRed så att denne på egen hand ska
kunna generera möjliggörande förutsättningar för arbete i framtiden. Med andra ord dokumentera
insikter som inte ska användas direkt i pågående modellering. En fara med detta, som även
framträdde i projektet med Elektronikleverantören, var att insikter föll mellan olika listor, då den ene
notarien trodde att det var den andres uppgift att föra upp insikten, och vice versa. Att klargöra syftet
med listorna tenderar därmed vara viktigt när arbetet fördelas ut till deltagarna, samt är det viktigt att
goda förutsättningar att tillämpa instrumenten tillhandahålls de ansvariga aktörerna. Detta för att
undvika att det enskilda arbetet faller samman och en problemsituation uppstår.
I projektet med Inredningsleverantören delades storgruppen gång på gång upp i mindre självständiga
arbetsgrupper. De fick därefter enskilda utredningsytor för att genomföra enskilda arbetsuppgifter.
Resultatet på dessa enskilda arbetsytor blir således först underlättande för samarbetet när de
presenteras i storgruppen. Fram till dess är arbetsresultaten endast möjliggörande för modelleringen.
Potentialen med att fördela ut arbetet och tillhandahålla flera enskilda arbetsytor är att deltagarna kan
arbeta med olika uppdrag samtidigt. Nackdelen ligger i faran att insikter missas då de gruppvisa
dialogerna inte kanaliseras genom den modelleringsförmåga som storgruppen inklusive modellerarna
besitter. I dessa situationer är modelleringsarbetet endast drivet av den förmåga som den självständiga
arbetsgruppen besitter. Risken är att det självständiga modelleringsarbetet blir problematiskt och
faller samman tillföljd av oförmåga i gruppen att använda de tillhandahållna modelleringsförutsättningarna.
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5.3.5.3 Sammanställning av åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning som
begreppsstruktur
I figur 5.16 visar jag begreppsstrukturen för åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning. De
förutsättningar som tillhandahålls under modelleringsarbete kan vara infrastruktur eller
transaktionella förutsättningar. Exempel på infrastruktur, vilket typexemplen ovan har visat, är OHblad, OH-duk, OH-projektor, blädderbladsark, blädderbladsblock, plast, notisar, listor, häften och
pennor. Andra exempel är modelleringslokalen; den arena där modelleringen genomförs. Ytterligare
typer på infrastruktur är baskapital, basuppdrag, normer, omdömen, kunskap och andra typer av
instrument (Goldkuhl & Röstlinger 2005:11).
Exempel på transaktionella förutsättningar som tillhandahålls modelleringen är renritade modeller
som ska samvalideras, arbetsresultat som genereras, arbetsresultat som tidigare genererats (vilka
återfinns via infrastruktur på presentationsvyer) samt underlag som förberetts på enskilda arbetsytor
och som försörjs in i samarbetet genom t.ex. presentation eller referering. Andra typer av
transaktionella förutsättningar är åtgärderna justera agenda och fördela arbete samt
transaktionsuppdrag och ersättning (Goldkuhl & Röstlinger 2005:10-11).

Begreppsstruktur över tillhandahålla modelleringsförutsättning
infrastrukturiell

Tillhandahålla
infrastrukturiell
förutsättning för arbetet i
nuet

Tillhandahålla
infrastrukturiell
förutsättning för arbetet i
framtiden

nuet
framtid

Tillhandahålla
Tillhandahålla
transaktionell förutsättning transaktionell förutsättning
för arbetet i nuet
för arbete i framtiden

Underlätta

transaktionell

Möjliggöra

Figur 5.16: Sammanställning av att tillhandahålla modelleringsförutsättning som begreppsstruktur

Det som utmärker samtliga typexempel är att transaktionella förutsättningar när de tillhandahålls ofta
”bärs” av infrastrukturella förutsättningar. T.ex. ”underlag genererade på enskilda arbetsytor” i form
av begreppet ”Leverantör” på ett ”notisblad”, är en transaktionell förutsättning som bärs av
infrastrukturen ”notisblad”. Andra exempel är de renritade modellerna som i det första typexemplet
bärs av infrastrukturen OH-blad som projiceras genom OH-projektorn på OH-duken (andra delar i
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infrastrukturen). När transaktionella förutsättningar tillhandahålls så förutsätter detta därmed
infrastruktur genom vilka de objektifieras. Detta markeras i figur 5.16 genom de gråa pilarna från
transaktionella förutsättningar till infrastruktur. Infrastrukturen som bär den transaktionella
förutsättningen kan här till exempel utgöras av instrument, med andra ord något som i första hand är
fysiskt greppbart och materiellt, men också instrument i form av språk och/eller symboler och då
immateriella strukturer (Goldkuhl & Röstlinger 2005:25).

5.3.5.4 Empirisk och teoretisk grundning av åtgärden tillhandahålla
modelleringsförutsättning
Som Webhne-Behrman (1998:3) uttrycker det innebär arbetet att facilitera arbete, att facilitatorn ska
”help clarify the problem, help analyze the steps required to solve it, and to keep the group on task. The
facilitator helps track time, resources, and other agenda-sensitive concerns, while supporting full and
meaningful participation” I det empiriska materialet kommer detta bland annat till uttryck genom att
arbetsresultat från ett tidigare tillfälle har satts upp på väggarna i lokalen för att underlätta gruppen att
minnas vad som tidigare behandlats under modelleringsarbetet. Detta hjälper även modellerarna att
återfokusera deltagarna till tidigare resultat under arbetet samt för att tydliggöra nya frågor under
modelleringen. Detta underlag kompletteras med att resultat från tidigare tillfällen renritats och nu
används som drivkraft för modelleringen. Modelleringsförutsättningar tillhandahålls därmed.
Under den första återkopplingsintervjun med Mikael tar jag upp modelleringsförutsättningar för att
kritiskt validera mina egna tolkningar av hur facilitatorer tilldelar sådana. Med utgångspunkt i
erfarenheter från det första tillfället förbereder jag till den andra intervjun frågor om åtgärden
tillhandahålla förutsättning samt så väljer jag ut en sekvens i videomaterialet där Mikael med
utgångspunkt i en renritad samverkansgraf samvaliderar innehållet i denna graf tillsammans med
representanterna från Elektronikleverantören. I förhållande till den teoretiska plattform som jag i
detta kapitel presenterar, förbereder jag därmed som intervjuare en lokalt baserad interventionstaktik
för att möjliggöra återkopplingen. Jag tillhandahåller även förutsättningar i form av en dator med en
utvald filmsekvens som vi tillsammans ska se på samt en utskriven samverkansgraf. Målet jag hade
med intervjun var att få fram insikter om innebörd och relation mellan begreppen enskild, gemensam,
yta och vy. Detta var begrepp som framträtt under analysen, vilka jag inte på samma sätt som
infrastruktur och transaktionell förutsättning, hade kunnat förankra genom den praktikteori om
samarbete som jag tillämpat för att grunda dessa aspekter av åtgärderna (Goldkuhl & Röstlinger
2005). Vi går in i den första subepisoden från den första episoden i den andra intervjun med Mikael.

ÅterML 2‐1:1
#

Från
aktör

12

Anders

13

Anders

Handlingar
Yttrande
((Annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil))
((Anders lägger fram en utskrift av den samverkansgraf som Mikael använder i
videoupptagningen när han ledsagar modelleringen)) =den här modellen syns nu
för deltagarna genom att den projiceras på OH‐duken [ja (Mikael)] och den kan du
nu se vid sidan här [mm (Mikael)] (.)
=vad tycker du som modellerare att vi ska kalla det som nu har tillhandahållits för
att underlätta dialogen (2.0) om jag säger att detta är en gemensam arbetsyta (.)
håller du med om den benämningen? (3.0)
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Förutsättning / Resultat

Till
aktör
(er)

F: förberedd utskriven
samverkans‐graf
F: förberett inlägg om
åtgärden tillhandahålla
modellerings‐
förutsättning

Mika
el

I och med att jag baserat mig på det empiriska materialet och från detta material gjort grundläggande
tolkningar så valde jag nu att rikta min fråga mot yta för att validera mina tolkningar om denna
företeelse. Jag var således inte i mitt frågande fullständigt öppen utan gav Mikael riktning för
svarandet; ett fokus. Jag gav honom således inte fria händer att lägga en innebörd i allt det som
utspelade sig på videosekvensen vi sett. Förutom att jag ville styra intervjun mot i första hand yta
(därefter vy, gemensam och enskild) så var detta också en konsekvens av att Mikael nu återbesöker en
situation som inträffat fyra år tidigare. Vid den första intervjun hade jag tillämpat ett öppnare
förhållningssätt i mitt frågande. Detta hade medfört att Mikael och jag under längre tidsperioder inte
hade samtalat om faciliteringsåtgärderna på ett fokuserat sätt, utan att vi hade talat annat som
observerats i materialet. Detta hade i sig varit givande, men syftet var att validera de tolkningar som
jag genomfört inför återkopplingarna. Nu blev återkopplingen genom den mer styrande taktiken och
de tillhandahållna förutsättningarna mer fokuserad och därmed i högre grad vägledd.
14
15

Mikael
Anders

Det är i alla fall en gemensam referenspunkt (.) [=ok vad menar du med det? (Anders)]
=referenspunkt kontra arbetsyta? Skillnader? (4.0)

F: 12‐13
F: 13 till 15

Anders
Mikael

Genom hans respons på mitt förberedda inlägg så bekräftar han min tolkning att det som
tillhandahållits gruppen är något gemensamt men att det inte är att betrakta som en arbetsyta som
gjorts gemensamt tillgänglig när samverkansgrafen nu projiceras på OH-duken. Mikael använder
istället begreppet referenspunkt för att benämna vad som har tillgängliggjorts gruppen. Jag svarar med
att i situationen ställa det som kan karaktäriseras som en diagnostisk fråga om vad som skiljer mellan
en referenspunkt och en arbetsyta. Avsikten jag har är att nu förstå hur Mikael resonerar när han i
situationen förkastar arbetsyta som begrepp och inför begreppet referenspunkt. Att Mikael inte har
svarat reflexmässigt på min fråga utan att han har en intention bakom sitt svar ser vi genom att han i
yttrande 16 till 18 tar hjälp av det som kan karaktäriseras som en i nuet utformad och mångsidig
interventionstaktik – verbala utsagor, en metafor och ett anpassat kroppsspråk – för att kunna
precisera innebörden i sitt tidigare svar.
16

Mikael

17

Mikael

18

Mikael

Jag tycker inte att den är gemensam som arbetsyta (.) för när jag tänker arbetsyta (.)
gemensam arbetsyta (.) så tänker jag så här (.) ett stort bord ((Mikael förstärker
genom att göra en omfamnande rörelse med båda händerna över det bord som vi
sitter framför)) där alla kan sitta med varsin penna och tillföra till modellen [japp
(Anders)]
=alltså jag ser framför mig liknelsen där barn sitter och tillsammans ritar sin del av en
teckning (.) då är något en gemensam arbetsyta [mm (Anders)]
=och det tycker jag inte riktigt händer här (.) och då vill jag vara lite försiktig med hur
arbetsyta preciseras i termer av det gemensamma (.) =referenspunkt blir då bättre (.)
för alla som befinner sig i rummet kan nu ha modellen som referenspunkt

F: 15
Mångsidig
interventions
‐taktik i form
av ett i
situationen
formulerat
inlägg
baserat på
generell
kunskap

Anders

Begreppet gemensam i relation till arbetsyta knyter Mikael till något som deltagarna samtidigt har
access till att göra förändringar på under samarbetet. För att förstärka detta så använder han en gest
för att visa på ”det stora bordet” där alla ”med varsin penna” kan tillföra något i modellen, samt
genom metaforen ”barn som sitter och ritar sin del av en gemensam teckning”. I förhållande till hur
modellerings-förutsättningen tillhandahålls i det specifika fallet – samverkansgraf projicerad på OH369

duk – så menar han att detta inte är en
gemensam yta som tillhandahålls gruppen,
då egentligen bara han som modellerare
har access att uppdatera på denna yta. Det
är en yta för honom i modelleringsarbetet,
och
använder
istället
begreppet
referenspunkt för att beskriva hur han
betraktar det som tillhandahållits
verksamhetsspecialisterna.
Samtliga
deltagare har därmed en gemensam
referenspunkt mot vilken de kan ställa
frågor och artikulera svar. Svaren dokumenteras emellertid av modelleraren på den arbetsyta dit han
har individuell access till. Baserat på insikterna från denna återkopplingsintervju och de genererade
insikterna från videomaterialet så framträder nu i min vidareutvecklade tolkning av åtgärden åtta
kategorier som behöver utredas närmare. De tre är första är vy, yta respektive referenspunkt. De
följande fyra är individuell access, delad access, enskild respektive gemensam. Dessa sju kategorier
samlas under den åttonde kategorin display (Conklin 2006:53ff) som blir den gemensamma nämnaren
över de modelleringsförutsättningar som modellerarna tillhandahöll i de tre typexemplen som visades
i avsnitt 5.3.5.2. Dessa förutsättningar var således displayer för att visualisera modelleringsarbetet
(Seifert 2002).
Conklin (2006) menar att vid samarbetsinriktad modellering ska displayen vara delad. Innebörden i
vad han menar med en delad display framträder när han beskriver ett arbete som sker tvärtom: ”If
someone is recording participants’ contributions but there is no shared display, then the group cannot
see and interact with the model. This is why traditional meeting minutes, no matter how accurate and
complete, do not add to a meeting’s coherence. (Conklin 2006:55) För honom är det som är gemensamt
något som är visuellt tillgängligt för deltagarna, genom att det är projicerat på en delad display så att
de kan interagera med modellen på ett koherent vis. Det denna studie visar, är att verkliga
modelleringssituationer kan vara mer mångsidiga än så och att de displayer som tillhandhålls behöver
kunna förstås genom fler begrepp. Jag kommer nu sammanställda de insikter som jag vunnit:
-

Vy: Den display som tillhandahålls kan utgöras av en eller flera vyer. I det första typexemplet
skedde samvalidering på en vy, i det andra typexemplet arbetade modellerarna med tre vyer
och i det tredje typexemplet två vyer. Vyer används för att avgränsa vad olika delar i displayen
visar och fokuserar (Rough 1997). Genom det som beskrivs som presentationsvyn i
resultatredovisningen ovan visas och lagras de resultat som genererats och därmed
preliminärt har färdigställts. Denna vy fungerar i och med detta som ett system för att
underlätta kort- och långtidsminnet under modelleringen samt blir denna vy en spegling av
vad gruppen samarbetsinriktat är och samproducerar (Conklin 2006:58-62). Genom
utredningsvyn samproduceras nya resultat. I fallet med det andra typexemplet så utfördes den
handlingsinriktade modelleringen genom en utredningsvy och därefter flyttades modellerna
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handgripligen över till presentationsvyn där de lagrades. I det tredje fallet användes
utredningsvyn och presentationsvyn initialt på liknande sätt, men successivt under
modelleringens gång gled presentations- och utredningsvy samman i och med att
objektmodellen i detta projekt gradvis stabiliserades. Denna sammansmältning
karaktäriserade helt den display som tillhandahölls i det första typexemplet då
samvalideringen endast skedde genom en vy.
-

Arbetsyta vs. referenspunkt: Den display som tillhandahålls kan utgöra endera en arbetsyta
eller en referenspunkt för den som deltar i samarbetet. Denna insikt kondenserades genom
återkopplingsintervjun ovan. När sammanhållen modellering sker ledsagad av en eller flera
ledsagande modellerare så är displayen arbetsytor och referenspunkter för dem, men för
modellerare i andra roller samt för verksamhetsspecialister är displayen endast en
referenspunkt, mot vilken förståelse kan genereras och inlägg formuleras. När under delvis
sammanhållen modellering självständiga arbetsgrupper bildas, är de displayer som
tillhandahålls dessa arbetsytor och referenspunkter. Med andra ord när arbetet att modellera
delegeras ut till verksamhetsspecialisterna så skiftar displayen karaktär för denna aktörsklass.
Ansvaret att då faktiskt generera sakresultat medför att displayen blir till arbetsytor för dem.
Samtidigt innebär detta för modellerare som handledare att displayen i första hand är en
referenspunkt mot vilket interventioner designas. Här visar dock de empiriska insikterna från
denna studie att om problem uppstår i arbetsgrupperna så kan handledaren även bli en
samproducent i grupparbetet. I dessa situationer skapar modellerarna tillträde till modellen
och agerar aktivt mot den som en arbetsyta.

-

Individuell access vs. delad access: Den display som tillhandahålls har i förhållande till
deltagaren olika grad av access med hänseende till påverkan. Vid sammanhållen modellering
har den eller de modellerare som ledsagar modelleringen individuell access att påverka det
faktiska innehållet i modellen. Det är de som då har tillträde att göra direkta justeringar i den
modell som framträder genom displayens olika vyer. Modellerare och verksamhetsspecialister
som endast har de projicerade modellerna som referenspunkter har endast indirekt access att
påverka innehållet i modellen. Om dessa aktörer ställer sig upp och under modelleringen går
fram till grafen och gör justeringar bryter de en konvention i det pågående samarbetet.
Justeringarna görs i detta läge endast via den som ledsagar modelleringen. När modelleringen
däremot sker i arbetsgrupper är denna direkta access istället delad mellan de
verksamhetsspecialister som deltar i arbetsgruppen. Handledaren har i utgångsläget inte
direkt access att påverka modellen utan får endast genom indirekt påverkan i form av t.ex.
metodstöd påverka modellen. Det är först när handledningen eskaleras till samproduktion
som modelleraren kan få direkt access till arbetsytan.

-

Enskild vs. gemensam: Den display som tillhandahålls kan vara gemensam för deltagarna eller
enskild för någon deltagare. I det första typexemplet illustrerades hur häften med renritade
modeller gjorts tillgängliga för verksamhetsspecialisterna. Dessa displayer är således enskilda
displayer för dessa deltagare. De anteckningar och noteringar som de gör är även enskilda för
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dem om de inte läses upp och görs gemensamma för gruppen. Den främsta gemensamma
displayen i detta typexempel är den modell som projiceras på OH-duken, vilken deltagaren
kan ha individuell eller delad access till beroende vilken arbetsfördelning som råder. Ett annat
exempel på enskild modelleringsförutsättning är de listor som tillhandahölls verksamhetsspecialisterna i projektet med Elektronikleverantören. Ytterligare ett exempel på enskild
display är den display som den enskilda arbetsgruppen erhåller när grupper bildas under
delvis sammanhållen modellering. Displayen är då gemensam för arbetsgruppen men enskild
för storgruppen. Det är först när den presenteras under samvalidering som den blir
gemensam för storgruppen. Denna typ av växling rörande status som displayen har gäller
även när gruppen fördelar ut arbetet att renrita gemensamt utvecklade arbetsresultat till
vanligtvis en av modellerarna. Den arbetsfördelning och det tillhandahållande som då sker
innebär att något gemensamt i detta läge ändrar status till att bli enskilt för modelleraren, för
att därefter åter när den renritade modellen tillhandahålls storgruppen vid ett senare tillfälle
gemensamgörs till gruppen (får ny status).
Genom empiri hämtat från modelleringsarbetet, återkopplingsintervjuerna och teoretiskt urval har jag
nu tydliggjort display som möjlig modelleringsförutsättning. Denna kan erbjudas och tillgängliggöras
gruppen under modelleringen om och när behov av olika slag uppstår. I förhållande till avsnitt 5.3.5.3
är det emellertid nu centralt att länka samman display med kärnkategorierna infrastruktur och
transaktionell förutsättning. Om den display som tillhandahålls är tom så utgör den en ensidig
infrastrukturell förutsättning. Seifert (2002:15) exemplifierar här ett stort antal instrument med vilka
modelleringsresultat kan visualiseras. Om displayen emellertid inkluderar något, säg ett resultat från
modelleringen eller ett förberett underlag, då inbegriper displayen en transaktionell förutsättning
vilken så att säga bärs av infrastrukturen. Conklin (2006:54-55) pekar här på att resultatet/underlaget
som visualiseras genom displayen ofta är utformad genom en notation-i-tillämpning. Detta i och med
att modellen som visualiseras genom displayen vanligtvis är utformad genom enskild eller gemensam
modellering-i-handling. Notationen som företeelse är då i första hand en del av infrastrukturen, i och
med att den kan betraktas som en del av den proceduriella kunskap som tillämpats under
modelleringen. Notation är ett exempel på immateriell infrastruktur.
Här gör jag en koppling till aktivitetsteori (AT), som jag i kapitel avsnitt 3.2.1.1 länkade samman med
den handlingsteoretiska kärna som jag anlagt i studien. AT menar att en aktivitet medieras genom
artefakter. Artefakter kan utgöra ”instruments, signs, procedures, machines, methods, laws, forms of
work organization, accepted practices etc.” (Kuutti 1991:531). Jag tolkar dessa exempel som i första
hand infrastruktur, där infrastrukturen enligt den handlingsteoretiska kärnan kan vara såväl
symboliska immateriella objekt som artificiella objekt (Goldkuhl 2002:4). Det jag hävdar här är att vid
samarbetsinriktad modellering så är det vanligt att det som förädlas genom modelleringen medieras
genom en tillhandahållen infrastruktur. Detta kan utgöras av plast, pennor (materiell infrastruktur),
men även metod och kunskap (immateriell infrastruktur).
Relationen mellan denna empiriskt vunna insikt och den insikt som AT lyfter fram rörande mediering
behöver dock ytterligare utredas. Framförallt när arbete fördelas till verksamhetsspecialister och
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modelleringsförutsättningar tillhandahålls dessa för att de självständigt ska bedriva arbete. Hur säkrar
man att verksamhetsspecialisterna kan utföra det delegerade arbetet med hög grad av effektivitet,
kvalitet samt affektion? Hur undviker man det som kan benämnas som ”breakdowns” (Dreyfus 1991),
med andra ord att samarbetet bryter samman när arbetet skiftas från sammanhållet till självständigt
arbete, genom att aktiviteter inte kan utföras eller verktyg inte kan tillämpas av verksamhetsspecialisterna. Jag återkommer delvis till detta i avsnitt 5.3.6 där jag redovisar åtgärden Motivera
deltagare samt även senare i kapitel 7 när förslag till fortsatt forskning presenteras.

5.3.5.5 Normativa kriterier för åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning

Figur 5.17: Sammanställning av normativa kriterier för åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning

I detta avsnitt kommer jag redovisa ett antal aspekter vad gäller normativa kriterier för
faciliteringsåtgärden. Den första aspekten är behov som kan ligga till grund för att åtgärden behöver
utföras. Behoven är därmed indikatorer som modelleraren kan använda när han eller hon
diagnostiserar en situation under modelleringsarbetet. Genom att fånga situationen genom indikatorn
kan situationen karaktäriseras och en lämplig åtgärd utformas och utföras. Jag har även i
sammanställningen utrett olika mål som skilda subåtgärder har samt tillika utrett den potential för det
samarbetsinriktade modelleringsarbetet som åtgärden har. Förutom att behov, avsett mål samt
tänkbart värde med åtgärden har jag även analyserat risker som finns med att tillhandahålla
modelleringsförutsättningar under modelleringen. Utredningen är baserad på de empiriska insikter
som analysen resulterat i samt den bearbetning av kategorierna som skett som en konsekvens av
grundningen. Jag sammanställer de normativa kriterierna för att tillhandahålla modelleringsförutsättningar i figur 5.17.

5.3.6 Faciliteringsåtgärd motivera deltagare
I detta avsnitt kommer jag motivera, beskriva, förklara samt grunda faciliteringsåtgärden motivera
deltagare. Denna åtgärd är indirekt relaterad till arbetet med sakresultatet under modelleringen. Att
motivera deltagare handlar inte om att ingripa direkt i utformningen av sakresultatet såsom åtgärden
ställa modelleringsfråga eller tillämpa interventionstaktik. Åtgärden handlar istället om att underlätta
eller möjliggöra arbetet genom att motivera deltagarna och därigenom hanterar den typ av
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motivationsbehov som har uppstått i den aktuella situationen. I förhållande till åtgärden justera agenda
kan detta handla om att argumentera för varför agendan behöver expanderas eller justeras. I
förhållande till fördela arbete kan det handla om att inspirera den aktör som har fått arbete fördelat till
sig att utföra arbetet. I förhållande till åtgärden tillhandahålla modelleringsförutsättning kan det
innebära utbildning i handhavandet av den infrastruktur som tillgängliggjorts gruppen.
Den empiriska analysen visar emellertid att utövandet av faciliteringsåtgärden motivera deltagare
emellertid inte behöver vara en konsekvens av en tidigare åtgärd. Behov av att motivera deltagare kan
uppstå som en konsekvens av olika händelser under samarbetet och då på grundläggande nivå handla
om att endera att motivera deltagarna för genomförandet av framtida handlingar, eller ge belägg för
varför något i nuet utförs eller i dåtid utförts. Enligt Schütz (1970:26) handlar den första
motivationsformen om att styra framtida handlingar mot mål, s.k. för-att-motiv, medan den senare
formen av motivering handlar om att ge orsaker till handlingens utförande. Dessa orsaker är
förankrade i i motiv till varför något inträffar eller har inträffat, s.k. därför-att-motiv. Genom att
motivering kan delas upp i nutid och framtid respektive nutid och dåtid har vi härigenom en direkt
koppling till den behandling av tid som jag gör i förhållandet till den handlingsteoretiska definitionen
av facilitering i avsnitt 3.5.2.

5.3.6.1 Sammanställning av åtgärden motivera deltagare som handlingsprincip
Situationen är som vid tidigare presentationer av åtgärder i detta kapitel. Modelleringsgruppen
befinner sig i arbete. Modelleringsresultatet innebär uppfyllandet av det modelleringsuppdrag som
samarbetet drivs mot och uppdraget representeras av en modelleringsagenda. Under detta arbete kan
behov uppstå, som om de diagnostiseras av modelleraren, kan medföra att denne kommer med ett
förslag på åtgärd med målet att facilitera samarbetet. Detta åtgärdsförslag kan gälla arbetet i nuet eller
arbete som ska ske i framtiden.
Den empiriska analysen visar att behov kan uppstå som innebär att modelleraren behöver motivera
deltagarna för arbetet som sker i nuet respektive arbete som ska ske i framtiden (se figur 5.18). Om
deltagaren ska motiveras för arbete i nuet visar analysen att detta dels kan ske genom att modelleraren
argumenterar för varför något sker eller ska ske alternativt varför något har skett. Motivering i nuet
kan också då innebära att auktoritet visas för att motivera i samarbetet. Förutom dessa två typer av
motivation visar materialet att motivering i nuet även kan utgöras genom att ge inspiration till varför
något sker eller ska ske i nutid, eller att ett erkännande ges från modelleraren för att därigenom
motivera deltagaren. Erkännandet ges i nuet men baseras på något som inträffat i dåtid.
För att motivera deltagare när arbete ska ske i framtiden visar analysen att utbildning och stöd i
projektering av arbete är sätt på vilket deltagarna kan motiveras att utföra arbete. Modellerarna
arbetar då med att ändamålsenligt tydliggöra arbete som ska utföras, infrastruktur som ska utnyttjas,
arbetssätt som ska tillämpas etc. Analysen visar även att relationsutveckling utgör sätt på hur
engagemang och uthållighet skapas för arbete under modelleringen. En god relation mellan aktörerna
i teamet stärker samarbetsklimatet i gruppen. Analysen visar även på att modellerarna genom att
relevansgöra det som behandlas under modelleringen motiverar deltagarna. I första hand är
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relationsutveckla och relevansgöra åtgärder kopplade till den affektion som deltagarna känner för
modelleringen i framtiden.

Figur 5.18: Sammanställning av åtgärden att motivera deltagare som handlingsprincip

5.3.6.2 Empirisk grund för åtgärden motivera deltagare
I den första sekvensen kommer jag visa ett typexempel från projektet tillsammans med
Elektronikleverantören. I denna sekvens är det Mikael som är ledsagande modellerare. Exemplet visar
hur han motiverar deltagarna genom att relationsutveckla och relevansgöra modelleringen för
deltagarna, och därefter tillämpa argument som åtgärd för att möta en situation som uppstår då hans
inlägg i modelleringsdialogen ifrågasätts. Med andra ord först motiverar han genom relationsutveckla
gentemot gruppen och relevansgöra det framtida arbetet, och därefter visar exemplet hur han i nuet
svarar upp mot ett ifrågasättande varför något sagts genom att argumentera för varför detta skett.
Typexemplet är hämtat från det första arbetsseminariet i projektet {El-2:1}. Vi kommer in i uppstarten
av seminariet och därmed samtidigt även i inledningen av hela projektet. Uppstarten har inneburit att
utgångspunkterna för arbetet har presenterats och att deltagarna har getts möjlighet att kommentera
dessa utgångspunkter. Även det arbetssätt och den modelleringsfilosofi som modellerarna tillämpar
har behandlats. För att knyta an denna uppstart till Elektronikleverantören berättar Mikael som final
på denna inledning en historia baserad på hans egna erfarenhet av företaget. Han tillämpar då i
förhållande till den teori som jag presenterat i detta kapitel en förberedd interventionstaktik baserad
på lokal kunskap om verksamheten (se avsnitt 5.3.4.3).
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Poängen är att modelleraren kan använda lokal kunskap som sätt att relationsutveckla med gruppen
genom att han paketerar kunskapen i ett illustrerande exempel för att knyta an till den verksamhet
som ska modelleras. Genom att använda detta förberedda inlägg kan modelleraren därmed relatera
modelleringen till verksamheten. Syftet är att det ska underlätta för deltagarna att knyta samman
samarbetet med den egna verksamheten och på så sätt relevansgörs arbetet. Det som eftersträvas med
interventionen är att visa att modelleraren och gruppen har en relation att utgå ifrån, samt peka på att
det är meningsfullt att de sitter i rummet och tillsammans ska modellera verksamheten: för-att-motiv.
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Mikael

15

Mikael

16

Mikael

Ok (.) min erfarenhet från Elektronikleverantören är ungefär så här (.)
=jag försökte en gång köpa en kamera från er (.)
=och jag gjorde så att jag gick in på internetsidan (.) letade upp kameran och såg att (.)
=det skulle finnas ett exemplar i lager här i butiken i Borås
(2.0) vem var det som var butiksansvarig nu (.) du ((Mikael tittar och ler mot Butik som lutar sig tillbaka och sjunker
ned i stolen, men svarar upp mot Mikael genom att le tillbaka))
mycket riktigt (.) jag åker ned till butiken (.) och det är dagen innan julafton (.) familjen sitter hemma och önskar sig
en digitalkamera (.)
=och jag ska bara ha tag i den här kameran som det står på lagersaldot ska finnas på plats (.)
(2.0) dagen innan julafton som sagt‐‐
=jag springer in i butiken och får veta när jag står i informationsdisken (.) att ja den finns här (.) men inte i butiken
utan den finns där bakom (.) bakom den låsta dörren (.) jaha ok tänker jag—(1.0)
för att få köpa sin kamera får man alltså först gå till kassan (.) betala (.) och sedan hämta grejerna (.)
=när jag dock kommer fram till kassan (.) så säger man så här (.) att man först ska ringa in bakom den låsta dörren
(.) och verkligen se så det stämmer (.) det vill säga (.) att kameran finns där bakom‐‐
=jag ställer mig vid sidan av kassören och tittar på skärmen medan han ringer (.)samtidigt medan han gör det går
han igenom en massa vyer för att få fram informationen
°han grejar och har sig (.) och jag förstod då att det här var ju inte så lätt att få fram den information som han söker
(.) med andra ord gränssnittet verkade inte vara anpassat för den här situationen° (.) och mycket riktigt
=var det naturligtvis så att det inte fanns någon kamera på lager‐‐ (.)
=och jag håller då på att explodera (.) =varför? (.) jo (.) det är dagen före julafton (.) familjen sitter hemma och
väntar (.) jag har varit inne på internetsiten (.) sett att kameran finns (.)har åkt ned till butiken och (.) så finns den
inte (2.0)
Det man kan konstatera är väl att den situation som jag här talar om (.) den har väl att göra med IT‐systemet då,
eller? ((Mikael tittar på gruppen, IT‐ansvarig nickar lätt, Butik gör en notering på pappret framför sig, nickar, VD:n
tittar runt på gruppen))

Genom erfarenheten Mikael beskriver får deltagarna, inklusive honom, en gemensam referenspunkt
till verksamheten i fokus att samtal utifrån. Erfarenheten illustrerar på samma gång det processynsätt
som Mikael i förhållande till IT-system har redogjort för strax innan episoden. Bland annat har han
introducerat deltagarna i att IT-systemens funktion enligt detta synsätt är att underlätta
kommunikation inom ramen för verksamheten. Genom erfarenheten så har Mikael - måhända
utmanande och nära stupet (se avsnitt 5.3.4) - strävat efter att motivera deltagarna genom att
relationsutveckla och relevansgöra. Genom sin detaljerade redogörelse för köpsituationen har han
ungefär sagt så här
”Vi har en relation, vi som sitter här i rummet i och med att vi nu alla har erfarenhet av verksamheten,
samt finns det en relation mellan modelleringen som vi ska utföra och er vardag, som verkar vara lite
problemtyngd, alltså är det relevant att vi genomför modelleringen.”
Effekten som modelleraren vill uppnå är att relevansgöra modelleringsarbetet genom att binda
samman modelleringen med deltagarnas affektion för samarbetet. Detta genom att knyta dialogen
som förs till den lokala verksamheten: alltså deltagarnas verksamhet; deras system; deras kunder;
deras problem och deras utmaningar i deras vardag. Det som därefter följer exemplifierar hur

376

modelleraren genom argument i nuet behöver svara upp mot det som nu sagts i modelleringsdialogen,
för att gentemot deltagarna motivera dem att fortsätta samarbeta; presentera därför-att-motiv.
16

Mikael

17

Mikael

18

VD

19
20
21
22
23
24

Mikael
IT‐
ansvarig
IT‐
ansvarig
Mikael
IT‐
ansvarig

25

Mikael

26

LagerLog

27

LagerLog

28

LagerLog

29
30
31

LagerLog
EkChef
EKChef

32

EkChef

33
34
35

Mikael
EkChef
Mikael

36

Mikael

37

Ktj

38

Mikael

39

VD

40

VD

41

VD

42

VD

43
44

InkCh
InkCh

45

InkCh

46

Mikael

47

Mikael

48

Mikael

Det man kan konstatera är väl att den situation som jag här talar om (.) den har väl att göra med IT‐systemet då,
eller? ((Mikael tittar på gruppen, IT‐ansvarig nickar lätt, Butik gör en notering på pappret framför sig, nickar,
VD:n tittar runt på gruppen))
°det är så man ska se det (3.0)?° ((Mikael tittar på gruppen, drar ihop ögonen, ler lite, avvaktar. Vill släppa in
övriga i dialogen))
Eller? ((Flera i gruppen tittar till på VD när han fäller denna kommentar. VD har tidigare poängterat att han inte
avser svara som första person under modelleringen))
((Gruppen skruvar lite på sig, någon tittar på sina noteringar, någon talar tyst för sig själv, två tittar på varandra
och ler samtidigt)) (6.0)
Nu provocerar jag er lite (.) medvetet (.) för att *få igång (.) igång en diskussion* (.) ((Leenden, fortsatt skruvande
bland deltagarna))
=ja, din fråga handlar ju om (.) alltså (.) detta har att göra med IT‐systemet (.)
=IT‐systemet rapporterar ju saldot, [mm] sen om varan ligger på hyllan eller inte ((IT‐ansvarig gör en rörelse med
handen framför sig)), eh (.) vi har ju inget IT‐system som övervakar om varan verkligen ligger på hyllan‐‐
=varför stämmer det inte då? ((rapp respons i form av fråga till IT‐ansvarig.))
=°Ja, det kan ju diskuteras [mm] ° (1.5) ((tystnar))
Min poäng är att detta är väldigt viktiga frågor framförallt när det gäller ett postorderföretag (.) eller hur?
((motivera deltagarna genom argument, paketerad som fråga))
=Jag tror (1.0) ((LagerLog lutar sig fram över konferensbordet och söker med blicken mot Mikael att få komma in i
dialogen)) om jag får svara på den, [mm] ((Mikael växlar blicken från IT‐ansvarig till LagerLog))
=att en del för att förklara det som du råkade ut för [mm] ligger i (.) att när vi flyttade från X till Y så innebar detta
att vi gick från ett lager till tre olika lager [mm] (.)
=och jag tror att det då blev både fysiska fel och även administrativa (.) alltså (.) IT‐mässiga fel på grund av detta
[mm] (.) ((Mikael reser på sig och ställer sig mellan sin stol och OH‐projektorn))
vilket gjorde att ibland så stämde helt enkelt inte lagersaldot [mm]
=en fråga här ((riktad mot Mikael))
I saldot fanns det fortfarande en kvar (.)
=du hade inte bara otur att det mellan det att du tittade hemma och åkte ned [nej…] så köptes den […det stod
på…] som fanns?
…skärmen (.) att det skulle finnas en kvar‐‐ ((motivera deltagarna genom argument))
=det stod fortfarande [Det stod fortfarande..] på [..i datorn, när…]
…jag stod i kassan [ok] ((motivera deltagarna genom argument))
Och då uppfattade jag det som att det måste ju vara den siffran som reflekteras ut på Internet, via den funktion
(1.0) vad hette den nu (.) kolla—((Mikael tittar ned i sina anteckningar, motivera deltagarna genom
relationsutveckling, visar att han minns och noterat vad de har sagt))
=Kolla lagerstatus i butik och på internetshopen (.)
=ja just det. (.) och jag blev ju nu ganska frustrerad (.) det var ju dagen innan julafton (1.0) jag såg fram emot att
köpa den här kameran till familjen ((VD vinkar med sin penna))
Man kan väl säga att (.) när varan ligger fel så kan det vara på grund av inventeringsrutinerna inte fungerar [mm]
det har blivit ett svinn helt enkelt‐‐
=men det kan ju också vara så ((VDn pekar på Mikael)) att då inte uppdateringen av lagersaldo sker i realtid (.) så
kan det bli så här,
=att när du sitter hemma och ser att varan finns (.) så kan det vara så att någon annan har köpt denna vara och så
har inte saldot hängt med‐‐
=men detta ska naturligtvis synas på skärmen i butiken [mm] och om detta ((InkCh vinkar)) saldo bara uppdateras
varje halvtimme (.) så kan det bli fel ((VD vänder sig mot InkCh))
Det kan ju också varit så att det skett en bytestransaktion ((Gruppen tittar på InkCh))
=att denna vara ska flyttas till butiken [ja] och då kan det vara så att en person har uppdaterat systemet,
=men ingen har flyttat varan fysiskt [mm]‐ =och vi ser här problematiken med den manuella processen och IT
((InkCh visar med handen relationen mellan två saker i luften))
Min poäng är (.) om jag ska vara riktigt fräck, så struntar jag högaktningsfullt i detta [*men vi gör inte
det*(InkChef)((tittar skrattandes till på Mikael))], nej ni gör inte det‐‐
=men jag (.) som kund gör det (.) och det är hela poängen (1.0) ((motivera deltagare genom argument)) kunden
struntar i hur ni arrangerar era processer (1.0) kunden vill kunna köpa varan som ni utlovar ska finnas (.) det är er
kundcentrering som vi måste klara av att arbeta mot under modelleringen ((motivera deltagarna genom
projektering))
Här nu direkt (.) och jag vet inte om ni noterade det (.) kom vi direkt in på (.) en massa krav på IT‐stödet (.) här
och nu‐‐ ((motivera deltagare genom utbildning)) (.)

När de här samtalssekvenserna utspelar sig har modellerarna bara arbetat med verksamhetsrepresentanterna i en halvtimme. Mikael har inlett med ett initiativ som tog sig uttryck i den
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detaljerade och exemplifierande erfarenheten som han gav och som avslutades i yttrande 16 med en
fråga. Genom erfarenheten som exemplifierats har modellerarna nu emellertid redan hunnit flyttat
modelleringen mentalt till Elektronikleverantören. Relationsutvecklingen såväl som relevansgörandet
har dock utförts med en utmanande taktik (paketering av interventionen genom att ”gå nära stupet”).
Responsen från VD:s sida signalerar att denne accepterar taktiken samt påminner han gruppen om att
han nu tillämpar grupporienterat ledarskap. Han har tidigare under arbetsseminariet angett
(tillhandahållit) en norm för detta ledarskap, en del i infrastrukturen för modelleringsdialogen, att
han inte kommer svara först på en fråga under modelleringsarbetet. Detta signalerar att han har trätt
in i rollen som gatekeeper och därmed under modelleringen tillämpar en annan stil än vad
representanterna är vana vid vad gäller VD:ns agerande.
Responsen från deltagarna uteblir emellertid fortfarande, så Mikael nyanserar sitt ursprungliga
initiativ genom yttrande 20. Detta sker genom att han deklarerar att han medvetet har använt en
provocerande stil i sin taktik, samtidigt som han ackompanjerar denna deklaration med att le och
skratta. Även detta är en taktik som tillämpas för att stimulera gruppen att ge en respons på den
relatering till verksamheten som gjordes i yttrande 1 till 15.
Denna relatering berörde informationsteknik och kanske är det just därför IT-ansvarig tar över
samtalsturen efter Mikael svarar honom genom yttrandena 21 och 22. Nu vet inte IT-ansvarig att de
svar han ger är exempel på svar som Mikael förväntar sig från gruppen. Som processorienterad
verksamhetsutvecklare drivs Mikael av en teori som menar att IT-systemen ska vara
verksamhetsstödjande. Detta har han beskrivit tidigare i workshopen när processynsättet klargjordes.
Det IT-ansvarig svarar honom är: ”=IT‐systemet rapporterar ju saldot, [mm] sen om varan ligger på hyllan
eller inte ((IT‐ansvarig gör en rörelse med handen framför sig)), eh (.) vi har ju inget IT‐system som övervakar
om varan verkligen ligger på hyllan—”Detta resulterar i en respons från Mikael till IT-ansvarig med en

rapp stil: ”=Varför stämmer det inte då?” På videoupptagningen noterar man att IT-ansvarig blir lite
tagen över det snabba svaret och han responderar lite tystare i yttrande 24. Mikael ger nu i yttrande 25
argument till 1) hans inledande initiativ i yttrande 1 till 15, 2) hans fråga i yttrande 16 och 3) hans
rappa svar till IT-ansvarig i yttrande 23: ”Min poäng är att detta är väldigt viktiga frågor framförallt när det
gäller ett postorderföretag (.) eller hur? ((motivera deltagarna genom argument, paketerad som fråga))”.
Det initiativ som Mikael har tagit att motivera modelleringen i ljuset av en erfarenhet från
Elektronikleverantören är följaktligen förankrad i en rad argument, baserade på den teori och metod
som han tillämpar. Dessa argument kan Mikael använda för att visa på att hans erfarenhet har bäring
på modelleringens ändamål och det synsätt samt arbetssätt som tillämpas under modelleringen.
Genom att ta till argument kan han motivera deltagarna i nuet genom att säga ”därför sa jag som jag
sa” Härigenom underlättas det fortsätta samarbetet. Han ger alltså en rimlig förklaring kring grunden
för det som sagts, vilket avser att motivera deltagarna att fortsätta samarbeta.
LagerLog respons genom yttrande 26 till 28 tolkar jag som ett eftertänksamt svar på det initiativ som
togs i yttrande 1 till 15. Mikael ger i förhållande till denna respons själv kontinuerliga responser i form
av svarssignaler t.ex. ”[mm]” på LagerLogs inlägg, samtidigt som han fokuserar honom med blicken.
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Härigenom lyssnar han aktivt på LagerLog och signalerar gentemot honom och gruppen att han tar till
sig det som sägs. EkChef kommer därefter med en kontrollfråga i yttrande 30 till 33. Mikael ger här en
omedelbar argumenterande redogörelse som svar på denna fråga. Som en konsekvens av detta kan
inte erfarenheten och verksamhetsproblemet som visualiserats i 1 till 15 viftas bort med en enkel
förklaring. Modelleraren visar således återigen genom argument på vilken grund något sagts i
yttrande 1 till 15 och att det som sagts där har bäring på modelleringens ändamål. I yttrande 32 till 35
tar han ånyo till lokalt vunnen kunskap för att underbygga att han har varit med om erfarenheten och
i yttrande 36 relaterar han den situation som beskrivits till den funktion i systemet som tidigare
identifierats som problematisk i verksamheten; vilket Ktj bekräftar genom yttrande 37. VD ger
därefter en förklaring till problemet och därefter kommer InkChef med ytterligare en potentiell
förklaring. Efter dennes inlägg tar Mikael ytterligare ett initiativ genom yttrande 46: ”Min poäng är (.)
om jag ska vara riktigt fräck, så struntar jag högaktningsfullt i detta [*men vi gör inte det* (InkChef) ((tittar
skrattandes till på Mikael))], nej ni gör inte det‐”

Att inlägget som Mikael gör uppfattas som provokativt märks om man studerar videoupptagningen
detaljerat. Individer tittar till och InkChef skrattar till under sitt inlägg. Det som även märks om man
studerar detta inlägg detaljerat är att Mikael direkt svarar upp mot responserna med argument som
inte deltagarna kan värja sig mot (därför-att motiv): =men jag (.) som kund gör det (.) och det är hela
poängen (1.0) ((motivera deltagare genom argument)) kunden struntar i hur ni arrangerar era processer (1.0)
kunden vill kunna köpa varan som ni utlovar ska finnas (.) det är er kundcentrering som vi måste klara av att
arbeta mot under modelleringen ((motivera deltagarna genom projektering)) Här nu direkt (.) och jag vet inte
om ni noterade det (.) kom vi direkt in på (.) en massa krav på IT‐stödet (.) här och nu‐‐ ((motivera deltagare
genom utbildning)) (.)

Den förberedda erfarenheten ackompanjerades således av tydliga argument med syfte att motivera
poängerna i exemplet. Mikael visar auktoritet genom argumenten samtidigt som han utbildar
deltagarna och relationsutvecklar med gruppen. Han gör detta genom att han svarar upp mot de
responser hans inlägg för med sig och därmed infriar han de förväntningar som han etablerat.
Interventionen inbegriper även motivering av deltagarna genom projektering. Detta genom att han
pekar på att processkartläggningen måste drivas mot att bli ”kundcentrerad”. Därigenom motiverar
han deltagarna mot den prägel som modelleringen ska drivas mot. Genom att organisationen utsäger
sig för att vara kundcentrerad så bör även den känslomässiga bindningen för modelleringen förstärkas
hos deltagarna genom att arbetet ska riktas in mot ”kundcentrering”.
Det som sker närmast efter yttrande 48 är att modelleraren ledsagar gruppen in i ett fördjupat
föredrag om processer och IT-system (vilket kan ses som motivera genom utbildning) där han även
använder denna undervisning för att ytterligare lära känna deltagarna och därmed vidareutvecklar
han relationen som etablerats med gruppen i projektets uppstart; vilket kan ses som motivera genom
relationsutveckling.
Om jag samlar upp analysen fram till nu om att motivera deltagare så menar jag att Mikael som
ledsagande modellerare på olika sätt motiverar deltagarna till samarbete i nuet såväl som för arbete i
framtiden. Han bygger därmed upp hos deltagarna en positiva känslomässig bindning till arbetet samt
underbygger ändamålet med samarbetet. Utöver åtgärder som relevansgöra, utbilda, projektera,
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relationsutveckling, auktoritet och argument behöver deltagare även motiveras till att samarbete
genom att inspireras.
334

Mikael

=ok (.) så (.) nu har kunden lagt en order (.) ni har tagit emot den (1.0) Yes tänker kunden (.) nu får jag snart
min TV (.) vad händer då? Vad händer nu i verksamheten? ((Mikael rör sig till höger om modellen. Vänder
sig mot gruppen och därefter Ktj. Knyter händerna. Ler. Söker med blicken! Han inspirerar gruppen och Ktj
att fortsätta beskriva händelseförloppet i verksamheten))

Genom yttring 334 ovan samt tillhörande fotografi vill
jag ge ett typexempel på att inspiration även är en
viktig kraft för att motivera deltagarna i nuet. Om inte
verksamhetsrepresentanterna lägger ner energi i
dialogen så kommer det inte komma några bra svar
på de frågor som ställs. Blir det inga bra svar på
frågorna så vinns inga goda gemensamma insikter.
Agendan för modelleringen kan i så fall inte fullföljas
med kvalitativa modelleringsresultat som konsekvens.
Att i nuet inspirera deltagarna och på så sätt säkra en positiv känslomässig bindning för arbetet blir
därmed centralt när modellering ledsagas och handleds. Men samtidigt är det viktigt att målet för
workshopen inte förloras som en konsekvens av att arbetet stimuleras till att bli inspirerande
(upplyftande och frigörande). Samarbetsinriktad modellering är ett samarbete som innebär att någon
eller några ska göra något för någon eller några. Ett sakresultat ska samproduceras. Tid, kraft och
resurser koncentreras till ett antal tillfällen som ska generera detta resultat vilket ska ge grund, ledning
och förutsättning för framtida arbetsinsatser.
Arbetet behöver därmed utföras fokuserat och inriktat så att agendan kan fullföljas. Tillämpandet av
erfarenhet och arbetsresultat som komplement till teori och metod bör därför ses som medel så att
samarbetet kan bedrivas både rationellt och känslomässigt inspirerande. Dock får inte modellerarens
erfarenhet, eller den teori och metod som tillämpas, bli dogmatisk och leda till att deltagare
undertrycks. Om detta sker åsidosätts enligt min mening det faciliterande förhållningssättet.
Kensing & Madsén (1991) beskriver här faran att modelleraren manipulerar deltagarna. Det man då
som modellerare riskerar är att hela förtroendet som skapats för modelleraren, medlet, samarbetet,
resultatet och målet förbrukas och upphör. Ett tryggt samarbetsklimat kan då omvandlas till att bli
otryggt. Om denna situation uppstår behöver deltagarna åter motiveras. Det som analysen visar är att
motivering då utmärks av att man som modellerare genuint erkänner att man begriper sitt övertramp
och att man visar att man inser att sakresultatet som utvecklas inte är modellerarens egna utan
deltagarnas resultat. Med andra ord att man legitimerar de grundläggande normerna i det
faciliterande förhållningssättet.
Jag motiverar detta påstående empiriskt genom ett typexempel hämtat från modelleringsarbetet
tillsammans med Elektronikleverantören. Mikael tillämpade då i denna situation denna åtgärd för att
hantera en av de svåraste situationerna som han och modelleringsteamet ställdes inför under detta
projekt. Det är subepisod El-16:2 som utspelar sig vid det sjunde och sista arbetsseminariet. Gruppen
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har precis avslutat en individuell brainstorming som inneburit att de fått möjlighet att lista upp tre
förbättringsbehov var rörande det affärssystem som ska utvecklas som en konsekvens av
modelleringen. Förbättringsbehoven (transaktionsförutsättningar) är skrivna på notisar
(infrastruktur) och tillhandahålls på en gemensam presentationsyta i form av en whiteboard framför
arbetsgruppen. Den enda uttryckta regeln för brainstormingen – förutom avgränsat antal behov per
person – har varit att den enskilda avdelningen som representanten företräder inte skall prioriteras,
utan idéerna ska vara baserade på verksamheten som helhet.
I detta läge börjar genomgången av resultatet vilken Mikael som ledsagande modellerare ledsagar.
Notisarna har grupperats till verksamhetsområden och nu när behoven enskilt analyseras så flyttas
notisarna runt mellan dessa områden som en konsekvens av resultatet av den gemensamma
värderingen. Vi kommer in i dialogen när notisen med förbättringsbehovet ”Automatisering av
inbetalningshantering” ska värderas. Notisen är placerad under området IT-system. Gruppen som sitter
runt seminariebordet är riktade mot whiteboarden. Mikael står vid denna och ledsagar samarbetet.
220

Mikael

221

VD

222

Ktj

223
224

Mikael
Ktj
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Mikael
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Ktj
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Mikael
VD
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Mikael
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Mikael
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Mikael
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Ktj
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VD
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VD

240

Mikael
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Ktj
Mikael
Ktj

244

Mikael

245

VD

((Gruppens arbete att värdera resultatet av brainstormingen har nu nått fram till…)) Automatisering av
inbetalningshantering (1.0) ((Mikael vänder sig ut mot gruppen))
=den borde då placeras under kundnytta ((Kundnytta är ett annat område på whiteboarden))
Mm (1.0) fast det är ju IT och det funkar ju inte idag—((Ktj har formulerat förbättringsbehovet och placerat
det under IT))
=men vems inbetalningar gäller det (.) jo kundens [precis kundens (VD)]
=men de behöver automatiseras‐‐ ((Mikael tar notisen och flyttar den från IT till området Kundnytta))
=får jag flytta den hit så länge? (2.0) för detta har ju med kundkommunikation att göra‐ ((Mikael sätter fast
notisen på whiteboarden)) =på något sätt‐
=men samtidigt är det ju idag så att (1.0) idag gör de det (.) men man vill ju ha in dem i systemet (.) så att det
blir automatik‐‐
=men det du vill ((Mikael pekar på Ktj med pennan)) [tillför det kundnytta…(VD)]
…den ändringen som du föreslog?
=nej kunden märker inte [det märker kunden ingen direkt skillnad på (ekonomiecontrollern)] ((Mikael som
står mitt framför sin arbetsplats lägger nu armarna i kors tittar på ekonomiecontrollern och därefter
frågande på Ktj))
=jo men det kan du väl inte annat mena (.) det hoppas jag verkligen att det gör [säkerhetsmässigt ja (Ktj)] (.)
säkerhet ok (.) men effektivare betalningsströmmar in (.) medför väl att det finns mer tid kvar för kundtjänst
att betjäna kunderna (1.0) eller?
=men det berör ju ekonomi och inte oss‐‐
=ja men ekonomiavdelningen kan väl göra andra saker då (1.0)
=men det påverkar väl inte kunden (1.0) [det berör väl kunden visst (Mikael)]
=ja jo om ni ser det så (.) ok‐‐
=ju mer effektivare ni är generellt (.) ju mer tid och kraft finns det väl att lägga på kunden (.) alltså effektivare
processer som inte involverar direkt kundinteraktion kommer väl medföra att ni frigör kraft att ta hand om
kunden på ett bättre sätt (.) det är väl ganska logiskt‐
°Ja° (7.0) ((den intensiva och den nu även ”inflammerade” dialogen stannar av tvärt))
=alltså Ktj [°Ja°] jag tror jag har ett bra exempel här (.) är du med [°Ja°] (.) när du skriver upp en sådan sak
och vi nu sätter den under kundnytta (.) så innebär det inte att det inte kommer att lösas med IT (.) utan
tvärtom [°nänä°] utan vad vi försöker göra nu är att poängtera tänket att vårt IT‐stöd‐‐
=ska stödja de verksamhetsdelar som är viktiga för oss (.) och vilka vi vill förbättra (.) det är precis samma
tanke som när vi flyttade Logistiks lapp innan till service (.) ett IT önskemål som hade tydligt med service att
göra medan ditt önskemål har tydligt att göra med inbetalningar
=de IT‐frågor som ligger kvar (.) har enbart att göra med IT (.) till exempel systemets säkerhet (.) ((Mikael som
nu varseblivit situationen går nickandes bort till lappen och skriver något på tavlan. Han vänder sig sedan
mot gruppen och säger med lugnare röst))
=man skulle nog kunna tänka att det här förslaget istället hamnar under kategorin ekonomiehantering [ja
rent teknist (VD)]
Ja
=ja också även rent mentalt
Ja precis
För som ni menade ((Mikael pekar på Ekonomiecontrollern och Ktj)) så har detta inte med direkt kundnytta
att göra utan snarare indirekt kundnytta [ja precis (ekonomicontrollern)] ((Mikael motiverar deltagarna
genom att erkänna))
=för om vi har fordringar eller annat på kunden så kanske han eller hon inte ser detta som kundnytta (.)
kanske tvärtom (.) bra (.) så gör vi (.) nu fortsätter vi Dialogen fortsätter
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Modelleringsteorin som tillämpas här framhäver ideal som kundnytta och verksamhetsstödjande
system, där de senare ska främja handlingar i verksamheter. Teorin har framgångsrikt tillämpats
under hela arbetet som grund för frågor, utbildning, projektering, relationsutveckling,
relevansgörande och argument. Men här blir teorin-i-tillämpning något som kan beskrivas som en
dogm-i-tillämpning. Den blir en fastslagen sanning som ej kan rubbas och den används inte för att
underlätta samarbetet utan blir ett medel för att forcera dialogen i en viss riktning. Därmed hämmas
den delaktighet som arbetet fram till denna situation präglats av genom deltagarnas engagemang.
Ktj har identifierat inbetalning som ett problem som behöver lösas genom det nya systemet. I högre
grad än nu behöver inbetalningarna automatiseras. Ktj har placerat behovet under IT som en
konsekvens av verksamhetsbehovet automatisering. Med hjälp av teorin har modelleraren och
gatekeepern (VD) lotsat gruppen igenom aktiviteten. Målet de har haft är att de drivit värderingen av
förbättringsbehoven utifrån teorin så att dessa ska framhäva att det nya affärssystemet ska
underbygga ökad kundnytta. Gatekeepern och modelleraren vill i värderingen nu omgående flytta det
aktuella behovet från IT till Kundnytta. Men Ktj ser inte denna direkta koppling mellan behovet och
Kundnytta i och med att för henne är automatisering av inbetalningarna IT: ”Mm (1.0) fast det är ju IT
och det funkar ju inte idag—” Ktj argumenterar därmed för att det aktuella förändringsbehovet inte ska
flyttas utan behållas under området IT på whiteboarden. Hon vidmakthåller därmed sin linje givet
hennes perspektiv. Mikael som utredningsspecialist väljer emellertid att hålla fast sin linje att detta är
Kundnytta och flyttar notisen dit från IT och konstaterar att detta ”har ju med kundkommunikation att
göra‐ ((Mikael sätter fast notisen på whiteboarden)) =på något sätt‐”
Denna åtgärd är motivering av deltagare genom auktoritet och argument. Därför-att-motiv används
således för att legitimera den förändrade placeringen av notisen. Dialogen forceras stick i stäv med
Ktj’s perspektiv och åsikt. Givet sitt synsätt och hur hon uppfattar problemsituationen i verksamheten
så backar emellertid inte Ktj från sin position. Hon kommer med ytterligare motiv till varför lappen
bör vara under IT. Poängen med förbättringsbehovet är ju automatiseringen menar hon. Vad som då
sker mellan yttrande 227 och 235 är att teorin-i-tillämpning blir till en fastslagen sanning för
modelleraren som används allt längre ifrån den verkliga problemsituation som råder i verksamheten,
och i stället blir den en hävstång för att övertyga Ktj att det förbättringsbehov som hon har preciserat
snarare har att göra med Kundnytta än IT. Först ställer Mikael och VD i samspel en motfråga. Tillför
förbättringsbehovet kundnytta? Detta svarar Ktj nekande på och får nu även medhåll av controllen
(som för första gången medverkar i modelleringen då han precis nyanställts). Ekonomiecontrollen
svarar att kunden inte kommer märka någon direkt skillnad om förbättringsbehovet realiseras. Detta
reagerar Mikael på och argumenterar för att förändringar i formerna för inbetalning kommer att leda
till effektivare betalningsströmmar vilket väl ”medför… …att det finns mer tid kvar för kundtjänst att
betjäna kunderna (1.0) eller?” Det Ktj gör då är att hon preciserar att sitt förbättringsförslag inte rör det
egna verksamhetsområdet kundtjänst utan ekonomiavdelningen.
Utan att deltagarna har gått på djupet om vad förbättringsbehovet avser, har nu teorin-i-tillämpning
styrt in förloppet i en situation där modelleraren argumenterar för den nya placeringen som
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förbättringsbehovet har fått utan djupare kännedom om vad behovet avser i verksamheten. Teorin-itillämpning blir nu inte en drivkraft utan en dogm mot vilket utförda handlingar försvaras genom
därför-att-motiv. I yttrande 232 till 235 utspelar sig därmed en sekvens där facilitatorn driver på för
att visa att hans argument är närmare sanningen än Ktj’s. Med andra ord utredningsspecialisten
undertrycker genom sitt handlande verksamhetsspecialisten vilket resulterar i att Ktj i yttrande 237
kapitulerar. I detta läge har i första hand Ktj och den ledsagande modelleraren hamnat i kris.
Samarbetet i nuet är i fara, samt kan även samarbetet på sikt och sakresultatets acceptans i
organisationen hotas, då Ktj utgör spindel i verksamheten genom sin roll i organisationen.
Situationer under modelleringsarbete blir intensiva och krävande för såväl deltagare och modellerare.
Fördelen med ett fungerande samspel inom modelleringsteamet framträder nu i detta typexempel.
Under sekvensen har VD som gatekeeper stannat upp och ”tagit ett steg tillbaka” Han har då värderat
den situation som utspelar sig. I yttrandena 237 till 239 går han åter in i dialogen och skapar ett
utrymme för den ledsagande modelleraren att ta ett steg tillbaka, samtidigt som han som gatekeeper
preciserar för Ktj tanken bakom förslaget att flytta ”Automatisering av inbetalningshantering” från IT till
Kundnytta.
Utrymmet som tillhandahålls genom gatekeeperns intervention gör det möjligt för modelleraren att
varsebli situationen, samla sig, förstå sin uppgift som faciliterande utredningsspecialist och därefter
formulera två nya inlägg som innebär att åtgärden att motivera deltagare genom erkännande
tillämpas. I yttrande 240 föreslår han nämligen baserat på de insikter som Ktj och
Ekonomiecontrollern har gett gruppen ”att det här förslaget istället hamnar under kategorin
ekonomiehantering” och fortsätter sedan i 244 ”För som ni menade ((Mikael pekar på Ekonomiecontrollern
och Ktj)) så har detta inte med direkt kundnytta att göra utan snarare indirekt kundnytta [ja precis
(ekonomicontrollern)]” Genom att ta i beaktning deras åsikter, ”ni menade,” motiveras deltagarna nu

åter att samarbeta. Deras verksamhetsinsikter erkänns som det grundläggande för modelleringen.
Inläggen innebär inte att teorin-i-tillämpning och perspektivet att sätta kunden i fokus åsidosätts, men
att verksamhetsinsikterna som erhållits från Ktj och ekonomiecontrollern blir det centrala i
modelleringen. Det är insikternas betydelse för modelleringen som genuint erkänns av modelleraren.
Med hjälp av denna åtgärd återvinns förtroendet för modelleraren och motivationen för samarbetet
stärks. Därmed säkras det samarbetsklimat och den relation som var hotad.
I yttrande 245 motiverar gatekeepern därefter gruppen igen genom inspiration. Han menar nu att
gruppen ska avsluta den aktuella agendapunkten och gå vidare modelleringen. Han inspirerar
följaktligen gruppen att fortsätta arbetet efter att erkännandet har leverats och accepterats. Båda
åtgärderna syftar mot att stimulera motivation för arbete i nuet. Men tillskillnad från att inspirera är
erkänna en reaktiv åtgärd. Att inspirera är en proaktiv åtgärd och sker ofta inför handlingar.
Erkännande, som ovan visats, sker efter en handling för att hantera konsekvenserna av handlingen.
Åtgärden används i efterhand om behov föreligger för att säkra förtroendet för samarbetet och
relationerna mellan aktörerna som är inblandade i arbetet.
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I modelleringsarbetet tillsammans med Inredningsleverantören riktar Eskil och Annica stor kraft mot
att utbilda deltagarna i arbetssätt. Jag får genom deras sätt att modellera inblick i hur deltagare kan
motiveras genom utbildning och projektering. Utbildningen i detta projekt innebär en
kunskapsmässig rörelse från teoretisk genomgång till praktik övning: från teori till tillämpning.
Övning blir finalen i modelleringsteamets ansträngning att starta upp modelleringsprojektet genom
utbildning. Detta är inte samma utbildningsaktiviteter som i projekten tillsammans med
Elektronikleverantören och Distansvaruhuset. Orsaken till skillnaden är att i detta projekt ska
verksamhetsspecialisterna modellera verksamheten självständigt under vissa tidsperioder. De behöver
således en självständig förmåga att driva och genomföra modelleringsarbete.
Två grundläggande egenskaper karaktäriserar utbildningen. Den ena är repetition och den andra är
rörelsen från begrepp och teori till färdighet i modellering. Den första egenskapen innebar att
modellerarna genom exemplen kontinuerligt återkom till samma fenomen, men belyste dem utifrån
olika händelser, miljöer eller erfarenheter. Detta för att på så sätt om och om igen kunna illustrera vad
objekt, tabell, egenskap och relation är vid modellering. Som jag berört i tidigare avsnitt i detta kapitel
(se t.ex. tillämpa interventionstaktik 5.3.4.1) innebär pedagogiken att modellerarna börjar med att
använda metaforiska exempel (Skafferiet och Laga mat) för att introducera arbetssättet, successivt
övergår de därefter till att konkretisera hur objektmodellering bedrivs och genomförs genom
verksamhetsanknutna exempel. Då används två fiktiva men praktiknära exempel som grundläggande
strukturer för undervisningen. Dessa förberedda exempel (generella förberedda interventioner)
kompletteras under undervisningen med friare exempel från modellerarnas sida.
Den andra egenskapen innebar att modellerarna coachade gruppen mot färdighet: alltså färdighet att
formulera begrepp; färdighet att gruppera begrepp till objekt; färdighet att relatera objekt till varandra
genom relationer; färdighet att dokumentera arbetet i modeller och tabeller. Samtidigt som detta är
tillhandahållande av modelleringsförutsättningar för arbete i framtiden (se avsnitt 5.3.5) blir
utbildningen då även en åtgärd för att motivera deltagarna till att ändamålsenligt utföra
modelleringshandlingarna. Utbildning av detta slag är därför såväl utveckling av förmåga som
motivering av deltagarna att samarbeta rationellt.
För att visa detta har jag valt ut följande typexempel. Annica agerar nu som kunskapare när hon leder
utbildningen. Under närmare en timme har hon föreläst om teori och begrepp i relation till
objektmodellering. Utbildningen ska nu övergå till övning. Verksamhetsspecialisterna sitter vid ett
konferensbord som är möblerat som ett U vilket möjliggör bland annat att modellerarna kan röra sig
in i gruppen under undervisningen, samt även att deltagarna har ögonkontakt med varandra och
gentemot varandra kan samverka.
Subepisod In‐4:1
#

1

Från
aktör

Annica

Handlingar
Yttrande ((Annan form av kommunikation eller handling, sätt eller stil))
((Annica lägger på en OH‐bild med namnet Övningsexempel)) Då kommer
ni nu att få (.) precis som när vi processmodellerade, en plast ((Annica visar
genom en gest)) (5.0) som ni tejpar upp på vägen (.) till det så får ni (.)
((Annica går iväg och hämtar något från det lilla lagret de har av
modelleringsmaterial vid väggen)) små rutor som ni kan skriva objektnamn
i (.) och sedan ska ni klistra upp dessa rutor på plasten och dra streck
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Förutsättning (F) /
(Res) Resultat
F: OH‐bild med
övningsexempel
Metod för
modellering
Modelleringsplast
Post‐It‐notisar

Till aktör
(er)

Gruppen

2

Annica

3

Annica

4

Annica

5

Annica

6

System
förv

7

Annica

8

Annica

mellan dem för att på så sätt visa vilka relationer som finns mellan
objekten ((Annica interagerar med gruppen genom OH‐bilden samtidigt
som här vänd mot gruppen)
((Annica vänder sig mot OH‐duken)) Här ser ni det underlag som finns för
övningsexemplet (3.0) ((Hon vänder sig igen mot gruppen)) vilket ni också
har fått ut i ert material ((Hon vänder sig därefter mot OH‐duken)) (.) =här
har ni de begrepp som finns i en verksamhet (.) vilket är en
reseledarverksamhet‐ de åker alltså runt och har med sig folk.
((Annica pekar på några av begreppen)) Den här verksamheten vill ha hjälp
från er att hålla koll på information som viktig för den (.) de har därför tagit
fram en lista till er med de viktigaste begreppen‐‐
=och här ((Annica pekar till höger om varje begrepp)) finns en liten
förklaring‐‐ =så personalnummer är ett nummer för varje anställd ((Annica
visar med handen på OH‐duken därefter tar hon två steg bakåt och vänder
sig mot gruppen)) så genom denna förklaring så kan ni se vad de menar
med sina begrepp(2.0) ((Hon tittar på gruppen))
=nu är det så att det här ((Hon pekar igen på begreppen på OH‐duken)) inte
är objekt, utan det är begrepp (1.0)‐ man kan ju fundera på (1.0) till
exempel personalnummer, vilket objekt hör det till? ((Annica förflyttar sig
till utgångspositionen i U‐et; Systemförv räcker upp handen och Annica
pekar på henne))
Anställd
Ja, anställd (.) =precis (1.0) och det är så ni måste fundera och tänka i
grupperna nu när ni ska genomföra den här övningen‐‐
=då har ni hittat ett objekt som heter anställd och då är det anställd som
ska stå i den här gula rutan ((Annica lyfter upp en post‐it‐lapp och visar för
gruppen)) (.)

9

Annica

=och sedan får ni gå vidare i listan och bearbeta varje begrepp (.) ortsnamn
till exempel (.) vad kan det vara för objekt? ((Interagerar med gruppen
genom OH‐bilden, vänd mot gruppen))

10

Ink1

Plats (2.0)

11

Annica

En plats (1.0) och vad kan objektet heta (2.0) det kan heta plats (.) men
plats (.) hmm det beror hur stort man tänker (.) =vad kan man tänka sig
mer?

12

Lager‐
Log

Destination [°destination…°]

F: OH‐bild med
övningsexempel
Res: Bakgrunds‐
kunskap om övningen
Motivera deltagarna
genom utbildning
F: OH‐bild med
övningsexempel
Kunskap om
objektmodellering
F: Yttrande 5
Kunskap om
objektmodellering

Annica

F: Yttrande 6

Systemförv
och grupp

F: Yttrande 6 och 7
Post‐It‐otisar
F: OH‐bild med
övningsexempel
Res: Metod för
modellering
F: Yttrande 9
Kunskap om
objektmodellering
F: Yttrande 10
Kunskap och
erfarenhet från
objektmodellering
F: Yttrande 10 och 11

13

Annica

=…går bra (.) kanske ort (.) men destination går bra (.) Det går bra med
vilket som, det viktiga är att ni kommer överens om vad som ska stå i rutan
((Annica håller upp en gul post‐it‐lapp för gruppen ))

14

Annica

Ni ska alltså tillsammans jobba fram objekten i grupperna (.) skriva ned
dem på lapparna (.) klistra upp dem på plasten och sen dra relationer
mellan objekten‐‐

Annica

=och ni hjälps åt ((Annica går nu rakt in i U‐et enda ned till U‐ets botten))
och ni får jobba i två grupper (.) så jag delar väl er här ((Annica delar
storgruppen i två arbetsgrupper mellan Katalog och Ink1 som sitter längst
ned i U‐et)) det blir smidigt så (.)

16

Annica

=nu har vi denna gång inget grupprum‐ =utan vi får dela upp detta stora
rum (1.0) ni ((Annica pekar till vänster)) arbetar där borta ((pekar längst
ned i rummet)) och ni ((Annica pekar till höger)) ni arbetar här framme där
vi har stått och föreläst för er. (5.0)

17

Annica

I vanliga fall (1.0) ehh (.) nu får ni ju stå och jobba (.) och förhoppningsvis
kommer ni då gå fram och rita och hjälpas åt (.) man kan också sitta runt

15

F: OH‐bild med
övningsexempel
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F: Yttrande 10 till 12
Kunskap och
erfarenhet från
objektmodellering
Res: motivera
deltagare för framtida
arbete genom
utbildning
F: yttrande 10 till 13
Metod för
modellering
Indelningsgrund
Res: motivera
deltagare för framtida
arbete genom
utbildning
Fördela arbete till två
arbetsgrupper
F: Tillgänglig
arbetsyta
Indelningsgrund för
grupperna
Res: Tillhandahålla
modellerings‐
förutsättning
(infrastruktur)
F: Erfarenhet från
modelleringsarbete

Grupp

Annica

Ink1 och
grupp
Annica

Gruppen

Gruppen

Arbets‐
grupperna

Arbets‐
grupperna

ett bord och arbeta (.) men nu får ni hjälpas åt och gå fram och rita på
plasten‐‐

18

Annica

19

Annica

20

Annica

Res: Motivera
deltagarna genom
projektering
=det är alltid bra om det är någon som är lite chef för gruppen ((Annica ler
F: Erfarenhet från
och tittar på de två arbetsgrupperna som nu är indelade)) och styr och
modelleringsarbete
bestämmer hur saker och ting ska ske (.) det kanske är så att ni fungerar i
Metod för
alla fall‐‐
modelleringsarbete
F: yttrande 15
Ink1 och
Indelningsgrund
=men för säkerhets skull ((Annica går längst ned i U‐et igen och pekar på
Katalog
Res: Motivera
Ink1 respektive Katalog)) så har vi reservchefer här ((Annica går tillbaka till
deltagarna genom
utgångspositionen)) (.) om det spårar ut.
Arbets‐
projektering
grupperna
Res: fördela arbete
F: episoderna fram till
nu i workshopen
Tid kvar fram till
Känner ni er mogna nu (.) för att jobba (1.0) Låt oss säga en halvtimme (.)
Gruppen
lunch
eller? Vi får se hur snabba ni är ((Annica tittar på gruppen och Eskil))
Res: Motivera
deltagarna genom
projektering
((Arbetet smyger igång genom att modellerarna leder arbetet att sätta upp modelleringsplast på respektive
grupparbetsyta))

Varför är de insikter som framträder genom detta typexempel viktiga utifrån ett
modelleringsperspektiv? Utbildning vid denna typ av modelleringsform, delvis sammanhållen
modellering, innebär att modellerarna strävar efter att möjliggöra kommande modelleringsarbete
genom att deltagarna utvecklar individuell kunskap om och färdighet att modellera. I och med att
modellering omfattar självständigt arbete i mindre grupper behöver modellerarna således
inledningsvis facilitera gruppen på ett sådant sätt att modelleringsfärdigheter förmedlas till deltagarna
från modellerarna. Det räcker således inte vid denna modelleringsform att som representant för
Inredningsleverantören inneha verksamhetskunskap när modellering genomförs. Deras uppgift som
deltagare är gränsöverskridande om vi tänker oss en gräns mellan att vara verksamhetsspecialist och
att vara utredningsspecialist. Under arbetet i de mindre arbetsgrupperna ska deltagaren i samspel med
varandra på ett strukturerat vis och självständigt omvandla sina kunskaper till dokumenterade
insikter. Med andra ord facilitera och ledsaga varandra i arbetsgrupperna genom att pendla mellan att
vara verksamhets- och utredningsspecialist. För att möjligöra detta tillhandahåller Annica i
ovanstående typexempel modelleringsförutsättningar i form av kunskap, förmåga och infrastruktur.
Vad episoden även visar är att deltagarna motiveras genom utbildningen och den projektering som
dessutom sker. Motiveringen framträder bland annat i yttrandena 13 till 15 då deltagarna undervisas i
att arbetet att utveckla objekt ska ske tillsammans och att man ska hjälpas åt i arbetsgrupperna under
detta arbete. Samarbetet som en rationell verksamhet beskrivs således av modellerarna och deltagarna
motiveras således i att följa dessa anvisningar.
Modellerarna delar därefter upp storgruppen i två grupper och fördelar ut uppgiften att genomföra
övningen till dessa arbetsgrupper. Genomförandet baseras på den kunskap och förmåga som erhållits
men också på den motivation som nu samtidigt har skapats hos deltagarna. Motivationen är
förankrad i att de dels ska arbeta tillsammans och hjälpas åt, dels att de ska genomföra en övning
kopplad till en fiktiv verksamhet där de har till uppgift att skapa förutsättningar som medför att denna
verksamhet på ett effektivare sätt kan ta fram och använda information. Målet med övningen knyts
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således fram till nu både till utbildning och sedermera det grupperna ska göra efteråt: datamodellering
av sin egen verksamhet. Innan arbetet sätts igång motiverar Annica även gruppen genom att fördela
arbetet till ”reservchefer” i grupperna och hon motiverar även varför dessa roller är viktiga vid
självständigt arbete samt påpekar att arbetet nu förutsätter att man går fram och ”tillsammans ritar på
plasten”. Dessa åtgärder innebär att Annica faciliterar gruppernas samarbeten genom att projektera
arbetet. Hon motiverar alltså gruppen för arbete i framtiden genom att planlägga vissa delar som ska
genomföras samt genom att hon fördelar ut arbetet att leda modelleringen till Katalog respektive Ink1,
vilka blir ”reservchefer”.
Utbildning och projektering blir därmed viktiga faciliteringsåtgärder när modellering periodvis delas
upp i mindre arbetsgrupper som på egen hand ska driva modelleringsarbetet framåt. Grupperna
behöver då inte enbart tillhandahållas modelleringsförutsättningar, agendapunkter och
arbetsfördelning. De behöver även utveckla motivation för att själva utföra det arbete som ligger för
handen. Att motivera genom utbildning och projektering handlar med andra ord om att i första hand
motivera deltagarna att utföra framtida handlingar (möjliggöra). I andra hand handlar det om att
motivera att något faktiskt görs (underlätta). Det handlar om att genom olika delåtgärder inom ramen
för en interventionstaktik rusta deltagarna för framtiden och samtidigt motivera varför detta framtida
arbete ska utföras på ett visst sätt. Detta sker då ofta med hjälp av inspiration, relevansgöra,
relationsutveckla, att redogöra för argument eller visa auktoritet.

5.3.6.3 Sammanställning av åtgärden motivera deltagare som begreppsstruktur
I figur 5.19 visar jag den sammanställning som jag gjort över åtgärden motivera deltagare i termer av
begreppsstruktur. Jag använder tid som horisontell indelningsgrund. Att motivera deltagare kan ske i
nuet eller för framtiden. Denna indelningsgrund har jag förankrat i Schütz (1970:26) som beskriver
hur motivering kan ske i relation till tid. Därför-att motiv presenteras för att visa och förklara varför
något har skett eller sker, medan för-att motiv presenteras för att visa och förklara varför något sker
eller ska ske.
Analysen ligger till grund för att fyra olika grupperingar av subåtgärder utvecklats. Materialet visar att
tre av dessa grupperingar primärt knyts till för-att motiv och därmed motivering till varför något sker
eller ska ske (nu eller i framtiden). Detta är motivering genom utbildning och/eller projektering,
motivering genom relationsutveckling och/eller relevansgörande, samt motivering genom inspiration
och/eller erkännande. De två förstnämnda grupperingarna är främst kopplade till arbetet att motivera
samarbete som ska ske i framtiden och inte i första hand till arbete som sker i nutid. Däremot är
åtgärden inspirera kopplat till något som utspelar sig i situationen. Detta är en proaktiv handling
riktat mot det arbete som ska ske omedelbart efter inspirationen. Även om erkännande är en reaktiv
handling, som sker efter att en handling utförts, så handlar erkännande inte om att försvara varför
något har skett. Att erkänna är ett reaktivt sätt att motivera för framtiden och är på så sätt framåtriktat
för att på så sätt säkra trygghet i och motivation för samarbetet.
Att däremot visa på argument och auktoritet är i första hand riktat mot att rättfärdiga det arbete som
sker nu eller som skett i tidigare situationer: s.k. därför-att motiv. Åtgärden görs i nutid, riktas mot
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konsekvenser av handlingar som har genomförts samt syftar till att skapa förutsättningar för att inget
behöver ändras och att med detta som grund få gruppen att fortsätta samarbeta.
För att kunna ordna dessa fyra grupperingar vertikalt så introducerar jag nu med koppling till practice
theory (PT) - som är en del i mitt handlingsteoretiska perspektiv (se avsnitt 3.2.1.2) - begreppet
teleoaffektiv struktur. Denna begreppsmässiga enhet är en sammanslagning av kategorin mål
(ändamålsenlighet) som drivkraft för handling och kategorin affektion (positiv känslomässig
bindning) som drivkraft för samarbete: ”Teleology, as noted, is orientations toward ends, while
affectivity is how things matter. What makes sense to a person to do largely depends on the matters for
the sake of which she is prepared to act, on how she will proceed for the sake of achieving or possessing
those matters, and how things matter to her; thus on her ends, the projects and tasks she will carry out
for the sake of those ends given her beliefs, hopes, and expectations, and her emotion and moods”
(Schatzki 2001b:52).

Figur 5.19: Sammanställning av åtgärden motivera deltagare som begreppsstruktur

På övre sidan på den vertikala indelningsgrunden i figur 5.19 hamnar därför ändamål. Samarbetet är
rationellt orienterat mot mål som finns på olika nivåer med koppling till modelleringsuppdraget. Det
som det empiriska materialet visar är att åtgärder som att utbilda och projektera i första hand handlar
om att motivera deltagarna mot ändamålet för framtida arbete. Argument och auktoritet handlar
däremot i första hand om att motivera deltagarna till varför något tididgare har skett i relation till
ändamålet för samarbetet. Emellertid, som Schatzki (2001b:52) beskriver, är samarbetets
genomförande starkt sammankopplat med hur deltagaren som individ eller deltagarna som grupp
känner för och upplever aktiviteten. Detta framträder genom den tilltro (belief), den förhoppning
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(hope) och de förväntningar (expectations) som aktörer har och kontrinuerligt utformar i förhållande
till samarbetet.
Detta resonemang leder fram till affektion på den nedre sidan på den vertikala indelningsgrunden i
figur 5.19. Att motivera genom relationsutveckling, relevansgörande, inspiration eller erkännande
handlar således om att stimulera deltagarnas tilltro till samarbetet, deras förhoppningar, samt deras
förväntningar på samarbetet. Med andra ord motivera den känslomässiga betydelse som det
samarbetsinriktade modelleringsarbetet har för deltagarna och därmed den kraft de har att engagera
sig i modelleringen.

5.3.6.4 Empirisk och teoretisk grundning av åtgärden motivera deltagare
När en metod används blir metoden en del av användarens inre sätt att tänka, tolka, värdera och
planera arbetet (Röstlinger & Goldkuhl 1994:5). Författarna menar då mycket riktigt att
metodanvändarens tankestruktur påverkas av metoden som används. Att betrakta en metod enbart
som ett fysiskt yttre verktyg, som modelleraren kan lägga tillbaka i verktygslådan när processen är
genomförd, är därmed vilseledande. Modellerare har svårt att frigöra sig ifrån metoden som används.
Denna är en del av den linje av interventioner som han eller hon använder för att säkra strukturen i
arbetet. Detta har vi sett i anslutning till åtgärden ställa modelleringsfråga (se avsnitt 5.3.3) och
åtgärden tillämpa interventionstaktik (se avsnitt 5.3.4). Det är enklare för modelleraren att växla
mellan yttre fysiska instrument såsom blädderblock, whiteboard eller OH-film. Till dessa har
modelleraren en yttre relation, medan till metoden har modelleraren en inre relation. En risk som
härmed föreligger är att metoden blir till en dogm som medvetet eller omedvetet undertrycker andra
deltagare under samarbetet och då inte blir det frigörande instrument som modelleringsmetoden är
designad att vara.
Vennix (1996:163) menar att en viktig uppgift för modelleraren är att vid samarbetsinriktad
modellering bjuda in och engagera deltagarna att medverka i modelleringsdialogen. Att motivera
deltagarnas medverkan är särskilt viktigt ur två aspekter. Dels har det att göra med ägandeskapet till
resultatet, dels har det att göra med åtagandet att i framtiden använda resultatet. Det är genom
medverkan från deltagarnas sida som ägandeskapet och överförandet av resultatet till framtida
situationer möjliggörs. Han skriver (ibid): ”Sometimes during a discussion you may see from the face of
certain persons that they do not agree with parts of the model, but they do not get a real chance to air
their opinion. If you notice this, it is important to ask this person what he or she thinks of the model,
because if you don’t, you will run the risk of ‘losing’ this individual or worse, if the person does not get a
chance to show his or her disagreement, he or she might not support the plan later on.”
Om jag nu låter metoden som inre instrument (Röstlinger & Goldkuhl 1994) möta Vennix (1996) åsikt
att deltagarnas medverkan är viktigt så blir det i sin tur viktigt att metoden i tillämpning inte blir en
dogm som trycker tillbaka deltagarnas engagemang. Baserat på det empiriska materialet har jag i detta
kapitel identifierat åtgärder som modelleraren kan ta till för att motivera deltagare att samarbeta.
Samtliga åtgärder handlar om att bidra till att ett tryggt samarbetsklimat skapas. Vennix (1996:163)
skriver: ”Your task as a facilitator is to create a safe environment in which people have the feeling that
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they can air their opinions and that these will be given serious consideration. This will in turn encourage
people to participate” Två av åtgärderna, inspiration och erkännande, är kategorier som medför att
komplicerade situationer kan hanteras. Att erkänna är en reaktiv åtgärd som att hantera en situation
där metoden i tillämpning har resulterat i att en deltagares engagemang för modelleringen hotas.
När jag genomförde återkopplingsintervjun med Mikael och vi samtalar om situationen där Ktj’s
engagemang för arbetet hotades, så poängterar han den utsatta position som Ktj hade under
modelleringen. Hon var nyligen tillsatt på positionen. Hon kunde verksamheten bra men hade svårt
att tydligt och säkert redogöra för verksamhetens logik. Det förde med sig att de komplexa situationer
som uppstod under modelleringen ofta handlade om aktiviteter som hon redogjorde för i
modelleringsdialogen. Trots att hon ofta hade rätt i relation till de andra deltagarna, kom hon ofta i
obekväma situationer där hon tvingades att backa eller gå tillbaka till verksamheten för att kontrollera
hur det stod till i den aktuella aktiviteten. Mikael minns även att det vid det här specifika tillfället, så
hade en ny deltagare kommit in workshopen, som inte medverkat vid de tidigare tillfällena under
projektet. Detta var ekonomicontrollern. Han hade därmed inte hade deltagit i arbetet och följaktligen
inte socialiserats in i det arbetssätt som modelleringen tillämpade. Därför hade denna sista workshop
inneburit att samproduktionen hade växlats med grundläggande utbildning i modellering, vilket vållat
att kraft från Mikaels sida lagts på annat än avslutningen av modelleringen. Han poängterar
avslutningsvis att episoden visar på det viktiga och fungerande samspel som etablerades mellan
honom och gatekeepern. I detta fall innebar samspelet att man turades om att facilitera arbetet och
samtidigt skapade man förutsättningar för varandra att kunna förflytta sig in i bakgrunden och
värdera arbetet som fortskred såväl som det egna agerandet.
Eskil betonar i återkopplingsintervjun med honom att han har som policy att alla som engageras i
modelleringen ska medverka under samtliga tillfällen och att han undantagsvis tillåter att nya aktörer
kommer i arbetet. Om detta aktualiseras tillåter han detta endast om de behövs för att vidareutveckla
modellerna och om de accepterar arbetssättet som tillämpas.
Det Mikael poängterar, och som Annica även understryker i återkopplingsintervjun med henne, är att
medverkandet av en gatekeeper är viktigt för att hantera situationer av den karaktär som uppstod i
modelleringsarbetet tillsammans med Elektronikleverantören. Mikael beskriver bland annat att den
relationsutveckling som skedde under modelleringen medförde att VD:n utvecklades till en medaktör
i modelleringsteamet. Han kunde således agera co-facilitator under arbetet och vara med och hantera
den situation som nu uppstod. Genom att samverka med en gatekeeper kan situationen desarmeras,
den kan därefter åtgärdas och sedan kan man gå vidare i samarbetet.
En trygg samarbetsmiljö som i sig själv motiverar (encourage) samarbete skapas enligt mig genom att
deltagarna aktivt motiveras genom åtgärder såsom relationsutveckling, relevansgörande, utbildning,
projektering, inspiration, argument och auktoritet. När den trygga samarbetsmiljön hotas, som följd
av tidigare handlingar från modellerarnas sida, återvinns tryggheten och förtroligheten för samarbetet
genom erkännande, där denna åtgärd i sin tur vilar på att ett tryggt samarbetsklimat även råder inom
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modelleringsteamet. I detta exempel utgjordes detta av det goda samspel som förelåg mellan den
ledsagande modelleraren och gatekeepern.

5.3.6.5 Normativa kriterier för åtgärden motivera deltagare

Figur 5.20: Sammanställning av normativa kriterier för åtgärden motivera deltagare

I detta avsnitt kommer jag redovisa ett antal olika aspekter rörande normativa kriterier för
faciliteringsåtgärden motivera deltagare. Den första aspekten är behov som kan ligga till grund för att
åtgärden behöver utföras. Behoven är därmed indikatorer som modelleraren kan använda när han
eller hon diagnostiserar en situation under modelleringsarbetet. Genom att fånga situationen genom
indikatorn kan situationen karaktäriseras och en lämplig åtgärd utformas och utföras. Jag har även i
sammanställningen utrett olika mål som skilda subåtgärder har samt tillika utrett den potential för det
samarbetsinriktade modelleringsarbetet som åtgärden har. Förutom att behov, avsett mål samt
tänkbart värde med åtgärden, har jag även analyserat risker som finns med att motivera deltagarna
under modelleringen. Utredningen är baserad på de empiriska insikter som analysen resulterat i samt
den bearbetning av kategorierna som skett som en konsekvens av grundningen. Jag sammanställer de
normativa kriterierna för att motivera deltagarna i figur 5.20.

5.4 Sammanställning och värdering av resultatet från den första
forskningsfrågan
5.4.1 Facilitering-i-handling i förhållande till modellering-i-handling
I avsnitt 1.3 avgränsade jag studiens problemområde till facilitering-i-handling vid modellering i
samarbete. Genom detaljerad analys av det empiriska materialet har jag multigrundat utvecklat sex
övergripande faciliteringsåtgärder. Jag har därmed utformat en grund till en praktisk teori om hur
facilitering kan ske vid samarbetsinriktad modellering. Jag karaktäriserar detta kunskapsbidrag en
teoretisk plattform.
I figur 5.21 återkopplar jag denna plattform till studiens problemavgränsning. Jag sammanställer här
dels faciliteringsåtgärderna inom ramen för facilitering-i-handling, dels relaterar jag denna plattform
till synsättet att facilitering och modellering-i-handling delvis är överlappande handlingar som
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modelleraren behöver behärska när modellering genomförs i samarbete. Jag visar även genom figuren
att facilitering och modellering inte ligger på samma nivå. Facilitering-i-handling har ingen mening
om inte modellering-i-handling utförs. I figuren representerar jag faciliteringsåtgärderna genom:
•
•
•
•
•
•

F1: Ställa modelleringsfråga (se avsnitt 5.3.3)
F2: Tillämpa interventionstaktik (se avsnitt 5.3.4)
F3: Justera agenda (se avsnitt 5.3.1)
F4: Fördela arbete (se avsnitt 5.3.2)
F5: Tillhandahålla modelleringsförutsättning (se avsnitt 5.3.5)
F6: Motivera deltagare (se avsnitt 5.3.6)

Åtgärden att ställa modelleringsfrågor (F1) har jag placerat mitt emellan modellering-i-handling och
facilitering-i-handling i figur 5.21. Att ställa frågor under modelleringsarbetet utgör motorn i
modelleringsarbetet. Utan frågor inga svar. Utan svar ingen insikt. Ingen insikt inget sakresultat.
Sättet på hur frågor ställs samt hur andra inlägg görs är kopplat till den interventionstaktik som
tillämpas av modelleraren (F2). Att tillämpa en interventionstaktik är med andra ord ”mer”
facilitering än modellering, men det är samtidigt inte renodlad facilitering-i-handling. Sättet på hur
inlägg paketeras är kopplat till det sammanhang som modellering-i-handling innebär. Detta får som
effekt att jag placerar denna åtgärd inom ramen för det fält där modellering och facilitering överlappar
varandra, men ”längre ifrån” modellering-i-handling, än ställa modelleringsfrågor (F1).
Att justera agenda (F3) och fördela arbete (F4) ser jag som ”renodlade” faciliteringsåtgärder som
modelleraren kan ta till för att inverka på modelleringen och de överlappar inte med modellering-ihandling som tillämpa interventionstaktik och ställa modelleringsfrågor gör. Detta gör inte heller
förutsättningsskapande åtgärder såsom tillhandahålla modelleringsförutsättningar (F5) och motivera
deltagare (F6), vilka därmed helt är placerade inom ramen för åtgärder vid facilitering-i-handling.
Ambitionen i denna avrapportering har varit att formulera, förädla och grunda enskilda faciliteringsåtgärder. Härigenom skapar jag en grund fortsatt teoriutveckling. Det jag har pekat på är att denna
teoriutveckling omfattar både ytterligare teorikondensering samt analys av sambandet mellan olika
åtgärder, och hur olika åtgärder tillämpas i sekvens eller parallellt för att möta olika situationer under
modelleringen
För att övergripande visa på att det finns samband mellan begreppen så har jag i figur 5.21 markerat
relationer mellan några av åtgärderna. Relationerna mellan justera agenda (F3), fördela arbete (F4),
tillhandahålla modelleringsförutsättning (F5), motivera deltagare (F6) och tillämpa
interventionstaktik (F2), samt mellan denna åtgärd och ställa modelleringsfråga (F1), innebär att
faciliteringsåtgärder paketeras och utförs inom ramen för olika interventionstaktiker. En del i det
fortsatta teoriutvecklingsarbetet är att karaktärisera olika interventionstaktiker i förhållande till olika
situationer.
.
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Figur 5.21: Facilitering-i-handling i förhållande till modellering-i-handling

Om motorn i modelleringsarbete är att ställa modelleringsfrågor så är sättet på hur detta sker och hur
andra ingripande utförs knutet till den interventionstaktik som utformats och tillämpas. Genom att
jag identifierat en typologi för olika modelleringsformer, aktivitetstyper och rolltyper vid
samarbetsinriktad modellering (se avsnitt 4.7) så innebär detta att jag även genom denna studie har
byggstenar för att utforska och designa olika interventionstaktiker som kan tillämpas vid specifika
situationer under modelleringsarbete. Detta innebär att jag med utgångspunkt i den teoretiska grund
jag skapat kan vidareutveckla plattformen till en praktisk teori om facilitering vid samarbetsinriktad
modellering. Jag diskuterar detta vidare i avsnittet om fortsatt forskning i kapitel 7.
I figur 5.21 väljer jag att inte betrakta modellering-i-handling som en ”blackbox”. I teoriutvecklingen
har jag dock fokuserat facilitering-i-handling. Emellertid innebär utformandet av min referensram i
kapitel 3 att jag erhållit insikter från extern teori som kan användas för att ge ett exempel på hur
modellering-i-handling i figur 5.21 kan tolkas. I avsnitt 3.4.1 samt fördjupat i 3.4.4.2 (se t.ex. figur
3.21) konstaterar jag att metoder ofta är centralt i modelleringsarbete. Metoden tillför normativ kraft
och styr arbetet på olika sätt, bland annat genom att påverka deltagarnas tankestrukturer.
Med andra ord är ett sätt att betrakta modellering-i-handling som tillämpandet av en eller flera
metodkomponenter. Metodkomponent består av arbetssätt, notation och begrepp och är en del av ett
ramverk som är baserat på ett perspektiv, och sammantaget är dessa delar relaterade till
samarbetsformer (Röstlinger & Goldkuhl 1994:22-23). Arbetssätt (M1) handlar om vilka frågor som
ska ställas under modelleringsarbetet. Givet den teoretiska plattform om facilitering som jag utvecklat
så hävdar jag att denna aspekt av metodkomponent-i-tillämpning ligger nära F1 som var att ställa
modelleringsfråga (se figur 5.21). Jag hävdar i anslutning till denna kategori att grunden för varje
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modelleringsfråga är att modelleraren tar utgångspunkt i proceduriell kunskap vilket då kan tolkas
som arbetssätt-i-tillämpning. Begrepp-i-tillämpning (M3) handlar om vad modelleringsdialogen
handlar om vad man talar om. Jag väljer att lägga denna modelleringskategori utanför det delade
området då detta ensidigt enligt min mening bör betraktas som modellering-i-handling; med andra
ord vad frågandet handlar om under modelleringen. Dock finns här en viktig koppling till F3 justera
agenda då ändringar i vad frågandet ska handla om påverkar agendan för modelleringsarbetet. Denna
koppling visar jag i figuren.
Notation-i-tillämpning (M2) är något som jag i likhet med F2 tillämpa interventionstaktik anser bör
finnas inom ramen för det gemensamma området i figur 5.21. Hur svar uttrycks och dokumenteras
kan vara mer eller mindre faciliterande för deltagarna beroende på metodkomponentens
beskrivningsteknik samt hur den tillämpas av den person som dokumenterar resultaten (med eller
utan metodverktyg-i-tillämpning). Notation-i-tillämpning är därmed centralt i modellering-ihandling, men som vi sett genom ovanstående analys, också relaterat till facilitering. Ramverk-itillämpning (M4), vilket skulle kunna tolkas som hur arbetet läggs upp genom olika
metodkomponenter vid modellering-i-handling, samt hur synsättet (M5) påverkar modelleraren vid
modellering knyter jag till modellering-i-handling. Emellertid har synsättet (M5), som figuren visar,
en viktig relation till facilitering-i-handling som område. I inledningen till detta avsnitt angav jag att
modellering-i-handling inte förutsätter facilitering, men tvärtom att facilitering-i-handling är
beroende av modellering. Synsätt i förhållande till modellering-i-handling anger vad som är viktigt för
modelleraren och metoden när modellering utförs. Om ett faciliterande förhållningssätt är viktigt i
den metod som ska tillämpas aktualiseras således facilitering-i-handling, därav relationen mellan
synsätt (M5) och området facilitering-i-handling.
Det jag avslutningsvis konstaterar är att denna studie, i ljuset av den generiska metodteori som jag
använt för att exemplifiera modellering-i-handling (Röstlinger & Goldkuhl 1994), har resulterat i
handlingskategorier för det som benämns samarbets- / insamlingsformer (arbetsform) (se figur 3.21).
Det som föreliggande studie emellertid gör är att den vidgar arbetsform till att inte enbart innefatta
vem som frågar och vem som svarar. Det som denna studie visar är att det är viktigt att förstå att
underlättandet av samarbete även handlar om, hur och att interventioner behöver utformas och utföras,
att och hur deltagare motiveras, att och hur modelleringsförutsättningar tillhandahålls, att och hur
modelleringsarbete fördelas, samt att och hur agendan för arbetet successivt justeras.
Sammantaget är detta resultat svar på den första forskningsfrågan: vad utmärker facilitering vid
samarbetsinriktad modellering? Innan jag i nästa kapitel besvarar den andra forskningsfrågan så vill
jag peka på några styrkor och svagheter som jag identifierat i den teoretiska plattform som jag
utvecklat.

5.4.2 Styrkor och svagheter med den utvecklade plattformen
Den primära styrkan med den plattform som jag utvecklat är att den utformats kring sex stabila
kategorier som är uppbyggda kring olika subkategorier. Jag anser att de är stabila då de vilar på
relevanta empiriska observationer med olika egenskaper samt för att den har grundats i extern teori
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samt annan empiri i form av återkopplingsintervjuer. Plattformen är därmed stabil samt relevant för
dess tillämpningsområde.
En svaghet med plattformen är att kategoristrukturerna som utvecklats i hög grad rör varje enskild
kategori. Med andra ord har inte relationerna mellan kategorierna på ett fullgott sätt studerats och
analyserats. I figur 5.21 visas enbart tentativa förslag på hur kategorierna borde kunna relateras i
förhållande till varandra och de två övergripande kategorierna facilitering-i-handling och
modellering-i-handling. Jag ser här ett behov och en möjlighet till fortsatt teoriutveckling bland annat
genom så kallad teorimodellering (Axelsson & Goldkuhl 2004). Genom denna modelleringsform kan
relationer mellan olika åtgärder studeras utifrån det handlingsperspektiv som jag använt i
föreliggande studie. Dessa relationer kan då analyseras och dokumenteras genom teorigrafer som på
sätt visualiserar hur olika åtgärder kan hänga samman i förhållande till olika situationer som kan
uppstå under modelleringsarbete.
En annan svaghet i relation till mitt pragmatiska förhållningssätt är att teorin i detta läge inte har
kondenserats till en komplett praktisk teori för facilitering. För att nå dit behöver relationer mellan
olika kategorier utvecklas, men därutöver behöver teorin även utformas till ett praktisk instuemt för
modellerare som faciliterar samarbetsinriktad modellering. En potentiell strategi att göra detta är att
bedriva fortsatt forskning enligt design science research (t.ex. Hevner et. al. 2004; Vaishanvi &
Kuechler Jr. 2008). Den multigrundade utvecklingsansats som jag tillämpat fram till nu kan då
kompletteras med en strategi som har som uttalat mål att designa kunskapsprodukter vilka ska
gnerera praktisk inverkan på ett specifikt tillämpningsområde såsom modellering i samarbete och
facilitering.
Trots dessa svaghter anser jag att kunskapsbidraget är vidareutvecklingsbart. I synnerhet i och med
dess karaktär som en stabil och väl förankrad teoretisk plattform som på detaljnivå skildrar
situationsanpassad facilitering. Detta får anses som en styrka i ljuset av det pragmatiska
förhållningssätt som anlagts och som i kunskapsutvecklingen praktiserats. I nästa kapitel kommer jag
visa på potentialen med kunskapsbidragets vidareutvecklingsbarhet.
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Kapitel 6 – Analys av situationsanpassad facilitering vid
samarbetsinriktad modellering
6.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. I detta kapitel kommer jag redovisa den konversationsinriktade handlingsanalys som jag
genomfört för att besvara den andra forskningsfrågan i studien: vad utmärker situationsanpassad
facilitering vid samarbetsinriktad modellering? Detta arbete bygger vidare på det resultat som
redovisades i kapitel 5. I detta kapitel redogör jag för sex övergripande åtgärder en modellerare kan ta
till för att underlätta och möjliggöra modelleringsarbete när detta sker i samarbete. Den andra
forskningsfrågan riktar in studien mot att analysera den dynamik som uppstår då åtgärderna
tillämpas och situationsanpassas. Kapitlet består av:
•
•

•

En sammanställning av det tillvägagångssätt som tillämpats i denna del av studien.
Redovisning av fyra analyserade episoder, i vilka situationsanpassad facilitering framträder.
Redovisningarna omfattar vardera:
o En konversationsinriktad analys av episoden;
o En sammanställning av insikter som utvecklats om hur facilitering situationsanpassas;
o En återkoppling till faciliteringsåtgärderna baserat på de insikter som utvecklats.
En sammanställning och värdering av vad som utmärker situationsanpassad facilitering vid
samarbetsinriktad modellering.

Disposition. Kapitlet är uppdelat i sex övergripande avsnitt. I avsnitt 6.2 presenterar jag de
förutsättningar som styrt analysen. Jag presenterar där en sammanfattning av hur analysen har
bedrivits och återkopplar detta till kapitel 2 och studiens metoddesign. Jag presenterar i detta avsnitt
också övergripande de fyra typexempel som jag valt ut för att skildra var som utmärker anpassning av
facilitering vid olika situationer. Jag tillämpar här typologin över modelleringsform, aktivitetstyp och
rolltyp (se avsnitt 4.7) som kriterier för att välja ut episoder för att skildra dynamiken vid
situationsanpassad facilitering.
I avsnitt 6.3-6.6 redovisar jag analyserna av de fyra episoderna som jag valt ut som typexempel för att
visa situationsanpassad facilitering. Varje avsnitt är indelat i tre underavsnitt. Det första
underavsnittet är inriktat mot att redovisa den konversationsinriktade handlingsanalys som jag utfört
för att utveckla insikter om hur facilitering situationsanpassas vid samarbetsinriktad modellering. De
insikter jag utvecklat från denna detaljerade analys sammanställs därefter i det andra underavsnittet.
Jag organiserar denna sammanställning baserat på det synsätt som jag anlagt på situationsanpassning.
I det tredje underavsnittet återkopplar jag till de faciliteringsåtgärder som jag presenterat i kapitel 5.
Jag binder följaktligen här samman resultatet från arbetet med de två forskningsfrågorna och det är i
detta tredje underavsnitt där jag successivt urskiljer den förmåga som särskilt utmärker arbetet att
genomföra situationsanpassad facilitering. Detta är förmågan hos modelleraren att kontinuerligt
fokusera och omfokusera under modelleringsarbetet på sådant som utförts innan, i nutid eller sådant
som i framtiden kommer behandlas under modelleringen.
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6.2 Redogörelse av tillvägagångssättet
I avsnitt 2.3.3.2 redovisar jag det instrument för konversationsinriktad handlingsanalys som jag
tillämpat för att dokumentera och analysera det empiriska datamaterialet. Jag har använt detta
instrument som grundläggande analysinstrument då jag analyserat olika episoder i förhållande till de
två forskningsfrågorna. Som drivkraft för att strukturera analysresultatet har jag i arbetet med den
andra forskningsfrågan emellertid även använt den referensram beträffande situationsanpassning
som jag utformade i avsnitt 3.6. Referensramen består av två modeller för att förstå hur situationer
diagnostiseras och hur interventioner utförs baserat på diagnoser att detta slag. Båda modellerna är
cykliska i sin karaktär och de riktar båda stor kraft på initial värdering, intervention samt kontinuerlig
varseblivning (Goldkuhl 2004; Schwarz 2002). Genom de handlingskategorier som dessa modeller
omfattar har jag formulerat en kategoristruktur (se figur 6.1) som jag använder för att strukturera
analysresultatet genom att klassificera det som sker när facilitering situationsanpassas.
#

Observera

Förvärdera

Intervenera

Kontinuerligt
varsebli

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder

Figur 6.1: En sammanställning av tillvägagångssättet över hur analys av situationsanpassad facilitering skett

Kategorin observera hämtar jag från Schwarz (2002). Denna kategori tar jag med då jag genom
videodokumentationen observerat att modelleraren stundtals följer arbetet genom observation. De
söker då av situationen på jakt efter behov av stöd. Förvärdera hämtar jag både från Schwarz (2002)
och Goldkuhl (2004). Detta är en kategori för att strukturera insikter om modelleraren när denne
tolkar och värderar behoven i situationen samt när denne designar hur och varför en intervention ska
utföras. Intervenera hämtar jag från både Goldkuhl (2004) och Schwarz (2002). Under denna kategori
har jag strukturerat insikter om själva interventionen. Jag har genom denna kategori riktat in analysen
på att analysera hur åtgärden initieras, fullföljs och avslutas. Kontinuerlig varseblivning är en kategori
som jag hämtat från Goldkuhl (2004).
I Schwarz (2002) beskrivs detta steg under kategorin intervention. Medan interventionen sker så
testar modelleraren av åsikter och reaktioner för att på så sätt följa upp vilka konsekvenser åtgärden
får. Gentemot denna löpande diagnos anpassas åtgärden som interventionen innebär för att möta den
omständigheter som uppstår som effekter av åtgärden (Goldkuhl 2004). Jag väljer att hålla isär
intervenera och kontinuerlig varseblivning då detta hjälper mig att strukturera resultatet på ett bättre
sätt. Eftervärdera hämtar jag från Goldkuhl (2004) och handlar om att värdera huruvida åtgärden
hade framgång eller inte i förhållande till det behov som motiverade interventionen. I den sista
kolumnen mappar jag den analys som ordnas genom kategoristrukturen mot de faciliteringsåtgärder
som jag utvecklat. Jag sammanställer här således när de tillämpats och i vilken form de praktiserats.
Kategoristrukturen användes iterativt tillsammans med det analysinstrument (se kapitel 2, figur 2.11)
för att strukturera de insikter som vanns under analysen i förhållande till det perspektiv på
situationsanpassning som jag anlagt i studien. I figur 6.2 visar jag detta genom att den första fasen konversationsinriktad handlingsanalys - i arbetet att förstå vad som utmärker situationsanpassad
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facilitering, baseras på analysmetod, referensram samt den förförståelse som jag fått genom de
faciliteringsåtgärder som jag utvecklat. Den fjärde förutsättningen för analysen i denna första fas var
den typologi (modelleringsformer, aktivitetstyper och rolltyper) som jag utvecklat genom den
situationella analysen av de tre modelleringsprojekten (se avsnitt 4.7). Detta medför att jag genom den
andra forskningsfrågan utvecklar kunskap om vad som utmärker situationsanpassad facilitering vid
olika modelleringsformer, aktivitetstyper och rolltyper. Jag använde dessa förutsättningar tillsammans
med fästpunktdrivet urval för att selektera ut olika episoder som utmärker situationsanpassad
facilitering.

Figur 6.2: En sammanställning av tillvägagångssättet för hur analys av situationsanpassad facilitering utförts

Ur den första analysfasen ordnades med hjälp av kategoristrukturen i figur 6.1 det jag vill beskriva
som semi-strukturerade insikter om vad som utmärker situationsanpassad facilitering. Det blev
därefter logiskt att i den andra fasen ytterligare strukturera dessa insikter genom att ställa samman
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dem i tabeller. Jag erhöll härigenom sammanställda insikter om vad som utmärker situationsanpassad
facilitering vid olika modelleringsformer, aktivitetstyper och rolltyper.
I den tredje fasen återkopplar jag de insikter som jag utvecklat från analysen av varje episod mot de
faciliteringsåtgärder som jag utvecklat i anslutning till den första forskningsfrågan. När jag nu på delrespektive helhetsnivå arbetade med att återkoppla nyvunna insikter mot de tidigare resultaten
grundades faciliteringsåtgärderna ytterligare, samt framträdde ett nytt övergripande resultat om vad
som utmärker situationsanpassad facilitering. Detta resultat blev tydligt när jag som raster anlade den
handlingsteoretiska definition av facilitering som jag använt som grund för att utforma
faciliteringsåtgärderna. Det som då framträdde var inte en åtgärd utan en förmåga som särskilt
utmärkte situationsanpassning av facilitering-i-handling.
Detta var modellerarnas förmåga att fokusera och omfokusera under den pågående
modelleringsdialogen. Innebörden i denna förmåga utvecklade jag successivt vid arbetet med den
andra forskningsfrågan. Jag sammanställer insikterna om förmågan i en modell i avsnitt 6.7. Jag har
matchat den utvecklade förmågan dels mot referensramen om situationsanpassning, dels mot extern
teori, vilken jag valt ut under det teoretiska arbetet med begreppet fokusering (t.ex. Gendlin 2003;
Kuutii 1991; van Maurik 1994).
Innan jag redovisar och motiverar de insikter som jag utvecklat kommer jag nedan redogöra för vad
som utmärker de fyra typexempel som jag använder för att empiriskt motivera resultatet från den
andra forskningsfrågan. Redogörelsen görs baserat på typologin modelleringsform, aktivitetstyp och
rolltyp (se avsnitt 4.7):
•

•

•

•

Avsnitt 6.3 innefattar subepisoden El-6:2 i modelleringsprojektet tillsammans med
Elektronikleverantören. Modelleringsformen är sammanhållen modellering, aktivitetstypen är
sammanhållen samproduktion, modelleraren agerar ledsagare (samproducent).
Avsnitt 6.4 innefattar subepisoden El-8:2 i modelleringsprojektet tillsammans med
Elektronikleverantören. Modelleringsformen är sammanhållen modellering, aktivitetstypen är
sammanhållen validering, modelleraren agerar ledsagare (aktiv validator).
Avsnitt 6.5 innefattar subepisoden In-8:1 i modelleringsprojektet tillsammans med
Inredningsleverantören. Modelleringsformen är delvis sammanhållen modellering, aktivitetstypen är
sammanhållen samproduktion, modelleraren agerar ledsagare (coach).
Avsnitt 6.6 innefattar subepisoden In-4:1 i modelleringsprojektet tillsammans med
Inredningsleverantören. Modelleringsformen är delvis sammanhållen modellering, aktivitetstypen är
gruppvis samproduktion, modelleraren agerar handledare (aktiv validator, samproducent,
utbildare/coach).

Detta visar hur jag således tillämpade typologin som var resultatet från studiens situationella analysfas
för att utveckla insikter om situationsanpassad facilitering när olika förutsättningar. Motivet var
härigenom att urskilja episoder där situationsanpassning särskilt träder fram, men samtidigt fånga
situationsanpassning när olika förutsättningar och omständigheter vid modellering råder. För att få
riktning i detta urval använde jag återkopplingsintervjuerna. Till särskilt stöd var återkopplingsintervjun med Eskil då han i intervjun refererar till subepisod In-8:1 och den situation som där
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utspelar sig när han som modellerare ingriper för att coacha deltagarna tillbaka till konstruktivt
modelleringsarbete.
Jag har inte i arbetet med den andra forskningsfrågan haft för avsikt att täcka samtliga aktivitetstyper,
rolltyper, eller behov av situationsanpassning som kan uppstå under de två olika modelleringsformerna. Motivet bakom denna avgränsning ligger i ambitionen att i denna avhandling endast
presentera en teoretisk plattform för att förstå vad som utmärker situationsanpassad facilitering. Jag
anser däremot att det empiriska materialet i tillräcklig omfattning empiriskt grundar de insikter jag
formulerat om situationsanpassad facilitering. Jag anser även att det samlat utgör tillfredsställande
grund för att kunna teoretisera kring fokusera och omfokusera som central förmåga vid
situationsanpassad facilitering. Jag anser dessutom att arbetet validerar ståndpunkten att den
teoretiska plattform som jag utvecklat har god potential att kunna vidareutvecklas till en fullgod
praktisk teori om situationsanpassad facilitering i enlighet med en pragmatisk, multigrundad och
designorienterad strategi. I detta arbete är en naturlig del att ytterligare utveckla insikter om
situationsanpassning.

6.3 Insikter om situationsanpassad facilitering vid ledsagad
samproduktion
Under det andra arbetsseminariet med Elektronikleverantören använde modellerarna i förväg
utformade handlingsgrafer som medel för att facilitera den sammanhållna modelleringen
(modelleringsform). Samproduktion genom samrekonstruktion (aktivitetstyp) möjliggjordes då genom
att den ledsagande modelleraren (rolltyp) tillämpade förberedda underlag från detta pågående projekt.
Underlaget hade förberetts inför mötet av den passive dokumentatören. Syftet med underlaget var att
underlätta i situationen för den modellerare som ledsagar samproduktionen. Målet med graferna när
de förbereddes var dock att de skulle vara möjliggörande för framtida modelleringssituationer.
Arbetet underlättades dessutom genom att modellerarna tillämpade proceduriell kunskap i nutid och
arbetsresultat som genererades under det pågående arbetet.
I detta läge under modelleringen står samproduktion av verksamhetskunskap i förgrunden, men i
bakgrunden finns det kontinuerliga behovet att samvalidera den kunskap som samproduceras.
Generering och validering sker således växelvis, men tonvikt är att genom det förberedda underlaget
katalysera och rikta dialogen, så att effektiv modellering av nuläget i verksamheten sker.
Mikael innehar rollen ledsagande modellerare {episod El-6:2}. Arbetet har när vi kommer in pågått i
cirka tre timmar och utgörs nu av samrekonstruktion av hur en kundorder expedieras på lagret. För
att ytterligare rikta dialogen har Mikael tidigt i seminariet formulerat och tillämpat ett enkelt exempel
(en lokalt baserad interventionstaktik) som innebär att han, Mikael, har lagt en kundorder. Denna
illustrativa ”kundorder” har därefter ”följts” genom handlingsflödet; den har genom
modelleringsdialogen t.ex. passerat kundtjänst, kreditkontroll och har nu hamnat på lagret där den nu
ska plockas och packas. Successivt, för varje verksamhetsområde som ”kundordern” passerat, har
frågor om verksamheten formulerats och riktas mot specifika situationer; såsom t.ex. att Mikael har
beställt två varor varav den ena inte fanns att plocka trots att det står i lagersaldot att den ska finnas på
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lagerplatsen. Gruppens svar på denna fråga medförde att dialogen hamnade på ett så att säga
”stickspår” och temat för modelleringen tappades för en stund. Nu i detta läge agerar VD:n i sin roll
som gatekeeper för att åter rikta dialogen mot agendapunkten, temat, i modelleringen. Vi går nu in i
den konversationsinriktade handlingsanalysen för att se vad som händer därefter.

6.3.1 Konversationsinriktad handlingsanalys av subepisoden
7

#

VD

=men hur hanteras Mikaels order (.) om inte lagersaldot stämmer?

Observera

Förvärdera

Intervenera

Kontinuerligt
Varsebli

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder
En lokalt förankrad intervention ”Exemplet
Mikaels order” har tidigare tillämpats under
modelleringen. Denna taktik ligger till grund för
nuvarande modelleringsdialog

7

Modelleraren har även tidigare motiverat
deltagarna genom relationsutveckling, utbildning
och relevansgörande

Inget behov av
intervention
föreligger i detta
läge

VDs
inlägg

Ställandet av modelleringsfrågor har baserats på
förberedda underlag (handlingsgrafer på OH),
proceduriell kunskap och arbetsresultat
genererade under seminariet
Genom auktoritet och justera agenda för
gatekeepern tillbaka dialogen till det aktuella
temat.

Figur 6.3: Delanalys 1 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samproduktion

Den övre delen i figur 6.3 är den kategoristruktur (se figur 6.1) som tillämpas för att analysera vad
som sker i en situation. I den nedre delen av figur 6.3 (tabellens rader) grupperar jag de insikter jag
vunnit och ordnat från den konversationsinriktade handlingsanalysen. Mikael som ledsagande
modellerare behöver inte i detta läge i situationen intervenera för att rikta modelleringsdialogen mot
temat som ska behandlas. Jag tolkar detta som att de åtgärder av möjliggörande karaktär som
genomförts för att motivera gruppen genom relationsutveckling, relevansgörande och utbildning nu
får effekt. Gruppen genom VD ledsagar nämligen sig själv i stunden tillbaka till temat. Mikael avvaktar
istället, observerar VDs inlägg, varseblir att inget behov av intervention föreligger. Vi går vidare i
episoden.
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som projiceras på OH‐duken som en gemensam referenspunkt för deltagarna)) eh‐‐ (.) =i första läget så är den ju skarp
(.) och då får han gå tillbaka och nolla ut den aktuella adressetiketten (.) och sedan får man kreditera denna order i
systemet ((Mikael sträcker sig nu mot OH‐bilden och positionerar pennan vid en fri yta så att han kan dokumentera
ett arbetsresultat på gemensamma referenspunkten)) (.) och så får han lägga upp en ny order i systemet (2.0)
Ett makulera ordern ((Mikael skriver på OH‐bilden)) [ja (LagerLog)] och radera adressetikett [ja (LagerLog)] =inte
fakturan? ((fokuserar in)) [nej inte i det läget (LagerLog)] (3.0)
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Dokumenterar
på OH‐grafen

Figur 6.4: Delanalys 2 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samproduktion

Mikael observerar VDs frågande och LagerLogs svarande. Han observerar även grafen, vilken utgör
den gemensamma referenspunkten och samtidigt en transaktionell förutsättning. Grafen är alltså ett
underlag, som tillföljd av dialogen kan behöva vidareutvecklas beroende på hur situationen utvecklas.
Han varseblir dialogen aktivt genom att lyssna på vad som sägs och varseblir innebörden i det som
sägs gentemot underlaget vilket projiceras på OH-duken. VD fortsätter därefter facilitera dialogen
genom att respondera på LagerLogs svar. Under den tid som därefter LagerLog i yttrande 10 redogör
för handlingsförloppet – det som sker när lagersaldot inte stämmer – så uppmärksammar Mikael att
det som sägs inte framgår av grafen; den transaktionella förutsättningen för dialogen. Mikael
förvärderar nu situationen dolt för deltagarna och konstaterar att det finns ett behov av modellering-ihandling i form av att uppdatera grafen och därigenom dokumentera de insikter som LagerLog och
VD samproducerar. Han hittar en plats på grafen som projiceras på duken där resultatet av de
kommande handlingarna kan dokumenteras och förbereder en intervention.
Interventionen sker i yttrande 11 och innebär att ett antal faciliterande åtgärder utförs samtidigt,
samordnat och situationsanpassat. Mikael motiverar nu deltagarna att fokusera insikterna genom att
tillföra en ordning i dokumentationen av handlingsflödet. Han använder därefter de insikter han
fångat genom LagerLogs framställning och tillämpar en lokalt baserad intervention vilken han
paketerar i det Kakabadse et. al. (2007:13) benämner ”re-frame”, med andra ord att repetera och
omformulera de svar han fått genom LagerLogs redogörelse. Omformuleringen kompletteras med
ställandet av en verifierande modelleringsfråga: =inte fakturan? Frågan innebär att Mikael också pekar
på vad som är relevant i dialogen i förhållande till modellen. Han skapar i samma ögonblick
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förutsättningar för att vidareutveckla relationen med verksamhetsspecialisterna genom att
samproducera modellen med dem, vilket är en central handling i motiverandet av samarbete vid
sammanhållen modellering.
Det som också framträder i relation till situationsanpassad facilitering genom yttrande 11, vilket jag
inte genom faciliteringsåtgärderna har fångat, är att Mikael fokuserar in dialogen genom
interventionen. Han tillämpar således en förmåga som är viktig vid facilitering-i-handling av
samarbetsinriktad modellering: att kunna fokusera och omfokusera. Vi ser detta tydligare om vi
studerar det som sker i fortsättningen av episoden.
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Mikael
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LagerLog
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Mikael
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#

Observera

Två [kreditera fakturan (LagerLog)] ((Mikael skriver)) Tre [nyupplägg av order(LagerLog)] ((Mikael skriver)) (4.0)
och då går den upp till (.) vaddå? (1.0) ((Konsekvensen har blivit att Mikael nu omfokuserar genom att fokusera
ut dialogen samt fokusera bakåt i tiden genom granska de OH‐bilder som ligger framför honom och redan har
behandlats)) (2.0)
=ah (.) den läggs ju in (.) den kommer in i själva orderstocken
=ok ja ((Mikael omfokuserar igen och fokuserar in dialogen igen på den graf som ligger på OH‐projektorn och
som projiceras på duken))
Sen har vi haft diskussioner på jobbet att det egentligen inte borde vara så att det är vi på lager som ska sköta
detta (.) utan detta ska egentligen gå upp till kundtjänst som då måste få meddelande om att den här ordern
inte gick igenom. ((LagerLog fokuserar nu ut dialogen själv. Mikael tittar upp och på LagerLog. Mikael avvaktar.
Han funderar)) (2.0)
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Figur 6.5: Delanalys 3 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samproduktion
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Mikael fullföljer i yttrande 12 den intervention som i nutid förberetts och i yttrande 11 initierades.
Under tiden som han dokumenterar det som LagerLog säger varseblir han även konsekvenserna av
interventionen. Han inser då att det LagerLog har berättat kan ha koppling till något som har
behandlats tidigare under modelleringen och börjar söka en relation till detta tidigare arbete genom
att parallellt med att dialogen pågår granska de arbetsresultat som producerats. Han omfokuserar
därmed då från nuet och detaljnivå, till bakåt i tiden och fokuserar i detta läge ut dialogen. Detta
framträder i form av ny modelleringsfråga av explorativ karaktär (Vennix 1996:163) i yttrande 12.
Frågor som paketeras genom denna taktik innebär att man vill att någon ska fortsätta tala och berätta
mer i relation till temat. Detta gör också LagerLog genom yttrande 13 vilket Mikael bekräftar i
yttrande 14. Mikael omfokuserar då igen och riktar in fokus mot den graf som projiceras på OH-duken.
Det som sker i yttrande 15 är emellertid att LagerLog på egen hand fokuserar ut dialogen och riktar
fokus till dåtid. Han påpekar att det man har behandlat nu är ett handlingsflöde som kommit upp i
andra arbetssituationer utanför modelleringsprojektet, där då detta värderats som problematiskt för
verksamheten. Nedan följer avslutningen på subepisoden.
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Figur 6.6: Delanalys 4 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samproduktion
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Den omfokusering som LagerLog på egen hand gör i yttrande 15 fångar Mikael upp. LagerLog
konstaterar att det som nu har behandlats är ett verksamhetsproblem som även i andra sammanhang
har identifierats av organisationen. Mikael som ledsagande modellerare behöver emellertid verifiera i
gruppen att problemet är kritiskt och motiverar genom denna verifiering deltagarna att fortsätta
utredningen. Han gör detta genom ett yttrande där han omfokuserar dialogen genom att fokusera in
det tidigare använda exemplet: att han, Mikael, har lagt en order. Han poängterar i yttrande 16 att
kundtjänst tidigare har gjort ett åtagande gentemot honom (motivera genom utbildning) och undrar
nu vem som tar kontakt med honom som kund och informerar honom att det beställda nu inte
kommer (motiverar genom att han relevansgör problemet till verksamheten). Han avslutar därefter
inlägget med en modelleringsfråga som är baserad på såväl proceduriell kunskap som lokal kunskap
om Elektronikleverantören. Den paketeras i det tidigare använda exemplet och får som effekt att
gruppen och dialogen riktas tillbaka till det gruppen redan konstaterat tidigare i anslutning till
modelleringen av kundtjänst: att kundtjänst gentemot kunden gör ett åtagande mot denne genom den
orderbekräftelse som sänds ut till kunden.
För att facilitera avslutningen av sekvensen utnyttjas tidigare tillhandahållna modelleringsförutsättningar (infrastruktur i form av en lista över förändringsbehov som förs samt uppdateras
grafen på OH-duken) och tidigare gjord fördelning av arbete (LagerLog har ansvaret för listan över
förändringsbehov). Agendan justeras också genom att arbetet med verksamhetsproblemet senareläggs
till framtiden och till ett annat sammanhang i och med att problemet förs upp på listan över
förbättringsbehov (parkeringsplatsen).

6.3.2 Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering vid ledsagad
samproduktion
I nedanstående sammanställning har jag ordnat insikter om situationsanpassad facilitering från den
subepisod som nu analyserats. Fokus i sammanställningen är hur modelleraren givet
förutsättningarna modelleringsform, aktivitetstyp och rolltyp situationsanpassar sättet på vilket
modelleringen underlättas och möjliggörs. Sättet på hur denna sammanställning sker är att innehållet
i analysen grupperas i förhållande till kategorierna (aspekter) observera, förvärdera,
situationsanpassad facilitering (intervention), kontinuerligt varsebli och eftervärdera. På så sätt
framträder utmärkande drag på situationsanpassad facilitering.
Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering
Aspekter

Observera

Förvärdera

Form: sammanhållen modellering
Aktivitetstyp: sammanhållen samproduktion
Rolltyp: ledsagare

Den ledsagande modelleraren söker aktivt och med engagemang under modelleringsdialogen efter
skillnader mellan modellen och den verksamhetskunskap som dialogen vaskar fram. Han observerar
även deltagarna, och söker aktivt ögonkontakt med dem under modelleringen. Observerandet skapar
förutsättningar för värdering som antingen sker genom förvärdering inför en intervention eller som en
del i den kontinuerliga varseblivning som modelleraren gör för att följa upp de effekter som tidigare
interventioner för med sig.
Under, som i detta fall, sammanhållen modellering visar analysen att det endast finns begränsade
förutsättningar att som ledsagande modellerare stanna upp under modelleringsdialogen och göra en
större och omfattande förvärdering av de händelser som sker i arbetet. Modellering av detta slag sker
som ett kontinuerligt flöde av händelser vilka tenderar att vara både situationsbundna och trans‐
situationella. Seminariets agenda har en benägenhet att vara endast ett sammanhållande ramverk för
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dialogen snarare än en strikt plan som dikterar vad och när något sägs och görs under modelleringen.
Dominerande som styrande medel är kontinuerlig varseblivning vilken sker mot bakgrund av vad som
tidigare skett, sker i nuet och vad gruppen anser ska ske som nästa steg under modelleringen. I de fall
som förvärdering utförs är detta inför de åtgärder som modelleraren tar till för att facilitera arbetet
och då när modelleraren utan att medverka i dialogen har följt den genom att aktivt lyssnade. Det är
emellertid svårt i förhållande till rolltypen ledsagande modellerare att hålla isär förvärdering och
kontinuerlig varseblivning vid sammanhållen modellering då denna roll i hög grad är involverad i
arbetet.
Situationsanpassad facilitering av samproduktion under sammanhållen modellering tenderar ske
genom att (1) något observeras (2), behovet i situationen bestäms genom antingen förvärdering eller i
synnerhet kontinuerlig varseblivning (3) interventionen anpassas (4) interventionen påbörjas,
vidareanpassas och fullföljs (5) vid ”mättnad” avslutas.
Situationsanpassning av faciliteringsåtgärden vid en specifik intervention tenderar ske såväl inför
interventionen, som under interventionen, samt när interventionen avslutas.
Några utmärkande drag på situationsanpassning inför interventionen är att värdering av situationen (1)
sker i under pågående modelleringsdialog, (2) sker på egen hand av modelleraren genom aktivt
lyssnande (dolt för deltagarna), (3) sker på basis av lokal vunnen kunskap om verksamheten,
producerade arbetsresultat, generell kunskap, samt (4) i förhållande till förutsättningar som finns
tillgängliga i situationen:
Figur 6.3 ‐ 6.4 yttrande 7 till 10: Modelleraren observerar att gruppen faciliterar arbetet på egen hand
genom gatekeepern (VDn). Modelleraren följer dialogen genom att aktivt lyssna. LagerLog’s svar på
VDs inlägg innebär att modelleraren jämför det som LagerLog säger med underlaget (den förberedda
grafen som finns på den gemensamma referensytan). Han inser då att det som behandlas i dialogen
inte täcks in i grafen. Modelleraren värderar då under pågående modelleringsdialog att flödet som
framträder i dialogen är viktigt att fånga och dokumentera. Agendans omfattning expanderas
härigenom (dolt för övriga). Arbetet att förädla grafen centraliseras till modelleraren (dolt för övriga).
Modelleraren identifierar plats på grafen där dokumentation ska ske. Modelleraren gör sig redo. Han
utformar en modelleringsfråga i förhållande till arbetsresultatet och proceduriell kunskap samt
paketerar frågan i en interventionstaktik. Han ser sig berättigad att vid lämplig position gå in i dialogen
och situationsanpassat facilitera att insikterna som behandlas fångas upp och dokumenteras.
Interventionen initieras genom yttrande 11.
Situationsanpass
ad facilitering

Genomförandet av situationsanpassad facilitering tar sig uttryck genom att den situationsanpassade
åtgärden förs in modelleringsdialogen:
Figur 6.4 yttrande 11: Modelleraren har under pågående modelleringsdialog identifierat ett behov av
intervention, avgränsat behovet och anpassat faciliteringen i form av en sammansatt åtgärd (se ovan).
Modelleraren tar i yttrande 11 sig in i dialogen och för in i samarbetet den åtgärd som anpassats i
förhållande till situationen. I detta fall baseras interventionen på en taktik där LagerLogs svar
repeteras, omformuleras och avslutas med en fråga. Samtidigt motiveras deltagarna att samarbeta
genom att en ordning tillförs. Motivet till att en ordning förs in i dialogen tolkar jag som att dialogen
innan yttrande 8 har glidit ifrån agendan och under en tidsperiod varit ostrukturerad. Genom den
sammansatta åtgärd som nu utförs av modelleraren så fångas dels insikten om verksamheten upp,
samtidigt tillförs ordning i samarbetet genom att struktur tillförs dokumentationen. Detta får som
konsekvens att dialogen fokuseras in mot den insikt om handlingsflödet som modelleraren observerat.
Nu har interventionen påbörjats och den fullföljs därefter.
Situationsanpassning under fullföljandet av interventionen tenderar att ske under (1) pågående
modelleringsdialog, (2) genom ömsesidigt samspel med modellerare och verksamhetsrepresentanter,
(3) sker på basis av lokal vunnen insikt om verksamheten, arbetsresultat, generell kunskap, samt (4)
med hjälp av de förutsättningar som finns tillhandahållna i situationen:
Figur 6.5 yttrande 12 till 13: Modelleraren varseblir hur i detta fall LagerLog responderar på hans
intervention i 11. Modelleraren fullföljer interventionen genom att samspela med LagerLog: lyssnar
aktivt, bekräftar, intervenerar. Modelleraren söker medan han samspelar med LagerLog efter
beröringspunkter i tidigare utvecklade arbetsresultat, omfokuserar med hjälp av dessa genom att
därigenom fokusera ut och bakåt i tiden.
Fullföljandet av interventionen tar sig uttryck genom att modelleraren (1) varseblir konsekvenserna av
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interventionen och (2) samspelar med aktörerna och (3) värderar det som sägs i relation befintliga
faktorer i situationen, (4) anpassar resultat, omfokuserar, förbereder och gör ytterligare inlägg:
Figur 6.5 yttrande 12 till 14: I yttrande 12 fullföljer modelleraren interventionen. I detta fullföljande
omfokuserar han genom att fokusera ut och bakåt i tiden i syfte att hitta kopplingar till andra
arbetsresultat vilka har behandlats tidigare under modelleringen. I yttrande 14 lyssnar han aktivt på
LagerLog, samspelar med honom genom att bekräfta det han säger och uppmanar honom därigenom
att fortsätta. Modelleraren omfokuserar igen genom att åter fokusera in dialogen på det flöde som
visas på den graf som ligger på OH‐projektorn och som visas på referensytan.
Figur 6.5‐6.6 yttrande 15 till 16: Modelleraren klassar den verksamhetsinsikt som framkommit genom
LagerLogs beskrivning som ett verksamhetsproblem (yttrande 8 till 15). Detta sker baserat på insikter
som framkommit om verksamheten, arbetsresultaten som finns på den gemensamt observerbara
referensytan samt proceduriell kunskap som modelleraren bär med inom sig. Klassificeringen innebär
dock att verksamhetsproblemet behöver verifieras mot gruppen och att det förs över till dem så att
det i framtiden kan hanteras av dem. En avslutning förbereds därmed som innebär att modelleraren
(1) ska verifiera att ett problem verkligen föreligger (2) motivera deltagarna att ta hand om problemet
genom att utbilda och relevansgöra (3) samt ska förutsättningar för detta hanterande etableras,
genom att agendan för framtida handlingar expanderas och tillseendet att problemet förs upp på den
lista över förändringsbehov som etablerats för den här typen av situationer. Interventionen (i yttrande
16) förbereds genom att en modelleringsfråga baserat på arbetsresultatet och proceduriell kunskap
formuleras under pågående modelleringsdialog.
Avslutningen av situationsanpassad facilitering tar sig uttryck genom att resultatet från interventionen
samlas upp och att en eftervärdering binder samman subepisoden med historien och framtiden (se
under kategorin eftervärdera).
Kontinuerligt
varsebli

Eftervärdera

Värdering och bestämning av hur situationen utvecklas sker kontinuerligt under det kontinuerliga flöde
av handlingar som utförs under modelleringsdialogen. Kontinuerlig varseblivning sker som ett led att
situationsanpassa faciliteringen när den fullföljs och sedermera avslutas.
Situationsanpassning för att avsluta interventionen (1) sker under pågående modelleringsdialog och
som en konsekvens av tillräckligt med kunskap i förhållande till agendapunkten har uppnåtts, (2) styrs
av modelleraren, (3) sker i relation till tidigare utformade arbetsresultat och kunskap, (4) sker i relation
till tidigare utförda interventioner (i detta fall exemplet ”Mikaels order” som går igenom de olika
subepisoderna som sker under arbetsseminariet) samt (5) sker genom en värdering av arbetsresultatet
i förhållande till agendan. Den sista aspekten innebär att agendan expanderas för framtida arbete och
att verksamhetsproblemet som identifierats förs upp på en etablerad lista över förändringsbehov.
Figur 6.6 yttrande 16 till 18: I yttrande 16 verifierar modelleraren gentemot gruppen huruvida ett
verksamhetsproblem föreligger. Detta sker genom att en fråga ställs baserat på insikt om
verksamheten och proceduriell kunskap. Modelleraren tillämpar här återigen det genomgående
övergripande exempel som använts som interventionstaktik under arbetsseminariet (Mikaels order).
Detta innebär att modelleraren för att avsluta subepisoden återigen omfokuserar genom att fokusera
in på det tidigare använda exemplet (därmed dåtiden). Under interventionen verifieras inte bara
verksamhetsproblemet utan deltagarna motiveras samtidigt också för framtiden. Detta genom att de
utbildas ytterligare i processteorin som tillämpas samt genom att interventionen relevansgör att
modelleringen i högsta grad berör verksamhetens vardag och de utmaningar som finns i denna.
Modelleraren avslutar därefter subepisoden med att agendan för framtida arbete expanderas genom
uppgifter senareläggs till framtiden. Detta sker smidigt genom att tidigare delegerat arbete till
LagerLog att föra logg om förändringsbehov (parkinglot) utnyttjas samt genom att denne tidigare
tillhandahållits en enskild arbetsyta (lista) för att göra detta (yttrande 19).
Genom att den övergripande interventionstaktik som tillämpas under arbetsseminariet (Exemplet
Mikaels order) används i yttrande 16 för att avsluta subepisoden binds denna ihop med det som skett
tidigare under arbetsseminariet (dåtiden), och genom att verksamhetsproblemet förs upp på listan
över förändringsbehov, samt att insikterna dokumenteras på grafen som finns på den gemensamma
referensytan, så binds subepisoden samman med det som ska genomföras (framtiden).

Figur 6.7: Situationsanpassad facilitering vid ledsagad samproduktion – fokus situationsanpassning
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6.3.3 Situationsanpassad facilitering med utformade faciliteringsåtgärder i
förgrunden
I föregående avsnitt anlade jag ett fokus på att sammanställa hur modelleraren situationsanpassade
sin intervention under modelleringsdialogen för att facilitera densamma. I förgrunden sattes därmed
den kategoristruktur som jag utvecklat och tidigare presenterat. I detta avsnitt sätter jag i förgrunden
de faciliteringsåtgärder som jag utvecklat genom den första forskningsfrågan. Jag sammanställer vad
som utmärker situationsanpassad facilitering med denna fokus i figur 6.8.

Figur 6.8: Situationsanpassad facilitering vid ledsagad samproduktion – fokus faciliteringsåtgärder

Inför interventionen så förbereds åtgärden genom att agendans omfattning expanderas. Arbetet att
förbereda åtgärden och initiera interventionen centraliseras till modelleraren i detta fall. Båda dessa
åtgärder sker dolt för deltagarna och i modellerarens inre livsvärld. I situationen formuleras mot
bakgrund av arbetsresultat och förberedda underlag samt proceduriell kunskap om modellering ett
inlägg som avslutas med en explorativ fråga. Den övergripande taktik som tillämpas är det exempel
som genomsyrar hela arbetsseminariet ”exemplet Mikaels order” och detta specifika inlägg paketeras
genom detta exempel samt genom den situationsspecifika taktiken ”repetera/omformulera”. Den
tidigare tillhandahållna referensytan används under förberedelserna genom att en utredningsyta för
dokumentation identifieras på denna av ledsagaren. I förberedelserna planeras även att tillföra en
ordning i inlägget som innebär att handlingsflödet kan analyseras stegvis.
Den primära åtgärden av de sex åtgärderna blir ställa modelleringsfråga (yttrande 11 och 12) men för
att kunna genomföra denna åtgärd så behöver även övriga åtgärder som berörts i mer eller mindre
omfattning designas och tillämpas. Under fullföljandet av interventionen omsätts förberedelserna i
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handling och den sammansatta åtgärden genomförs. Det som primärt förändras under fullföljandet är
att arbetet att fullfölja interventionen fördelas ut till att bli ett samspel mellan modelleraren och i detta
fall LagerLog. Genom kontinuerlig varseblivning och bedömning av huruvida agendapunkten har
behandlats tillräckligt (mättnad) når modelleraren fram till en punkt där fullföljandet av
interventionen övergår till ett avslutande av interventionen.
Förberedelserna av åtgärderna inför detta avslutande sker parallellt med fullföljandet av
interventionen. Under avslutningen i detta fall behöver ett identifierat verksamhetsproblem
verifieras. Den primära åtgärden under avslutningen är därmed en verifierande modelleringsfråga
som packas in i den övergripande taktik som löper genom seminariet samt genom en
situationsspecifik taktik där modelleraren återkopplar till tidigare modelleringsresultat; vilket i detta
fall genererades när kundtjänst modellerades. Agendan för en framtida arbetssituation behöver
därutöver expanderas och detta sker genom att nuvarande agendapunkt senareläggs. Arbetet att
genomföra detta behöver fördelas till organisationen för senare arbete, samt behöver denna insikt
dokumenteras.
Vad modelleraren då gör är att han utnyttjar att en lista över förändringsbehov har påbörjats. Den
sammansatta faciliteringsåtgärden för att avsluta subepisoden blir följaktligen att
verksamhetsproblemet verifieras, agendan reduceras, en framtida agenda expanderas genom att
arbete senareläggs, samt noterar LagerLog problemet på förändringslistan genom att han tidigare fått
ansvaret att dokumentera förändringsbehov.
Vilka generella insikter har då erhålligts rörande faciliteringsåtgärderna när nu situationsanpassad
facilitering har analyserats? En generell insikt som jag erhållit är att analysen stärker min ståndpunkt
att åtgärderna som jag utvecklat är relevanta för att förstå facilitering-i-handling. Därutöver
framträder insikten att det föreligger ett behov av att noggrannare analysera åtgärdernas samspel givet
olika situationer under modelleringsarbetet. Att genomföra facilitering-i-handling situationsanpassat
tenderar att innebära att facilitatorn tillämpar olika åtgärder samtidigt samt att det finns primära
åtgärder och stödjande åtgärder för att sätta samman en situationsanpassad faciliteringsåtgärd.
Vilka specifika insikter kan då dras rörande faciliteringsåtgärderna genom detta typexempel? En
specifik insikt som jag drar i relation till primära respektive stödjande åtgärder är att ställandet av
modelleringsfråga är en central åtgärd när samproduktion ledsagas. I relation till figur 5.21 så
underbygger detta typexempel placeringen av denna åtgärd i skärningen mellan facilitering-ihandling och modellering-i-handling. En annan specifik insikt som jag får är att den teoretiska
grundning av tillämpa interventionstaktik som jag genomförde mot aktivitetsteori (AT) i avsnitt
5.3.4.4 är rimlig. Då argumenterade jag för att interventionstaktiker bör kunna delas in i nivåer
liknande den nivåindelning som aktivitetsteori gör. I föreliggande exempel utgör ”exemplet Mikaels
order” en övergripande taktik som tillämpas under hela arbetet. För att hantera olika situationer så
kompletteras detta med situationsspecifika taktiker på lägre nivå (såsom ”omformulering/repetition”)
för att paketera och strukturera handlingar inom ramen en övergripande taktik.
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Avslutningsvis har jag genom analysen erhållit insikten att fokusera och omfokusera inte bör betraktas
som en åtgärd. En åtgärd riktas ensidigt riktas mot gruppen för att underlätta samarbetet. Fokusera
och omfokusera är en förmåga som modelleraren tillämpar för att situationsanpassa
modelleringsarbetet. Med fokusera menar jag förmågan att kunna rikta blickpunkten på något. Det
exemplet visar, är att modelleraren kontinuerligt fokuserar in under samproduktionen det som han
och/eller gruppen anser som viktigt i modelleringen. Detta innebär att blickpunkten riktas in mot en
företeelse och dess detaljer. Arbetet innebär därutöver att modelleraren kontinuerligt även fokuserar
ut och tar ett bredare synsätt på den företeelse som behandlas i modelleringsdialogen. Detta innebär
att blickpunkten riktas ut från en företeelse och mot dess sammanhang.
Dessutom visar typexemplet att modelleraren fokuserar bakåt i historien och då aspekter som har
berörts i dåtid, vilket kan vara insikter som vunnits eller arbetsresultat som genererats tidigare i tiden.
Detta innebär att modelleraren går bakåt i tiden genom att hänvisa till minnet, med eller utan
stödjande modelleringsförutsättningar. Blickpunkten riktas följaktligen då mot historien. Samtidigt
visar materialet att han då antingen fokuserar in en företeelse och dess detaljer eller fokuserar ut och
tar ett bredare synsätt på den företeelse som behandlas. Alltså visar typexemplet att modelleraren
kontinuerligt fokuserar in respektive fokuserar ut i förhållande till det som behandlas i nutid, samt
fokuserar in respektive fokuserar ut i relation vad som tidigare har inträffat i dåtid.
Hur omfokusering utförs är beroende av vad som inträffar i situationen. Jag kommer arbeta vidare
med denna förmåga i nästa avsnitt då jag analyserar situationsanpassad facilitering genom ett
typexempel som jag hämtar från aktiviteten ledsagad samvalidering.

6.4 Insikter om situationsanpassad facilitering vid ledsagad
samvalidering
Vi flyttar oss nu till det femte arbetsseminariet i projektet tillsammans med Elektronikleverantören.
Mikael är även i detta typexempel den ledsagande modelleraren. Agendan som styr arbetet vid detta
tillfälle innebär att gruppen i första hand ska samvalidera renritade handlingsgrafer, men att detta ska
ske i växelverkan med att samproducera och validera nya modelleringsresultat. De grafer som
samvalideras berör returhantering vid Elektronikleverantören. Redan vid projektets första
arbetsseminarium framträdde önskemål från verksamhetens sida att modelleringen särskilt skulle
rikta uppmärksamhet mot detta område, då organisationens eget omdöme om verksamhetsområdet
var att det var i behov av förbättring.

6.4.1 Konversationsinriktad handlingsanalys av subepisoden
I detta skede i modelleringen har AffärsUtv trätt in som passiv dokumentatör. Arbetet att renrita de
grafer som samvalideras har därmed AffärsUtv utfört. Hon växlar således att mellan seminarierna bli
ledsagande dokumentatör och utför detta arbete på plats i Elektronikleverantören. Hon har därmed
också förädlat graferna genom att på plats i verksamheten vidareutvecklat modellerna tillsammans
med olika verksamhetsspecialister. Härigenom har ny kunskap fångats och inkluderats i modellerna
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som inte fanns när de genererades under förra seminariet. Det finns följaktligen ett behov av att sprida
och förankra de förädlade modellerna i hela arbetsgruppen.
Mikael driver i detta läge modelleringen genom olika modellerings- och faciliteringshandlingar. Den
främsta typen är den kombinerade handlingstypen, att ställa validerande modelleringsfrågor baserat
på de renritade graferna för att samvalidera desamma med gruppen. De förberedda graferna som
används för att ställa frågorna möjliggör således en strukturerad modelleringsdialog. Den
genomgående interventionstaktiken som tillämpas är att han börjar samvalideringen genom att läsa
verksamheten genom grafen för att därefter öppna upp för frågor och kommentarer beträffande den
graf eller den del av graf som han har läst igenom. Låt oss gå in i dialogen.
25

Mikael

26

Mikael

27

Ktj

#

Observera

=sedan skickar kunden in produkten till Elektronikleverantören (.) och då kan den antingen gå till
Elektronikleverantören eller gå till serviceverkstaden (2.0) eller? [mm (VD) jupp (Ktj)] ((Mikael läser verksamheten
genom grafen och visar flödet med pennan. Grafen projiceras på OH‐duken genom OH‐projektorn. Han avslutar med en
öppen validerande fråga till gruppen))
(3.0) =vad är det som avgör om produkten går till Elektronikleverantören eller till serviceverkstaden? (3.0) ((Tittar ut
över gruppen och riktar därefter in blicken mot Ktj))
Ja (.) det finns många kriterier för detta (.)‐‐

Förvärdera

Läser
verksamheten
genom grafen
Öppen fråga

25

26

Intervenera

Behov av att formulera en
förtydligande fråga
och få verksamhets‐
representanterna att
utforska motiven till
varför olika produkter går
till endera mottagare

Explorativ
validerande
fråga

Kontinuerligt
Varsebli
Noterar
bekräftelser
Oklarhet i
modellen, även
i praktiken?
Kriterier saknas
Observerar
reaktioner i
gruppen
och sedermera
Ktj’s svar
”många
kriterier”

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder
Läser verksamheten genom
grafen (interventionstaktik)
Ställer öppen fråga utifrån
renritad modell, proceduriell
kunskap och situationen
Preciserar den öppna frågan
genom att ställa ny
modelleringsfråga baserat på
proceduriell kunskap samt
arbetsresultatet
Fördelar arbete att svara på
frågan till verksamhets‐
representanterna

27

Figur 6.9: Delanalys 1 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samvalidering

Bilden nedan visar den graf som den ledsagande modelleraren läser verksamheten genom. Han
stannar upp i yttrande 25 när han kommer ned till den sista aktiviteten i grafen, där flödet splitras upp
i två handlingsflöden. Han avslutar med en validerande fråga av explorativ karaktär för att säkra att
representationen av verksamheten i grafen överensstämmer med verkligheten i verksamheten.
Han baserar en andra fråga i yttrande 26 på dels på innehållet i grafen (att flödet går isär), dels på
proceduriell kunskap han själv bär om att det i dessa situationer behövs parametrar/kriterier för att
förstå hur flöden delas upp. Frågan riktas mot hela gruppen, genom att han tittar ut mot den för att
avslutningsvis rikta blicken mot Ktj som ansvarar för returhanteringen på Elektronikleverantören.
Ktj’s svar att det är ”många kriterier” signalerar ett behov att ytterligare utreda och klargöra vilka
kriterier som styr fördelningen av returnerade produkter på endera enheten.
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Mikael undrar vilka kriterier
som styr riktningen flödet av
returer

28

Mikael

29

InkCh

30

Ktj

31

Mikael

32

Ktj

#

Observera

28
29
30

31

32

(Här kommer senare under
arbetet ”parametrar” skrivas upp
för hur fördelningen sker av olika
returer; se figur 6.11)

=men ni måste ju‐‐ =det måste ju uppenbarligen vara så (.) att kundtjänst har suttit och pratat om det här i samband
med‐‐ ((Mikael fokuserar ut och bakåt i tiden. Han bläddrar samtidigt som han talar igenom de OH‐bilder med
handlingsgrafer som gruppen tidigare under seminariet har behandlat))
=är det inte så att ungefär 20 procent går till oss (.) och resten till verkstäderna? ((InkCh tittar ut över gruppen och
därefter på Ktj))
Jag kan faktiskt inte säga hur många procent som går till oss ((Mikael slutar att bläddra bland OH‐bladen och tittar upp
mot InkCh och Ktj och fokuserar istället in mot grafen som projiceras på OH‐duken))
=ett typexempel‐‐ =är det så att alla {private label namn} går till er‐ ((Mikael tittar på Ktj)) =är det så (.) eller?
Ja (.) vi försöker göra så (1.0) Nu är det så här att alla {DVD namn} (.)ska gå till oss och för test (1.0) =är det TV‐apparater
och sådana saker (.) alltså tunga saker (.) så försöker vi alltid vända oss till en verkstad som är i närheten till kunden (.)
och detta gör vi ju också beroende på om kunden har kvar sin kartong eller inte (1.0) för är det så att kunden inte har
kvar sin kartong så kan han ju omöjligen skicka den (.) om det inte är så att vi skickar upp en kartong till kunden (mm
[Mikael]) (2.0)

Förvärdera

Intervenera
Formulerar och gör ett
inlägg som är lokalt
baserat på kunskap om
verksamheten

Explorativ fråga inklätt i
ett ”lokalt inpackat
exempel”

Kontinuerligt
varsebli
Behov av utredning av kriterier
föreligger
Behov att koppla samman
tidigare vunna insikter under
seminariet med utredningen i
denna situation (Fokuserar ut
och dåtid)
Behov av att underlätta för Ktj
att svara (Fokuserar nutid och
in)
Observerar reaktioner från
Ktj efter hennes svar
Lyssnar aktivt

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder
Interventionstaktik i
form lokalt baserat
inlägg
Interventionstaktik i
form lokalt baserat
inlägg paketerat som ett
exempel
Ställa modelleringsfråga
Motiverar deltagarna
genom ordning och
relevansgörande

Figur 6.10: Delanalys 2 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samvalidering

Modelleraren varseblir i yttrande 27 och 28 ett rekonstruktionsbehov av hur verksamheten fungerar i
förhållande till returhantering. Med andra ord ett behov av att växla från aktivitetstypen ledsagad
samvalidering till aktivitetstypen ledsagad samproduktion genom rekonstruktion. Under yttrande 29
och 30 sker en insatt sekvens mellan Ktj och InkChef där de värderar hur många procent av
produkterna som går i endera flödet. Under denna sekvens vidareutvecklar Mikael den intervention
han i yttrande initierade 28 och kommer med ett inlägg i yttrande 31. Mikael vet sedan tidigare
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seminarier att Ktj har svårt att ge distinkta svar på frågor då verksamheten som hon ansvarar över dels
är komplex, dels är ny för henne då hon precis tillträtt tjänsten som kundtjänstansvarig. Han tillämpar
i yttrande 31 faciliteringsåtgärden interventionstaktik och gör ett inlägg som han paketerar som ett
lokalt baserat exempel vilket han avslutar genom en modelleringsfråga.
Frågan är av explorativ typ och han baserar den på kunskap som han har utvecklat om verksamheten
under modelleringen. Han gör detta med målet att tydligt förankra den fortsatta dialogen i en
referenspunkt hämtad från den lokala verksamheten. Avsikten med referenspunkten är att
åstadkomma struktur i dialogen samt göra den relevant för deltagarna. Härigenom motiveras
deltagarna samtidigt till ett ordnat samarbete som även är betydelsefullt för dem och deras
verksamhet. Som konsekvens av detta gör Ktj i yttrande 32 en längre utläggning om hur
produktgrupper hanteras. Hon fortsätter därefter svaret i yttrande 33.
33

Ktj

34

Mikael

35

Ktj

36

Mikael

37

Mikael

38
39

Ktj
Mikael

40

Mikael

#

Observera

=så det är ju en mängd (.) olika faktorer som avgör (.) hur returen går (3.0) =en faktor för om produkten går direkt till
ett servicecenter är ju om verkstaden är behörig att laga just den apparaten (.) där har vi ju en ((faktor))—(1.5)
=om jag säger så här (1.0) alltså ställer frågan enligt följande [mm (Ktj)] (.) rent ekonomiskt [mm (Ktj)] (.) vad är det
önskvärda förloppet? ((Mikael omfokuserar i nuet genom att fokusera ut och vidga perspektivet från enskilda kriterier
till det lönsammaste sättet att utföra returhanteringen i verksamheten. Det sker också ytterligare en omfokusering,
från att rekonstruera nuläget, till att designa framtidens verksamhet (från är‐läge till bör‐läge). Den omfokusering
som detta innebär är alltså en fokusering mot framtiden och en infokusering mot ett önskvärt förlopp))
=att den går till rätt verkstad för lagning [på direkten (Mikael)] ja ((Mikael skiftar nu handlingsgraf Ret‐13 som ligger
på OH‐projektorn till Ret‐10 som behandlades för cirka 20 minuter sedan, vilket innebär omfokusering bakåt i tiden
samt en infokusering))
=som vi konstaterade innan ((Mikael pekar på en aktivitet i Ret‐10. VD gör en notering medan han följer dialogen.
Fyra av deltagarna bläddrar i sina underlag som de har fått ut)) =så sitter det ett antal personer på kundtjänst och
som får en mängd samtal från kunder som vill eller behöver returnera sina varor [mm (Ktj)]
=det är uppenbarligen så att dessa personer (.) på kundtjänst (.) under samtalet bedömer [mm (Ktj)] vart produkten
ska skickas vid retur ((Mikael växlar tillbaka till Ret‐13. Han omfokuserar därmed modelleringen till nutiden. Pekar på
grafen och fokuserar in på grafen där flödet delas upp.)) här [mm (Ktj)] ((Han växlar sedan tillbaka till Ret‐10.
Omfokuserar därmed åter dåtiden och till den modellering som dokumenterades i Ret‐10))
=just det!
Och rent ekonomiskt så är det viktigt att det blir rätt? [mm ja (ktj)]
=har då den personen som gör bedömningen här ((Mikael visar på Ret‐10)) tillräckligt med kunskap för att göra en
ekonomisk riktig bedömning om vart produkten ska skickas? (1.0) ((Mikael omfokuserar till nuet genom att växla
tillbaka till Ret‐13 och fokuserar in där flödet delas upp)) här? ((Mikael hänvisar således nu åter till grafen och den
uppdelning av flödet där denna samtalssekvens inleddes))
Förvärdera

Intervenera

Kontinuerligt varsebli
Observerar och varseblir
reaktioner från gruppen
och Ktj i och med hennes
svar
Inser ett behov av att
ytterligare underlätta för
Ktj
Förbereder ett nytt lokalt
baserat inlägg som
omriktar modelleringen
från är‐läge
(samrekonstruktion) till
bör‐läge (samskapa)

33

Omfokuserar genom att
fokusera ut och mot
framtiden
34

35

Ny explorativ fråga som är
bör‐orienterad
Växlar graf från Ret‐13 till
den tidigare modellerade
grafen Ret‐10

Lyssnar aktivt
´
Observerar reaktioner
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Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder

Ställa modellerings‐
fråga baserat på
proceduriell kunskap och
arbetsresultat
Motiverar deltagarna
genom projektering

från gruppen och
Ktj i och med hennes svar
Behov av att ytterligare
underlätta för Ktj
Omfokuserar bakåt i tiden
och fokuserar in
36

37

Formulerar i nuet en lokalt
baserad
interventionstaktik
uppdelad i tre steg:
Steg 1 läser verksamheten
genom grafen Ret‐10,
växlar därefter tillbaka till
Ret‐13 pekar, växlar
tillbaka till Ret‐10 och
avslutar med en
diagnostiserande fråga

Fokuserar Ret‐10
Omfokuserar
genom att fokusera Ret‐
13
Omfokuserar
genom att fokusera Ret‐
10
Lyssnar aktivt
Observerar reaktioner
från gruppen och
Ktj

38

39

40

Steg 2 ställer på nytt den
explorativa bör‐
orienterande frågani
yttrande 34
Steg 3 Förtydligar med en
diagnostiserande fråga
samt relaterar igen till
graferna Ret‐10 och Ret‐
13 genom omfokusering

Fokuserar Ret‐10
omfokuserar
genom att fokusera Ret‐
13

I situationen utforma och
tillämpa en taktik (i tre steg)
för intervention baserad på
lokal kunskap
Tillhandahåller
modellerings‐
förutsättningar för arbete i
nuet genom att skifta grafer
Motiverar deltagarna
genom projektering,
utbildning och
relevansgörande och
ordning
Ställer modelleringsfrågor
av diagnostiserande och
explorativ karaktär baserat
på proceduriell kunskap och
arbetsresultat

Figur 6.11: Delanalys 3 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samvalidering

Med utgångspunkt i Ktj’s svar i yttrande 32 och 33 formulerar Mikael samtidigt som detta sker ett nytt
inlägg. Den här gången riktas frågan in mot hur representanterna skulle vilja att något vore i
verksamheten. Han ändrar således fokus i utredningen när han säger =om jag säger så här (1.0) alltså
ställer frågan så enligt följande [mm (Ktj)] (.) rent ekonomiskt [mm (Ktj)] (.) vad är det önskvärda förloppet?

Omfokuseringen som sker innebär att fokus riktas mot framtiden och utåt. Modelleringsfrågan är börorienterad och övergripande. Med andra ord motiverar han deltagarna att nu projektera framtidens
verksamhet genom samarbete. Modelleringen skiftar alltså nu karaktär från samvalidering till
samproduktion genom ett samskapande (designa bör-läget), inte en samrekonstruktion (skapa
förståelse för är-läget).
Ktj svarar på denna fråga genom inlägget =att den går till rätt verkstad för lagning [på direkten (Mikael)] ja
Det Mikael samtidigt gjort under yttrandena 37 till 40 är att han i situationen har utformat ett i lokal
kunskap baserat inlägg som han har byggt upp genom tre steg och baserat på de
modelleringsförutsättningar som graferna Ret-10 och Ret-13 utgör. Inlägget har sin grund i den
modelleringsfråga som han ställde i yttrande 34 och syftar således till att underlätta för gruppen att
kunna designa framtiden. Genom att åter tillhandahålla Ret-10 till gruppen kan han omfokusera
pågående modelleringsdialog till det arbete gruppen bedrev 20 minuter tidigare om hur verksamheten
tar emot returer. Därigenom kan han ordnat visa och samtidigt utbilda deltagarna i att de kriterier
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som behöver genereras är relevanta för handlingar som gruppen har modellerat tidigare. Kriterierna
ska användas tidigare i flödet för att styra returhanteringen.

Interventionen i tre steg tar vid efter Ktj’s svar och börjar så här {steg 1} =som vi konstaterade innan
((Mikael pekar på en aktivitet i Ret‐10. VD gör en notering medan han följer dialogen. Fyra av deltagarna
bläddrar i sina underlag som de har fått ut)) =så sitter det ett antal personer på kundtjänst och som får en
mängd samtal från kunder som vill eller behöver returnera sina varor [mm (Ktj)]

Mikael återfokuserar nu i och med detta till den tidigare modelleringssituationen genom att skifta
handlingsgrafer på den gemensamma referensvyn (OH-projektorn och OH-duken) och tillhandahåller
åter graf Ret-10. Han läser verksamheten genom grafen och pekar samtidigt även på de olika
handlingar som han talar om med handen. Han kontinuerligt varseblir gruppen genom att följa
denmed blicken. VD gör en notering och fyra av deltagarna bläddrar i sina underlag för att navigera i
dialogen samtidigt som Mikael gör inlägget. Den gemensamma referensvyn respektive de enskilda
modelleringsunderlagen som tillhandahållits används således som förutsättningar för att kunna föra
och följa modelleringsdialogen när den nu löpande omfokuseras.
Det underlättande inlägget fortsätter därefter genom ett andra steg {steg 2} =det är uppenbarligen så att
dessa personer (.) på kundtjänst (.) i samtalet bedömer [mm (Ktj)] vart produkten ska skickas vid retur ((Mikael
växlar tillbaka till Ret‐13. Han omfokuserar därmed modelleringen till nutiden. Pekar på grafen och fokuserar in
på grafen där flödet delas upp.)) här [mm (Ktj)] ((Han växlar sedan tillbaka till Ret‐10. Omfokuserar därmed åter
dåtiden och till den modellering som dokumenterades i Ret‐10))

Läsandet av verksamheten varvas således med handfast relatering till modelleringsförutsättningarna
som tillhandahållits i form av graferna på OH-bilderna. Detta visualiseras genom den regelbundna
växlingen mellan Ret-10 och Ret-13. För att underlätta omfokusering pekar även Mikael på de delar i
handlingsgraferna som inlägget berör. Han motiverar därmed deltagarna under modelleringen genom
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ordning och relevansgörande. Pekandet på handlingar i de tillämpade graferna tillför ordning, men
effekten blir även att modelleringen i förhållande till verksamheten blir relevant i och med att Mikael
visar att kriterierna har viktiga uppgifter i returhanteringen.
Yttrandena från Mikaels sida i steg 1 och steg 2 bygger upp det tredje steget i detta underlättande
inlägg. Steg 3 konkretiseras nämligen av modelleringsfrågorna i yttrande 39 och 40 (cresendot i
sekvensen66) som genom de första två stegen nu har relaterats, tydliggjorts och underbyggts genom
växling mellan modellering i nutid och den samvalidering som utförts tidigare under seminariet: Och
rent ekonomiskt så är det viktigt att det blir rätt? [mm ja (ktj)] =har då den personen som gör bedömningen här
((Ret‐10)) tillräckligt med kunskap för att göra en ekonomisk riktig bedömning om vart produkten ska skickas?
(1.0) ((Mikael omfokuserar till nuet genom att växla tillbaka till Ret‐13 och fokuserar in där flödet delas upp))
här? ((Mikael hänvisar således nu åter till grafen och den uppdelning av flödet där denna samtalssekvens
inleddes))

Under den stegindelade interventionen genomför Mikael kontinuerlig varseblivning och lyssnar aktivt
på gruppen och särskilt på Ktj. Genom att deltagarna och Ktj bekräftar honom med nickningar och
verbala responser ger de Mikael och övriga i gruppen bekräftelse på att det som han återger, med hjälp
av fokusering och omfokusering, är relevant för verksamheten och meningsfullt för deltagarna. Detta
resulterar i att den stegindelade interventionen, som i nutid formulerades, i sin helhet utförs som en
kontinuerligt anpassad åtgärd från Mikaels sida för att underlätta modelleringen. Den avslutas med en
diagnostiserande fråga vilken Ktj svarar på i yttrande 41.
41
42
43

Ktj
Mikael
Ktj

44

VD

45

Mikael

46

Butik

47

Mikael

=ja det tror jag (1.0) i dagsläget har vi en lista där det står vilka (.) varumärken som ska skickas till vilka verkstäder‐‐
=det har ni (.) ok (.) det avgörs alltså genom varumärket? [ja (Ktj)]
=det första kriteriet är ju det i alla fall [ja….
…här finns ett finmaskigtnät med parametrar som styr vilken verkstad som ska hantera returen i fråga ((Mikael
återfokuserar igen och växlar parallellt med VDs svar graf till Ret‐10 som då syns på den gemensamma
referensytan. Medan han därefter ritar in ett informationsobjekt i in aktiviteten returanmälan och skriver
parametrar deltar han i dialogen))
=ok så om jag (.) skriver parametrar här ((Mikael framåtfokuserar och vidgar perspektivet i modelleringsdialogen.
Han lägger på Ret‐13 och hittar en tom yta där flödena går isär och skriver ”parametrar”)) så kan väl du {AffärsUtv
namn} tillsammans med Ktj vid ett senare tillfälle gå igenom och anteckna dessa parametrar och informationsobjekt
(2.0) alltså ensa begreppen (.) [ja (AffärsUtv) jag gör en notering om detta] (1.0) tänk då på relationen mellan
graferna (.) ((Mikael visar relationen genom att snabbt växla mellan graferna och tittar då först på Ktj och sedan på
AffärsUtv)) [mm (AffärsUtv)] ((AffärsUtv nickar))
Jag har bara en fråga här (.) vad är det som avgör huruvida kunden skickar produkten till verkstaden eller själv kör
produkten dit? (.) för så sker ju idag‐
=oj‐ =det du säger är att det finns varianter på hur TVn eller vad det kan vara transporteras till verkstaden ((Mikael
omfokuserar och fokuserar in genom att peka på produkt till serviceverkstad)) =hur avgörs detta? ((Mikael tittar ut
över gruppen))

¨
#

Observera

Förvärdera

Intervenera

41
42

Ställer en validerande
modelleringsfråga

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder
Ställa modelleringsfråga
baserat på proceduriell
kunskap och arbetsresultat

Lyssnar aktivt

43

44

Kontinuerligt
varsebli
Lyssnar aktivt
Observerar
reaktioner

Växlar bild gör
noteringar om vad
som sagts

Inser komplexitet
Ser ett behov av
att gå vidare på

66

Tillhandahåller
modelleringsförutsättning för
arbete i framtiden

Begreppet cresendo använde jag i avsnitt 5.3.4.4 då jag tillsammans med Mikael under återkopplingsintervjun
karaktäriserar hur han intervenerar med en grupp. Ett vanligt sätt på hur interventionen läggs upp är att den utförs som en
kontinuerlig eskalering till dess att man når en topp/mättnad (ett cresendo) varpå interventionen medvetet slås av vad
gäller kraft och går in i det som kan beskrivas som ett decresendo.
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agendan,
kraftsamla och
framåtfokusera

45

Reducerar agenda i
nuet för att kunna
kraftsamla och
fokusera dialogen

Expandera agenda i framtiden

Expanderar agenda i
framtiden för
framtida arbete

Fördela arbetet till både
utredningsspecialist och
verksamhetsspecialist

Fördelar arbetet att
precisera grafen till
AffärsUtv och Ktj

Motivera genom utbildning och
projektering

Reducera agenda i nutiden

Lyssnar aktivt

46

Konstaterar att
ytterligare
utredningsbehov
föreligger

Observerar
att butik
ställer fråga

Förstår att
agendan inte kan
reduceras ännu
Expandera agenda genom att
tidigarelägga uppgift från
framtiden till nutiden

Expanderar agendan
igen för arbete i nuet
47

Ställer en
modelleringsfråga

Ställer modelleringsfråga
baserat på arbetsresultat i nuet
proceduriell kunskap

Figur 6.12: Delanalys 4 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: sammanhållen samvalidering

Ktj svarar i yttrande 41 på frågan. Baserat på detta svar ställer Mikael en validerande
modelleringsfråga i syfte att fastställa om varumärke är det avgörande kriteriet till var returnerande
varor skickas. I yttrande 43 svarar Ktj att detta är det första av flera kriterier som tillämpas vilket
Mikael noterar samtidigt som VD kommenterar att det finns ett flertal parametrar som avgör vilken
verkstad som ska hantera den aktuella returen.
Bedömningen Mikael nu gör av situationen innebär att han inser att det pågående temat har sådan
komplexitet att gemensam samskapande av kriterierna kommer ta för lång tid i förhållande till
tidsramarna för seminariet. Det finns ett behov att istället gå vidare i modelleringen och därmed
kraftsamla mot nya agendapunkter och teman. Mikael växlar graf från Ret-10 till Ret-13 och gör en
notering av vad som har sagts i form av bl.a. ett informationsobjekt som han genom en konnektor
relaterar till Ret-10. Han skriver också parameter på en fri yta på grafen Ret-13 och vänder sig därefter
mot AffärsUtv. Han drar i och med detta nu nytta av den omständighet som råder i projektet att det
finns en lokalt placerad utredningsspecialist på Elektronikleverantören, som mellan tillfällena kan
arbeta med teman som inte kan eller hinner behandlas under seminarierna. Agendan kan således i
nuet reduceras och arbetsuppgifter kan i och med detta flyttas till den framtida agenda som AffärsUtv
har när hon arbetar som ledsagande dokumentatör mellan seminarierna. Härigenom kan kraft samlas
i situationen och modelleringen kan i nuet fokuseras mot framtiden.
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Mikael gör ytterligare några noteringar på Ret-13 och vänder sig därefter mot AffärUtv och frågar
henne om hon tillsammans med Ktj kan ta uppdraget att ”ensa” begreppen som behandlats. Mikael
har tidigare förklarat begreppet ”ensa” vilket visar på de relateringar han gör till händelser tidigare i
modelleringen för att binda samman nuet med den lokala historia som samarbetet successivt
utvecklar. Mikael påminner även AffärsUtv och Ktj om att det finns en relation mellan graferna vilket
jag ser som en motivering av henne genom utbildning och projektering. AffärsUtv svarar bekräftande
på dessa uppdragsförslag och genomför löpande noteringar på sin egen arbetsyta om vad arbetet
innebär. Hon signalerar härigenom till Mikael att hon tar på sig uppdragen. Denna justering av
agendan och fördelning av arbetet blir på samma gång en uppsamling av arbetet och vad man kommit
fram till under denna sekvens i samarbetet.
Avsikten är nu att gå vidare till en ny graf och nya teman. Men då inträffar en av konsekvenserna när
ett välfungerande och tryggt samarbete bedrivs. I ett samarbete av detta slag är osäkerheten för
arbetsättet och målen med modelleringen låg. Deltagarna känner sig trygga och deras insikter ökas
successivt genom samarbetet. Baserat på klimatet och kunskapshöjningen ställer de på egen hand
frågor för att fylla de kunskapsluckor som de själva har. Butik ställer nu i linje med detta en fråga: Jag
har bara en fråga här (.) vad är det som avgör huruvida kunden skickar produkten till verkstaden eller själv kör
produkten till dit? (.) för så sker ju idag‐ Mikael varseblir Butiks fråga och svarar =oj‐ =det du säger är att
det finns varianter på hur TVn eller vad det kan vara transporteras till verkstaden ((Mikael omfokuserar och
fokuserar in genom att peka på produkt till serviceverkstad)) =hur avgörs detta? ((Mikael tittar ut över
gruppen))

Frågan är ett uttryck på att deltagarna genom sina inlägg kan justera tillbaka modelleringsagendan till
den agendapunkt som gruppen precis har lämnat. Mikaels reaktion medför nämligen att agendan i
nutid återigen expanderas genom att den senarelagda agendapunkten återfokuseras. Dialogen kan
således inte ännu kraftsamlas framåt och fokuseras mot ett nytt tema. Fler viktiga aspekter behöver
utredas innan detta kan ske, detta har gruppen genom Butik’s inlägg signalerat. Episoden fortsätter
genom att Mikael ställer en ny modelleringsfråga67.

6.4.2 Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering vid ledsagad
samvalidering
I nedanstående sammanställning har jag samlat upp insikter om situationsanpassad facilitering från
den subepisod som ovan analyserades. Fokus är hur modelleraren givet förutsättningarna
modelleringsform, aktivitetstyp och rolltyp situationsanpassar på vilket samvalideringen underlättas
och möjliggörs. Utgångspunkt för denna sammanställning är avsnitt 6.3. Jag kontrasterar således detta
fall mot det första fallet och pekar på skillnader mellan de två i form av vidareutvecklade insikter.
67

I yttrande 36 gör VD en tydlig notering på sin egen arbetsyta. Vad noterade han skriftligt? I anteckningarna som
tillgängliggjordes mig finns bland annat följande noteringar som pekar på relevansen i den modelleringsdialog som vi nu
har följt: ”Behov av policy för returhantering, Gå igenom Vad och När vi skall kommunicera till kund vid returer. Ex. vi har
tagit emot din vara, vi har undersökt din vara och konstaterat och kommer att åtgärda genom att…. Vad behöver kunden
göra för att få sin apparat reparerad? Om kunden t.ex. lämnar in apparat på fel serviceverkstad. Vad händer då nu? Vad ska
hända?” Med andra ord värderade VDn den kunskap som framkom under denna episod som viktig för att utveckla
verksamheten med hänseende på returhantering.
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Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering
Aspekter
Observera

Förvärdera

Form: sammanhållen modellering
Aktivitetstyp: sammanhållen samvalidering
Rolltyp: ledsagare

Kategorierna Observera och Förvärdera tenderar i ännu högre grad än vid samproduktion (se avsnitt
6.3) bli en del av kontinuerlig varseblivning när samvalidering utförs.
Arbetet vid samvalidering innebär att modelleraren går genom den modell som fokuseras på den
gemensamma referensytan genom att läsa verksamheten genom modellen. Modelleringsdialogen
blir till ett kontinuerligt flöde initiativ och responser där modelleraren själv eller ömsesidigt med
gruppen identifierar behov av utredning och förädling. Den poäng jag vill göra här är att observation
och förvärdering sker som insprängda delar i det kontinuerliga varseblivande som modelleraren
sätter igång i och med att workshopen som aktivitet startats upp. Arbetet förvärderas därmed då
primärt när aktiviteten sätts igång och därefter sker observation och värdering som ett kontinuerligt
flöde av observationer och värderingar inom ramen för den kontinuerliga varseblivning som
modelleraren utför under arbetet.
Punktvis pausas emellertid flödet av handlingar i seminariet och då möjliggörs förvärdering
respektive eftervärdering (relatering till historien och framtiden). Det senare sker när episoder når ett
slut och karaktäriseras då särskilt av att agendan justeras och att fördelning av arbetsuppgifter utförs.
På samma sätt kan förvärdering ske punktvis när dialogen förs utan modellerarens intervention och
när denne då aktivt under en längre tidsperiod följer och lyssnar på samtalet.
Situationsanpassad facilitering vid samvalidering motsvarar på övergripande nivå det mönster som
identifierades i avsnitt 6.3 rörande ledsagande samproduktion. Men några intressanta
vidareutvecklande insikter har konstaterats, till exempel:
”Öppet sökande efter behov” (t.ex. Figur 6.9 yttrande 25 till 27): Modelleraren söker och värderar
vid läsandet av verksamheten genom graferna ”öppet” behov av underlättande och möjliggörande
åtgärder för att kvalitetssäkra resultatet och facilitera samarbetet. I avsnitt 6.3 då samproduktion
analyserades visade typexemplet från Elektronikleverantören att detta genomför modelleraren då
aktivt men ”dolt” för deltagarna. Han söker då behov av stöd genom t.ex. att aktivt lyssna, men detta
sker i huvudsak dolt för deltagarna och inte i samverkan med dessa. Vid samvalidering är
modelleraren öppet aktiv och ledsagar arbetet genom att graferna läses upp, genom att han relaterar
till dem t.ex. med handen, pennan eller på annat sätt. Modelleraren sitter således inte och väntar på
att ett behov ska komma fram under gruppens interaktion, han leder deltagarna fram till behoven
genom att lotsa sig själv och dem i dialogen med hjälp av modellen. Genom denna lotsning värderas
logiken i graferna samtidigt som man testar huruvida de överensstämmer med verkligheten.
Kontinuerligt varseblir modelleraren reaktioner från gruppen och söker därmed öppet efter behov av
facilitering.

Situations‐
anpassad
facilitering

Vidareutvecklad insikt (från avsnitt 6.3): Situationsanpassning inför en faciliterande intervention kan
således också ske (1) under pågående modelleringsdialog, (2) öppet och tillsammans med deltagarna,
(3) på basis av lokal vunnen kunskap om verksamheten, producerade arbetsresultat, kunskap och
normer, (4) samt i förhållande till de resurser som finns tillgängliga i situationen.
”Snabb värdering av behov och anpassning av faciliteringsåtgärd i förhållande till omständigheter i
situationen” (Figur 6.9 ‐ 6.10 yttrande 25 till 31): från det att behovet av en faciliterande åtgärd
identifieras {yttrande 26‐27} till dess att interventionen ”ett lokalt inpackat exempel” i yttrande 31
förs in i dialogen tar det endast 26 sekunder. Med andra ord tar det bara knappt en halv minut för
modelleraren att värdera situationen, anpassa och förbereda en stegindelad åtgärd och föra in den i
dialogen. Redan efter 7 sekunder {yttrande 28} är en åtgärd på gång från modellerarens sida genom
att han bläddrar bland sina OH‐bilder: han söker då Ret‐10 där mottagandet av returen finns
representerad kundtjänst. Alltså är interventionen värderad, designad och på väg föras in i
modelleringsdialogen mindre än en halvminut efter det att behovet identifierats. Modelleringen har
vid detta tillfälle pågått i ungefär två timmar.
Vidareutvecklad insikt (från avsnitt 6.3): Situationsanpassning inför en intervention (söka, värdera,
designa, föra in åtgärden) sker ibland mycket snabbt av modellerarna vid sammanhållen modellering.
I yttrande 26‐27 identifierades behovet, i yttrande 28 var relatering till tidigare arbetsresultat och
insikter gjorda och i yttrande 31 var en modelleringsfråga inklädd i ett lokalt baserat exempel
utformad och sedermera införd i dialogen. Jag anser att den snabba situationsanpassningen kan
förklaras genom (1) att modelleraren triggas av det som läses i grafen: att ett flöde som går antingen
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till X eller Y förutsätter kriterier. (2) I situationen tar han hjälp av den proceduriell kunskap som han
besitter (om notationen, modellering, verksamhetslogik och informationssystem) och låter denna
kunskap möta den kunskap han i situationen har om att flödet delas upp i två flöden. Under
tolkningshandlingen blir detta en signal till honom att först för sig själv och sedan direkt gentemot
gruppen undra vad det är som gör att något går till Elektronikleverantören och att något går till
externa verkstäder. Genom att först för sig själv och senare tillsammans med gruppen återfokusera
till när returer anmäls av kunderna kan han binda ihop denna situation med modelleringsinsikter som
vunnits tidigare under modelleringsarbetet. Modellerna är därmed viktiga förutsättningar för att
modelleraren snabbt och systematiskt ska kunna fokusera och omfokusera i modelleringen. En annan
viktig förutsättning är att modelleraren besitter god förmåga att kunna fokusera och omfokusera.
”Växling från samrekonstruktion av är‐läget till samskapande av bör‐läget” (Figur 6.11 yttrande 33
till 34): När modelleraren och gruppen inte erhåller tillräckliga svar {yttrande 27} om vilka kriterier
som föreligger när returflödet delas upp, får detta med sig att modelleraren stegvis anpassar det sätt
på vilket han underlättar för gruppen att besvara frågan. Han går därmed inte vidare genom att ställa
frågan ”vilka kriterier finns då?” Utan han växlar istället fokus från nuet och framåtfokuserar mot
framtiden. Detta sker genom att han i yttrande 33 förbereder ett nytt lokalt baserat inlägg som riktas
mot ett bör‐läge för verksamheten: =om jag säger så här (1.0) alltså ställer frågan enligt följande [mm
(Ktj)] (.) rent ekonomiskt [mm (Ktj)] (.) vad är det önskvärda förloppet? Modelleringen växlas då från
samrekonstruktion av den befintliga verksamheten till samskapande av en framtida verksamhet; i
detta fall i termer av samskapande av kriterier för att dela upp returflödet.
”Fokusering och omfokusering vid tillämpandet av en sammansatt faciliteringsåtgärd” (från
yttrande 35 till yttrande 40 i figur 6.11): För att underlätta modelleringsdialogen och särskilt stödja
Ktj i hennes svarande börjar modelleraren efter sin bör‐orienterade fråga att designa ett i nuet
formulerat och lokalt baserat inlägg. Detta sker samtidigt som han letar fram
modelleringsförutsättningar i form av modellen Ret‐10 som han ska använda under interventionen.
Ret‐10 är en graf som behandlades cirka tjugo minuter tidigare i workshopen. Den åtgärd som
förbereds, designas och förs in genom yttrandena 34 till 40 blir en sammansatt faciliteringsåtgärd
uppdelad i tre steg. Den förs in i dialogen av modelleraren genom yttrandet 34.
Verksamhetsrepresentanterna ger under interventionen, genom olika responstokens, bekräftelser till
modelleraren att interventionen är relevant och meningsfull för dem. Modelleraren fokuserar och
omfokuserar under interventionen mellan grafen i nuet (Ret‐13) och den graf som har behandlats
tidigare under modellering (Ret‐10). Genom de tillhandahållna graferna omfokuserar inte
modelleraren enbart genom att konversera verbalt med deltagarna. Han visar omfokuseringen
handgripligen genom att växla graferna och hänvisa till olika handlingar i graferna, detta genom att
peka på dem med handen och med hjälp av penna.
Genom interventionen förädlas successivt den ursprungliga frågan modelleraren hade. Först genom
exemplet ”private label” i yttrande 31, vilket övergår till frågan i yttrande 34 vad det mest önskvärda
flödet ekonomiskt sett är vilket övergår till den konkreta relateringen till grafen Ret‐10 i yttrande 37,
vilket i sin tur övergår till frågan i yttrande 40 huruvida personen på kundtjänst har adekvat
information för att göra bedömningar av det aktuella slaget. Poängen med att mångsidigt anpassa
frågandet är att underlätta för Ktj att svara på den ursprungliga frågan om vilka kriterier som styr
alternativt bör styra flödet i uppdelningen av handlingsflödet på graf Ret‐13.
Konsekvensen av interventionen blir att samarbetet blir framåtriktat, relevant och ordnat. Tillslut
klarläggs att varumärke är ett av flera grundläggande kriterier som bestämmer huruvida en
serviceverkstad ska anlitas eller inte. Konsekvensen blir att arbetet att klargöra vilka kriterier som styr
uppdelningen förs över till AffärsUtv och Ktj, som efter seminariet ska komplettera graferna med de
parametrar som ska styra uppdelningen. Därigenom friläggs kraft och energi i nutid att fokusera
samarbetet framåt mot de kvarvarande teman som finns på modelleringsagendan om samvalidering.
Vidareutvecklad insikt (från avsnitt 6.3): Den situationsanpassande faciliteringen som sker innebär
att en rad olika faciliteringsåtgärder sammansätts till en stegvis intervention:
•
Tillämpa interventionstaktik,
•
Ställa modelleringsfrågor,
•
Motivera deltagare och
•
Tillhandahålla modelleringsförutsättning.
Faciliteringsåtgärder kan således sättas samman till en åtgärd som i sin tur delas upp i ett antal steg
eller subinterventioner. Gemensamt mellan de olika frågorna som ställs under interventionen är att
de paketeras i lokalt förankrad kunskap om den verksamhet som modelleras. Detta underlättar att
deltagarna, och särskilt Ktj, kan anknyta frågorna till sin verksamhet och i sin tur leverera adekvata
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svar. Gemensamt är även att modelleraren successivt i frågandet tar deltagarna tillbaka till ett
tidigare utfört moment i workshopen genom arbetsresultat från detta moment (Ret‐10).
Modelleraren gör detta för att utreda hur tidigare handlingar i det flöde som modelleras påverkar
senare handlingar i flödet, samt validerar han hur olika delar i modellen hänger samman.
Utmärkande för detta faciliterande blir att modelleraren under interventionen både framåtfokuserar
och återfokuserar för att underlätta samarbetet. Ett särskiljande drag för de modelleringsfrågor som
han ställer är att han växlar mellan är‐läge och rekonstruktion och bör‐läge och design. Detta gör
modelleringen komplexare, men blir en utväg att ta för att inte låsa fast samarbetet i diskussioner om
något som kanske inte finns i verksamheten idag, utan behöver utvecklas genom det
förändringsarbete som nu pågår.
Det finns två insikter att dra i relation till kontinuerlig varseblivning (se även kategorierna observera
och förvärdera ovan):
”Behov av att kraftsamla och fokusera framtida teman” (Figur 6.12 yttrande 42 till 45): En mättnad
vad gäller insikter rörande den aktuella agendapunkten nås ungefär vid yttrande 42 till 44.
Modelleraren gör här noteringar om vad som påverkar returanmälan när denna kommuniceras till
kundtjänst (Ret‐10) genom att tillföra parameter som informationsobjekt in i denna aktivitet i
modellen. Ktj påpekar att detta är ett kriterium och VD/Gatekeepern karaktäriserar parametrarna
som finns som ”ett finmaskigt nät”. Gatekeeperns kommentar om antalet parametrar, det faktum att
ett mål har identifierats samt att en parameter exemplifierats underbygger att modelleraren
bestämmer att detta är ett tillfälle att gå från uppsamling {42} till eftervärdering {45} och därmed
avsluta behandlingen av den aktuella agebdapunkten för att kunna kraftsamla och fokusera nästa
tema i samvalideringen.

Kontinuerligt
varsebli

Vidareutvecklad insikt: Successivt har den roll som VD tagit under modelleringen utvecklats till en
”gatekeeper”. Som en konsekvens av detta skapas en möjlighet att fatta snabba och verkställande
beslut under samarbetet. Relationen mellan modelleraren och VD är mycket konstruktiv under hela
modelleringen och de skapar successivt en samsyn på principnivå om hur modelleringen ska utföras.
VDn i sin roll som gatekeeper används av gruppen för att styra och avgränsa modelleringen i
förhållande till den ram som den övergripande modelleringsagendan utgör. I {44} ser vi ett
typexempel på hur denna styrning och avgränsning kom till uttryck i detta arbete. I relation till
situationsanpassning är detta viktigt då inlägg som görs där indikerar till modelleraren när
uppsamling ska ske i modelleringen. Det blir således viktiga signaler att fånga när modelleraren
kontinuerligt varseblir modelleringsarbetet så att denne kan styra modelleringen mot framtiden. Att
modelleraren har fått ansvar att styra dialogen kom gruppen överens om vid det andra
modelleringsseminariets slut {episod El‐6.3}; vi förflyttar oss dit:
”VD: =ja (.) jag känner ett behov av att penetrera de här detaljerna ännu mer än vad vi gör nu (.) och
då får det ta en dag att arbeta igenom till exempel lager eller orderavdelningen (.) men sen måste vi
ju ställa oss frågan hur djupt vi ska gå (.) men här får du Mikael styra detta‐‐
Mikael: Jag tror att det är att vi ska göra så (.) att vi gör en processkartläggning som är så pass
detaljerad att ni kan lägga den på bordet och köpa ett system som därefter klarar alla de här
variationerna som ni talar om idag (.) och ändå ha ett bra flöde genom sig [ja (VD)]
VD: =men det är bra (.) för då blir det viktigt när vi fortsätter att det verkligen är fokus på detaljerna
[mm (ktj) japp (LagerLog)]
Mikael: =samtidigt som vi måste kunna lyfta oss till övergripande nivå=
VD: Då måste du styra (.) för om vi verkligen hänger oss åt detaljerna kan det bli (.) då kan det bli
svårt för oss själva att styra arbetet.”
”Det trygga samarbetets konsekvens” (Figur 6.12 yttrande 46‐47): Ett viktigt syfte i denna
avhandling har varit att studera vilka förutsättningar (åtgärder) som modelleraren kan ta till för att
samarbete vid modellering kan ske i en trygg och för deltagarna förtrogen arbetsmiljö ‐ där struktur
och frihet präglar arbetet. Osäkerhet definierades tidigt i avhandlingen som något som försvårar eller
hindrar samarbete (se kapitel 1). Om man lyckas nå en trygg och förtrogen samarbetssituation så
behöver man som ledsagande modellerare vara beredd på det som sker i yttrande 46.
Agendan har i detta läge reducerats och uppgiften att klargöra parametrar är senarelagd och
överförd till Ktj och AffärsUtv. Kraftsamling och fokusering har nu tillförts samarbetet och ambitionen
är nu att gå vidare med nya teman. Samtidigt har modellerarens ansträngning att relevansgöra
arbetet och relationsutveckla med gruppen fört med sig att deltagarna inte räds att lyfta egna frågor.
Detta sker i yttrande 46 då Butik gör följande inlägg. ”Jag har bara en fråga här (.) vad är det som
avgör huruvida kunden skickar produkten till verkstaden eller själv kör produkten till dit? (.) för så
sker ju idag‐” Den kraftsamling som modelleraren från yttrande 43 fram till detta läge har gjort, vilket
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inneburit att agendan för nuet reducerats, arbete har fördelats till aktörer i framtiden, ”störs” nu av
Butiks inlägg. Modelleraren varseblir att arbetet i detta läge inte kan ledas över till en ny
agendapunkt. Konsekvensen blir att agendan för modelleringsarbetet behöver expanderas och att en
ny modelleringsfråga formuleras och ställs. Arbetet fortsätter således med det aktuella temat i fokus.
Vidareutvecklad insikt: Som ledsagande modellerare behöver man således under samvalidering vara
beredd att åter expandera agendan i nutid och igen tidigarelägga agendapunkter som fram till dess
ansetts som färdigbehandlade. Detta för att på så sätt fånga upp den dynamik som präglar tryggt
samarbete. Samtidigt får inte arbetet bli rörigt. För många hopp fram och tillbaka med agendan kan
innebära att arbetet inte genomförs enligt ett stabilt och tryggt tillvägagångssätt. Detta är det trygga
samarbetets paradox: tryggt samarbete resulterar i dynamiskt arbete, dynamiskt arbete kan resultera
i ostrukturerat samarbete, med konsekvens av att samarbetet inte uppfattas som tryggt.
”Möjligheter som den ledsagande dokumentatören tillför” (Figur 6.12 yttrande 43 ‐ 45):
Möjligheten att kraftsamla genom att reducera agendan i nutid och föra arbete till framtiden
möjliggörs ännu mera i detta projekt genom att dokumentatören i detta fall är lokalt placerad i den
verksamhet som modelleras. AffärsUtv utgörs således av en verksamhetsspecialist som har fått i
uppdrag av Elektronikleverantören att ingå i utredningsteamet och därmed bistå projektet. Under
modelleringsseminarierna är hon passiv dokumentatör, men mellan tillfällena är hon ledsagande
dokumentatör som har access till verksamheten och aktörer i denna.

Eftervärdera

Vidareutvecklad insikt: Modelleraren möjliggör för AffärsUtv att fortsätta arbetet mellan
seminarierna, genom att göra anteckningar på grafen beträffande de insikter som har kommit fram
under modelleringen (tillhandahåller modelleringsförutsättningar för framtida arbete). Det blir sedan
AffärsUtv uppgift att tillsammans med Ktj driva modelleringen vidare mellan modelleringstillfällena.
Den arbetsfördelning som således sker är att arbetet både delegeras till verksamhetsspecialist och
centraliseras till utredningsspecialist. Detta får som konsekvens att utredningsspecialisten kan renrita
graferna lokalt placerad i verksamheten. Hon kan då effektivare än annars kontakta de aktörer som
agerar i de aktiviteter som modellerna omfattar och hon kan även bokstavligen ”gå ut och gå
processerna” om hon behöver det för att förstå hur verksamhetslogiken hänger samman. Samtidigt
blir jag nyfiken på hur denna typ av samspel mellan modellerare och verksamhet arrangeras, hur
uppdrag formuleras, hur olika uppdrag vidareförs, vilka förutsättningar som det finns och skapas för
att stödja och vidareutveckla den förmåga som detta uppdrag förutsätter hos dokumentatören. Jag
resonerar om detta i avsnittet fortsatt forskning i kapitel 7.

Figur 6.13: Situationsanpassad facilitering vid ledsagad samvalidering – fokus situationsanpassning

6.4.3 Situationsanpassad facilitering med utformade faciliteringsåtgärder i
förgrunden
I föregående avsnitt hade jag fokus på att sammanställa hur modelleraren situationsanpassade sin
intervention under modelleringsdialogen för att facilitera densamma. I detta avsnitt sätter jag i
förgrunden de faciliteringsåtgärder som jag utvecklat. Jag sammanställer vad som utmärker
situationsanpassad facilitering med denna fokus i figur 6.14.
Utmärkande för ledsagad samvalidering vid sammanhållen modellering är att fasen inför
interventionen är mycket kort. Dynamiken under modellering av detta slag är så intensiv att arbetet
att designa och förbereda interventionen sker mycket snabbt och i anslutning till fullföljandet av en
tidigare intervention, eller parallellt med att interventionen genomförs. Startsträckan från diagnos och
förberedelse till handling och åtgärd är mycket kort. Arbetet att förbereda åtgärden och fullfölja
interventionen centraliseras i huvudsak då till modelleraren. Deltagarna kommer med svar på
frågorna som ställs. I huvudsak utgör deras engagemang olika responser på tidigare inlägg som visar
huruvida de håller med, förstår eller sanktionerar den intervention som modelleraren gör för att
underlätta arbetet.
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Den övergripande taktiken som tillämpas i detta fall är att modelleraren läser verksamheten genom
modellen, vilken projiceras på den gemensamma referensytan. Det är mot bakgrund av denna
gemensamma värdering av modellen som interventioner identifieras och designas för att samvalidera
innehållet i modellen. I detta fall tillämpar modelleraren en situationsspecifik taktik som utgörs av en
sammansatt åtgärd i tre steg som baserats på lokal kunskap om verksamheten och som har paketeras i
exempel.

Figur 6.14: Situationsanpassad facilitering vid ledsagad samproduktion – fokus faciliteringsåtgärder

I anslutning till dessa taktiker formulerade och ställde modelleraren frågor till deltagarna av
explorativ, diagnostiserande och validerande karaktär, för att härigenom underlätta att kunskap om
vilka kriterier som styrde uppdelningen av returflödet samproducerades. Frågorna, som blev delar av
de interventionstaktiker som tillämpades, formulerades i nuet som responser på vad som inträffade i
situationen när denna intervention fortskred. De baserades därför på arbetsresultat som nåddes samt
på den proceduriella kunskap som modelleraren innehade. Frågorna var både av karaktären
rekonstruktion (är-läge) och design (bör-läge). Frågorna motiverade således deltagarna att
rekonstruera befintlig kunskap om verksamheten samt, när behov förelåg, designa kriterier för hur
returflödet skulle delas upp i olika flöden; med andra ord projektera en framtida verksamhet.
Deltagarna motiverades även löpande under subepisoden genom utbildning, relevansgörande samt
införandet av en ordning, vilken kom till uttryck genom den situationsspecifika interventionen som
delades upp i tre steg. Ordningen stärktes även under omfokuseringen av att modelleraren växlade
mellan två grafer på referensytan för att tydliggöra innebörden i interventionen. Genom att
tillhandahålla modelleringsförutsättningar stärktes följaktligen ordningen under arbetet och samtidigt
relevansgjordes dialogen för deltagarna.
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Samspelet med gatekeepern och Ktj medförde tillslut att interventionen kunde avslutas. Modelleraren
och gruppen konstaterar att de parametrar som styr uppdelningen av returer i olika flöden är komplex
och behöver sammanställas och utredas utanför seminariet. Tiden i seminariet var för kort för att
detta skulle kunna genomföras inom ramen för workshopen. Det som då skedde var att agendan för
arbetet i nuet reducerades och att denna uppgift i stället flyttades fram i tiden. Arbetet fördelas även i
detta läge ut till AffärsUtv som mellan tillfällena agerar ledsagande dokumentatör, samt till
verksamhetsspecialisten Ktj som ansvarar för detta område. Den ledsagande modelleraren möjliggör
deras arbete genom att vidareutveckla de aktuella graferna och tillhandahöll därmed möjliggörande
modelleringsförutsättningar för dem i deras arbete. I detta läge har modelleringen framåtfokuserats
och samtidigt kraftsamlats mot ett nytt tema.
Det som avslutningsvis sker i episoden är att Butik ställer en fråga rörande hur den returnerade
produkten kommer till serviceverkstaden. Denna fråga innebär att modelleringsarbetet styrs tillbaka
till den agendapunkt gruppen nu hade förberett sig på att lämna. Agendan måste återigen expanderas
och modelleringsdialogen fortsätter. Detta är ett exempel på vad som kan uppstå när ett tryggt
samarbetsklimat uppnås.
Typexemplet stärker även den insikt som framträdde i avsnitt 6.3 att som ledsagande modellerare
måste man besitta förmågan att kontinuerligt kunna fokusera och omfokusera. Denna förmåga
delades i avsnitt 6.3.3 upp i förmågan att kunna fokusera in och ut. Detta typexempel underbygger
denna uppdelning. I detta avsnitt beskrev jag även att modelleraren behöver kunna fokusera i nuet,
med andra ord det tema som för närvarande behandlas i dialogen samt kunna fokusera bakåt i tiden
och då aspekter som i dåtid berörts under modelleringen. Detta typexempel underbygger även denna
uppdelning, då modelleraren i denna situation aktivt arbetar med att återfokusera till innehållet i
grafen ret-10 (dåtid) samtidigt som han kontinuerligt knyter an till temat som behandlas i grafen ret13 (nutid).
Det som detta exempel ytterligare tillför är att modelleraren även framåtfokuserar under när
facilitering situationsanpassas. Framåtfokusering kan innebära framåt och fokusera in, eller framåt
och fokusera ut. Framåtfokusering i det första fallet exemplifieras i yttrande 34 i figur 6.11 då Mikael
omformulerar sin tidigare explorativa fråga till en bör-fråga om hur rent ekonomiskt det önskvärda
förloppet ser ut för hur returer ska hanteras i verksamheten. Han framåtfokuserar då samt riktar in sig
mot designen av ett önskvärt förlopp för returhantering. Framåtfokusering genom att man fokuserar
ut och tar ett bredare perspektiv i modelleringen sker i yttrande 45 i figur 6.12 då Mikael genom att
tillhandahålla möjliggörande förutsättningar för AffärsUtv och Ktj reducerar nuvarande agenda och
flyttar arbetsuppgifter till dem som de ska genomföra vid ett senare tillfälle. Denna framåtfokusering
underlättar att en ny agendapunkt kan väljas av gruppen och att arbetet kan fortsätta. Butiks fråga
medför emellertid att så inte blir fallet, utan agendapunkten som avslutas återfokuseras genom
yttrande 47 och dialogen fokuseras in mot denna igen.
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6.5 Insikter om situationsanpassad facilitering vid coaching av
gruppdynamik
Vi flyttar oss nu till projektet med Inredningsleverantören. Episoden In-8:1 visar att
samarbetsinriktad modellering kan innefatta situationer då gruppdynamiken får sådan karaktär att
den riskerar att hämma samarbetet. Coaching av gruppen behöver då ske för att modelleringen åter
ska bli konstruktiv och ändamålsenlig. Samarbetet har i denna situation fått vad som kan beskrivas
som en slitning och står för risken att nå ett sammanbrott. Vi kommer nedan se hur Eskil i denna
subepisod hanterar slitningen genom att motivera deltagarna genom att använda olika variantera av
denna åtgärd. Därmed visas hur situationsanpassad facilitering kan ske när bristningar hanteras.
Denna episod handlar dock primärt om att uppmärksamma behovet av ordning och framåtskridande
vid modellering och är således främst kopplad till subkategorin motivera deltagare genom argument
och auktoritet. Emellertid kommer vi också se att situationsanpassad facilitering är sammansatt av
flera åtgärder, samt ytterligare förstå förmågan att som modellerare kunna fokusera och omfokusera
under modelleringsarbetet för att facilitera detsamma.
I den situation som vi kommer in i har sammanhållen datadriven modellering pågått i över en timme.
Händelsen utspelar sig i storgrupp, men är inriktad mot ett antal aktörer som sitter i det högra hörnet
runt seminariebordet som formats till ett U (se övre delen i figur 6.19 nedan, vilken schematiskt visar
modelleringsarenan). I detta läge börjar det spridas en orolig stämning i rummet som främst har sin
grund i samspelet mellan representanterna för lager, logistik och inköp. Oron har sin grund i att de
inte håller med varandra om objekten i den modell som finns längst fram i modelleringsrummet på
transparent plast. I gruppen som är oense är det framförallt en lagerförman som sätter sig på tvären
gentemot övriga representanter. Diskussionen dem emellan tilltar och det uppstår därtill parallella
diskussioner mellan andra grupperingar i storgruppen. Ändamålsenligheten och framåtskridandet i
modelleringen hotas härmed; samarbetet behöver coachas.

6.5.1 Konversationsinriktad handlingsanalys av subepisoden

9

LagerLog

10

Lager

((Eskil stannar upp modelleringsdialogen tittar mot hörnet där representanterna för lager, logistik och inköp sitter))
=det som är absolut viktigast är att vi får in godset i lagersaldot (.) så att vi har kontroll över det
((LagerLog tittar på Lager))
=när hon sätter på etiketten och knäpper av (.) det är då det ska in i saldot
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((Diskussionen, som är frånkopplad den modelleringsdialog som storgruppen har fört och som Eskil har faciliterat,
tilltar. Eskil rör sig nu till utgångspositionen i U:et. Han inspekterar subgruppen vilka nu helt frikopplat från
storgruppen diskuterar sinsemellan))

#

Observera

Förvärdera

Intervenera

Kontinuerligt
varsebli

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder

Tolkar och värderar
situationen.
Klassificerar
situationen som
viktigt att
uppmärksamma

9

Modelleraren
observerar att
något oroligt håller
på att få fäste i
subgruppering
under samarbetet
10

Omfokuserar,
fokuserar in

Stannar upp den
ledsagande
modelleringen
Flyttar sig fysiskt i
rummet
till ”utgångs‐
punkten” i U‐et
Tittar
uppmärksamt på
den gruppering
där oron har fått
fäste

Det som sker
betraktas som
ett hot mot
samarbetet
Behov av att
tillföra ordning i
samarbete

Observerar
eventuella
reaktioner

Reducerar nuvarande
agendan dolt för
deltagarna genom att
senarelägga pågående
punkt
Expanderar agendan dolt
med ny uppgift att
hantera situationen
Fördelar uppgiften att
hantera situationen till sig
själv
Motiverar genom
auktoritet
Kroppen och rörelse som
generell
interventionstaktik, vilket
formulerats i situationen

Figur 6.15: Delanalys 1 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: coaching

Eskil stannar i yttrande 9 upp den sammanhållna modelleringen som han ledsagar. Han observerar att
en orolig stämning håller på att utvecklas i en subgruppering i storgruppen. På videoupptagningen ser
man hur han kroppsligen också hejdar sig och distinkt tittar till (se fotografiet ovan) mot gruppen.
Dolt för övriga deltagare reducerar han nu nuvarande agenda genom att senarelägga agendapunkten
att sammanhållet framställa objektmodellen. Han expanderar istället agendan genom att dolt för
övriga lägga till uppgiften att hantera den situation som uppstått. Han fördelar uppgiften att göra detta
till sig själv, även detta dolt för deltagarna.
Om situationer som denna uppstår menar Tabaka (2006:228-231) att orsaken kan vara att problemet
inte har att göra med det som diskuteras, utan att det kan finnas en historia av konflikt mellan berörda
aktörer som kommit upp till ytan igen. Det kan också vara så att någon i relation till modelleringen
kan förlora på det som diskuteras eller att gruppen har en kultur att börja bråka eller bli oproduktiva
efter ett tag in i samarbeten av detta slag. Olika orsaker kräver olika åtgärder. I designen och
implementeringen av åtgärden understryker emellertid Tabaka betydelsen av att som facilitator gå in i
situationen med ”lugn och fattning” (Tabaka:232-236). Detta sätt att närma sig situationen uttrycker
Eskils agerande. Förslag på åtgärder som Tabaka ger är att vid muntlig intervention återvända till de
regler som definierats för samarbetet, eller ta paus för att på så sätt ändra om förutsättningarna i den
pågående modelleringen. Genom att ta tid för paus och skapa rörelse i rummet kan facilitatorn och
deltagarna ta ett steg tillbaka och reflektera över vad som sker. Pausen kan även vara ett tillfälle att ta
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en eller flera personer åt sidan och diskutera igenom varför situationen uppstått och vad man ska göra
åt den. Pausen tas då i nutid för att underlätta och kraftsamla. Diskussionen sker för att möjliggöra ett
fortsättningsvis konstruktivt och gemensamgörande arbete.
Det är inte orimligt att tolka att den situation som nu har uppstått delvis har att göra med att gruppen
är trött. Arbetet har pågått med pauser i sex timmar varav den sammanhållna modelleringen har
pågått i en timme. Detta vet Eskil. Han börjar därför sin intervention med att förflytta sig fysiskt i
rummet. Kendon (1985:237-238) beskriver att aktörens sätt att positionera sig i förhållande till andra
och kroppsligen uttrycka sig mot dem avger information från aktören till dessa i ansikte-mot-ansikte
situationer. Den information som sänds ut kan så att säga vara talande för dem som observerar den.
Goffman (1959:2) talar om ge och avge information. I detta läge är det en form av att ge information,
dock inte verbalt utan genom gester och kroppsspråk. I relation till de faciliteringsåtgärder som jag
utvecklat blir det sätt som Eskil agerar en generell interventionstaktik för att lugnt framhäva auktoritet
och därmed motivera deltagarna till ordning. Om man tittar på det högra fotografiet ovan så
observerar Eskil uppmärksamt subgruppen med avsikt att de ska notera honom. Han visar därmed
auktoritet samtidigt som han inte intervenerar med verbal kraft i situationen. Han ger subgruppen
därmed möjlighet att notera att han har slutat ledsaga arbetet, att han förflyttat sig, och att han nu
observerar dem på ett distinkt och talande sätt. Han ger dem möjlighet att själva stilla sig. Poängen är,
att han fram till nu har gjort aktiva och medvetna val för att situationsanpassa sitt sätt att facilitera
situationen. Han eskalerar successivt interventionen. Låt oss se hur denna eskalering utvecklas genom
att gå in i dialogen igen.
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LagerLog

=men inte efteråt –det är då det går in på saldot ju {Lagers namn} (.) ((Diskussionen trappas upp och blir
högljud)) det måste du ju inse ((Eskil lämnar nu utgångspositionen in i U‐et. Han går med lugna steg in i U‐et
och fram till LagerLog, Lager, Ink1 och Ink2))

12

System‐
ansvarig

=men vad gör ni då med de varor som kommer in och är skadade—[Så (.) hur många…(Eskil)]

13

Eskil

#

Observera

…diskussioner har vi samtidigt igång nu? ((Eskil inleder yttrandet med en allvarlig ton men avslutar med ett
leende))

Förvärdera

Intervenera
Lämnar
utgångspunkten går
in i U‐et

11

12

Genom nära
kroppsspråk
försöker motivera
genom auktoritet

Ställer en fråga till
de inblandade

Kontinuerligt
varsebli
Observerar att
diskussionen ej ebbar ut
utan tilltar

Eftervärdera

Hot mot samarbetet
Det distanserade
kroppsspråket har ingen
verkan, fokuserar in på
gruppen genom att
närma sig dem
Kompletterar
kroppsspråket med ett
verbalt inlägg i form av
en fråga för att
ytterligare motivera
genom auktoritet

13

Figur 6.16: Delanalys 2 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: coaching
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Faciliteringsåtgärd

Expanderar den generella
interventionstaktiken, genom att
vidareutveckla den i situationen,
går in i deltagarnas »use space«
Goffman (1971:32)
Motiverar genom auktoritet
Expanderar den generella
interventionstaktiken, genom att
vidareutveckla den i situationen,
ställer en fråga
Tillvägagångssätt för att ställa
modelleringsfråga utifrån
proceduriell kunskap (Hogan
2003:179)

Eskil varseblir att han inte får den avsedda effekten med 1) att senarelägga pågående
modelleringsarbete, 2) röra sig till utgångspunkten i U-et och 3) distinkt observera deltagarna.
Diskussionen fortsätter och till och med tilltar. Han väljer då att eskalera interventionen genom att
vidareutveckla den. Han lämnar utgångspositionen och går in i U-et. Jag ser detta som en eskalering
av interventionen för att motivera deltagarna genom auktoritet. Interventionen utökas som en
konsekvens av att den första delen i interventionen inte fick den effekt som avsågs.
Eskil behöver nu öka kraften i interventionen för att på så sätt nå interventionens cresendo. Genom Uet kan han komma nära subgruppens situationella territorium och deras »use space« (Goffman
1971:32). Han tar sig därmed fysiskt nära aktörerna med den avsedda effekten att nå auktoritärt
genomslag i gruppen, vilken nu är i kris (Kiser 1998). Han kan härigenom förstärka sitt kroppsspråk
genom förflyttningen och på så sätt säga ”nu när jag är här” vilket inte stämmer in med det som
tidigare skett i det ”normala” modelleringsarbetet, då han och Annica varit placerade vid
modelleringsytorna och vid utgångspunkten i U-et.
Rörelsen får emellertid inte heller den här gången den effekt som avsågs. Eskil eskalerar då sin
intervention ytterligare genom att ställa en fråga. Hogan (2003:179) delar in verbala inlägg vid
facilitering i antingen information eller inbjudan. Målet för den senare typen av inlägg är att bjuda in
deltagarna till kommentarer, ställandet av egna frågor samt engagemang i samarbetet. Då man
informerar deltagarna konstaterar man snarare något som modellerare. När facilitatorn istället bjuder
in till dialog öppnar modelleraren upp med en fråga, t.ex. har ni noterat att, eller har ni observerat att,
eller hur ser ni på detta. Det är denna typ av inbjudande inlägg som Eskil väljer när han nu verbalt
ingriper i diskussionen: hur många diskussioner har vi samtidigt igång nu? Han paketerar inlägget i en
allvarlig ton i inledningen, men ändrar tonen när han får ögonkontakt med gruppen och brister
slutligen ut i ett leende, och här nås cresendot i den coachande interventionen.
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Ink1

15

Eskil

#

Observera

14

((diskussionen i subgrupperingen stannar av tvärt)) =ja (.) det är några stycken
Mm (1.0) =var det så spännande(.) med lagerkonto? ((Eskil tittar runt på storgruppen i övrigt och ler. Någon
småskrattar i storgruppen))

Förvärdera

Intervenera

Avvaktar

Kontinuerligt
varsebli
Interventionen får
effekt
Den som varit minst
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Eftervärdera
Hotet mot
samarbetet är
under kontroll

Faciliteringsåtgärder

inblandad i
diskussionen svarar
Omfokuserar,
fokuserar ut
Observerar reaktionen
i storgruppen

Behov av att
återkoppla till
agendan

15

Ställer en
inspirerande
fråga
Vänder sig om
mot storgruppen,
ler

Ställer modelleringsfråga
Storgruppen samlar
sig

Motivera genom att
relationsutveckla,
relevansgöra och inspirera

Figur 6.17: Delanalys 3 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: coaching

Eskil varseblir nu att den upptrappade interventionen från hans sida har nått ett cresendo och fått
effekt på gruppen i fokus. Den som varit minst inblandad i diskussionen svarar Eskil på dennes fråga,
övriga samlar sig. Eskil avvaktar. Han observerar att storgruppen har samlat sig genom att vända sig
om och samtidigt brister han ut i ett stort och avväpnande leende. Han ackompanjerar detta med att
frågande konstatera: =var det så spännande(.) med lagerkonto?
Han omfokuserar nu och motiverar deltagarna på nytt genom att lättsamt återknyta till agendan och
till vad diskussionen i subgruppen handlade om, samt därefter till vad dialogen i den större gruppen
hade fokuserat. Han motiverar således här även deltagarna genom att relationsutveckla (följa upp
frågan), genom att relevansgöra (knyta inlägget till agendan) samt genom att inspirera (leendet). Målet
är nu att få gruppen att lämna denna situation bakom sig och gå vidare i samarbetet.
16

Lager

17

Eskil

#

Observera

16

Observerar
att fokus
behöver
återställas i
arbetet

17

°ja°
=bra (.) ((Eskil vänder sig om)) =en sak vi kan konstatera är ju att konteringen av lagersaldot är viktigt ((Eskil
omfokuserar nu genom att framåtfokusera och fokusera in dialogen. Han går raskt tillbaka till utredningsytan och
pekar på objektet Lastbil)) och det kan ju ske redan så fort (.) lastbilen har kommit till er ((sen går han bort till
presentationsytan och pekar på objektet pallplats)) och sedan när godset kommit av lastbilen så blir det väl ett
antal förflyttningar mellan olika pallplatser, eller?

Förvärdera

Kontinuerligt
Varsebli

Intervenera

Eftervärdera

Expandera i nuet agendan
genom att tidigarelägga
agendapunkt

Bekräftar genom ”bra”
Expandera agendan i nuet
genom att tidigarelägga
punkt
Återkopplar till dialogen
innan interventionen genom
att tillämpa tillhandahållna
modelleringsförutsättningar
och ställa modelleringsfråga

Faciliteringsåtgärder

Hotet
avvärjt
Behov av
framåtfokusering
och fokusera in
modelleringsarbetet

Behov av
att gå
vidare

Tillämpar tillhandahållna
modelleringsförutsättningar
(utrednings‐ och
presentationsytor) för att
initiera dialogen
Ställer modelleringsfråga
med utgångspunkt i
arbetsresultatet

Figur 6.18: Delanalys 4 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: coaching

Genom att eftervärdera interventionen kan Eskil nu konstatera att hotet mot samarbetet är avvärjt.
Han får till och med en muntlig bekräftelse på detta och ser att gruppen har samlat sig. Det finns nu
ett behov av att omfokusera i samarbetet och återigen expandera agendan och fortsätta arbetet. Eskil
gör detta genom att framåtfokusera samt genom att ställa en modelleringsfråga. Frågan ställs genom
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att han läser verksamhetslogiken med hjälp av de arbetsresultat som finns på de gemensamma
arbetsytorna. Han tar således utgångspunkt i arbetsresultaten när han återigen initierar
modelleringsarbetet. Härigenom för han tillbaka gruppen till en gemensam samproduktion av
objektmodellen på den transparenta plasten framför storgruppen.

Figur 6.19: En schematisk bild över seminarierummet där typexemplen i avsnitt 6.5 och 6.6 utspelas
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Vad typexemplet med Eskil visar är att det vid modellering kan vara viktigt att visa och utöva
auktoritet för att motivera deltagarna att samarbeta. Eskil gör detta på ett återhållsamt men samtidigt
kraftfullt sätt. Han visar auktoritet med hjälp av att använda kroppen, gester och slutligen verbala
ingripanden. Han eskalerar interventionen genom att eskalera bruket av auktoritet. Dock kräver
arbete av detta slag även åtgärder från modellerarens sida så att den positiva känslomässiga
bindningen till situationen, seminariet och projektet vidmakthålls i gruppen efter interventionen.
Detta kommer till uttryck i interventionens decresendo då Eskil använder leende, inspiration,
relevansgörande samt relationsutveckling för att få igång modelleringen igen och för att säkra
gruppens affektion till samarbetet.
Att genom argument redogöra för en ståndpunkt eller synsätt alternativt, som här, visa auktoritet mot
gruppen, handlar om att svara upp mot behovet av att modelleringen behöver präglas av ordning och
ändamålsenlighet. Detta för att ett sakresultat ska kunna genereras under arbetet enligt
modelleringsuppdraget. Potentialen i att tillämpa auktoritet och argument är således att arbetet
härigenom styrs mot att bli ändamålsenligt och framåtskridande. Men som Eskils ansiktsuttryck på
fotografiet tidigare visar måste arbetet samtidigt vara inspirerande och präglas av kontinuerlig
relationsutveckling. Om inte detta sker föreligger risken att arbetet inte får den positiva prägel som
samarbete av detta slag behöver präglas av.
I figur 6.19 ser vi i den översta delen en schematisk skiss över hur Eskil rörde sig under
interventionen. I den undre delen ser vi det typexempel som kommer presenteras i avsnitt 6.6 då
Annica handleder en självständig arbetsgrupp. Interventionerna sker i samma rum men är separerade
i tid.

6.5.2 Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering vid coaching
I sammanställningen nedan har jag samlat insikter om situationsanpassad facilitering från den
subepisod som ovan analyserats. Fokus är hur modelleraren givet förutsättningarna
modelleringsform, aktivitetstyp och rolltyp situationsanpassar det sätt som coaching utförs.
Utgångspunkt för denna sammanställning är även analyserna i avsnitt 6.3 och 6.4. Jag kontrasterar
således detta fall mot tidigare fall för att på så sätt nå vidareutvecklade insikter om situationsanpassad
facilitering.
Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering
Aspekter

Observera

Förvärdera

Form: delvis sammanhållen modellering
Aktivitetstyp: coaching vid sammanhållen samproduktion
Rolltyp: ledsagande coach

I denna subepisod uppmärksammar jag att modelleraren tillämpar observation och förvärdering vid
sammanhållen modellering. Detta sker då inte inom ramen för kontinuerlig varseblivning som
illustrerats tidigare vid samproduktion eller samvalidering (se avsnitt 6.3 och 6.4), utan detta sker när
något utöver det vanliga inträffar i samarbetet och som inte är med i agendan. I detta fall observerar
modelleraren att en subgruppering har påbörjat en egen diskussion om en aspekt i verksamheten; när
lagersaldot ska uppdateras vid inleverans. Diskussionen har därtill börjat bli orolig. Detta flöde av
händelser observerar modelleraren.
Efter att modelleraren har gjort observationen stannar han upp den modelleringsdialog som han leder
och tittar bort mot subgrupperingen. Min bedömning är att han nu värderar situationen i förhållande
till modelleringsarbetet och klassar den som potentiellt problematisk. Arbetet har fram tills nu fungerat
bra under modelleringen. Interventionen som modelleraren nu förbereder kan beskrivas som en insatt
sekvens i det egentliga arbete som bedrivs. Detta kan vara en orsak till varför aspekterna observera och
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förvärdera blir utmärkande i den här situationen och inte i situationerna i avsnitt 6.3 och 6.4, då
arbetet där utförs enligt agendan.
Modelleraren väljer ett stegvis tillvägagångssätt för att eskalera interventionen och hantera den
problematiska situation som uppstått.
Situationsanpassning inför interventionen. Modelleraren inleder med att omedelbart reducera
agendan genom att senarelägga den uppgift som storgruppen arbetar med. Detta frigör kraft och fokus
att kunna coacha deltagarna tillbaka in i ett framåtskridande samarbete. Denna intervention blir en ny
uppgift på agendan som därmed expanderas omedelbart. Arbetet att genomföra coachingen tilldelar
Eskil sig själv. Deltagarnas operativa chef (FörsChef) finns med i rummet som resurs, men modelleraren
väljer inte att använda honom i egenskap av gatekeeper, utan har situationsanpassat en lösning som
han i steg trappar upp. Från och med nu initierar modelleraren interventionen.
Initiering av intervention {yttrande 10}: Modelleraren rör sig från den position som han befunnit sig i
när han observerade den incident som uppstått. Han rör sig till det som benämns utgångspunkten för
modelleringsarenan [se E1 ‐> E2 i figur 6.19]. Väl där tittar han distinkt och uppmärksammat på
subgruppen och avvaktar om detta betraktande får några reaktioner och effekter (se varseblivning 1
nedan)

Situations‐
anpassad
facilitering

Kontinuerlig
varseblivning

Eftervärdera

Situationsanpassning för att fullfölja interventionen. Att stanna modelleringsdialogen, förflytta sig till
utgångspunkten, söka ögonkontakt med gruppen och uppmärksammat studera dem ger inte avsedd
effekt. Eskil iscensätter nu en upptrappning av interventionen som ett led att fullfölja behovet att
motivera dem genom auktoritet och ordning.
Eskalering av intervention 1 {yttrande 11‐12}: Modelleraren lämnar nu utgångspunkten och rör sig nu
in i U‐et fram subgruppen [se E2 ‐> E3 i figur 6.19]. I subgruppen har man ännu inte uppmärksammat
att övrig aktivitet i situationen avstannat. På väg dit observerar modelleraren hur hans agerande
mottas (se varseblivning 2 nedan).
Eskalering av intervention 2 {yttrande 12‐14} När Eskil inte får genomslag på sin upptrappade
intervention går han vidare och tillämpar ett inlägg som han i situationen har formulerat. Med
utgångspunkt i att han inte får någon stabiliserande reaktion när han lämnat U‐et och tar sig till
subgruppen trappar han upp interventionen till nästa steg [se E3 i figur 6.19]. Han ackompanjerar sitt
kroppsspråk med ett kort inlägg Så (.) hur många… …diskussioner har vi samtidigt igång nu? Han inleder
allvarligt men anpassar inlägget med utgångspunkt i reaktionen från aktörerna till ett leende. Här nås
cresendot i interventionen.
Situationsanpassning för att avsluta interventionen. Modelleraren bestämmer sig för att avsluta
interventionen genom att (1) visa auktoritet {yttrande 15} men samtidigt också (2) relevansgöra
interventionen i relation till den agendapunkt som modellerarens tidigare handlingslinje fokuserade,
samt (3) att genom relationsutveckling och (4) inspiration föra tillbaka gruppen till
modelleringsdialogen och fortsätta arbetet.
Avslutning och återförande till modelleringsspåret {yttrande 15‐17} Modelleraren avslutar
interventionen genom ett decresendo som innebär att han visar ”inspirerande auktoritet” samtidigt
som han relevansgör interventionen i förhållande till det modelleringsspår som följdes innan. Detta
görs för att driva igång arbetet igen och engagera deltagarna. Ingen tid läggs för eftervärdera detta
utan modelleraren drar igång arbetet på nytt genom att läsa verksamheten genom modellen {17}
Varseblivning 1 {yttrande 11}: Efter initieringen så noterar modelleraren att den första interventionen
inte gav avsedd effekt. Subgruppens diskussion fortsätter nu allt mer intensivare. En ny
situationsanpassning sker (se situationsanpassning för att fullfölja interventionen ovan).
Varseblivning 2 {yttrande 12}: Modelleraren noterar under förflyttningen att hans upptrappade
intervenering behöver trappas upp ytterligare vilket medför att han kompletterar sitt kroppsspråk med
ett verbalt inlägg (se Eskalering av intervention 2 ovan).
Varseblivning 3 {yttrande 13‐14}: Modelleraren noterar att subdiskussionen avstannar tvärt.
Modelleraren avvaktar. Bedömningen blir att inte finns behov att gå vidare förutom att signalera
auktoritet (se situationsanpassning för att avsluta interventionen ovan).
Eftervärdering sker genom att modelleraren fångar upp agendapunkten som senarelades vid
initieringen av interventionen och för samarbetet tillbaka till det modelleringsspår som den ledsagande
modelleraren hade när han uppmärksammade det gruppdynamiska behovet. Han framåtfokuserar
således i eftervärderingen och tar hjälp av de tillhandahållna modelleringsförutsättningar som finns för
att fokusera in modelleringen på den handlingslinje som den insatta sekvensen (interventionen) bröt.

Figur 6.20: Situationsanpassad facilitering vid coaching – fokus situationsanpassning
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6.5.3 Situationsanpassad facilitering med utformade faciliteringsåtgärder i
förgrunden
I avsnittet ovan hade jag fokus på att sammanställa hur modelleraren situationsanpassade sitt sätt att
facilitera arbetet. I detta avsnitt sätter jag i förgrunden de faciliteringsåtgärder som jag utvecklat. Jag
sammanställer vad som utmärker situationsanpassad facilitering med denna fokus i figur 6.21. I detta
typexempel avbröts tillfälligt den pågående modelleringsdialogen då det uppstod en bristning i
samarbetet. En subgruppering bildades i vilken en parallell diskussion uppstod om
verksamhetslogiken vid lagermottagning. Interventionen som modelleraren kom att utföra kan
betraktas som en insatt sekvens i den ”ordinarie” modelleringsdialogen. Utmärkande för hur
faciliteringsåtgärderna kom i tillämpning var att de även i denna situation användes sammansatta och
sekventiellt.

Figur 6.21: Situationsanpassad facilitering vid coaching – fokus faciliteringsåtgärder

När modelleraren observerat att samarbetet blivit problematiskt så reducerades den nuvarande
agendan genom att den pågående agendapunkten senarelades. En ny agendapunkt fördes istället in i
arbetet vilken hade som tema att säkra samarbetet och hantera bristningen. Arbetet att genomföra
interventionen centraliserades till den ledsagande modelleraren. Båda dessa åtgärder utfördes dolt och
av modelleraren själv för att underlätta arbetet. Därefter formulerades en generellt baserad
interventionstaktik bestående av tre eskalerande steg.
Det första steget innebar att modelleringsarbetet stannades upp och att modelleraren lämnade
utredningsytan och förflyttade sig till utgångspunkten för U-et. Därefter tittade han fokuserat på
deltagarna och i synnerhet på de som ingick i den subgruppering som bildats. Detta exempel grundar
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idén att interventionstaktiker inte enbart omfattar verbala inlägg utan att även kroppsråket, mimik
och gestikulering som viktiga komponenter när interventioner med ett faciliterande syfte designas och
utförs. Detta underbyggs även i interventionens fortsättning då Eskil i det tredje steget med hjälp av
infrastrukturen i modelleringsarenan (U-et) går in till gruppen och därmed in i deras ”use-space”. När
inte heller denna tredje eskalering får effekt avslutar han med ett verbalt ingripande, där han bjuder in
subgruppen att återigen delta i storgruppens arbete. Det verbala ingripandet blir följaktligen cresendot
i den auktoritära intervention som Eskil tillämpar för att bringa ordning i samarbetet.
Han omfokuserar därefter i modelleringen genom att framåtfokusera till ett sammanhållet
modelleringsarbete igen. Detta sker i huvudsak genom ett decresendo där har tillämpar inspiration,
relationsutveckling och relevansgörande för att styra gruppen mot att också känslomässigt komma
tillbaka till den gemensamma uppgiften att objektmodellera verksamheten. Agendan expanderas nu
genom att den senarelagda agendapunkten återförs till nuet och en modelleringsfråga initierar
därefter arbetet och den insatta sekvensen som interventionen utgjort avslutas därmed. Till sin hjälp
att fokusera gruppen till modellering använder här Eskil de gemensamma vyer och ytor, på vilka
objektmodellen över verksamheten finns, vilket är förutsättningar som han och Annica har
tillhandahållit.
Det vi genom detta typexempel ser beträffande fokusering och omfokusering är att hanterandet av
problemet genom eskalering i steg, innebär en successiv fokusering från Eskils sida på subgruppen
som diskuterar. Varje eskalerande steg är en infokusering mot subgruppen, där han först avbryter
pågående samarbete, tittar distinkt på subgruppen, fysiskt tar sig in subgruppens ”use space” och
slutligen interagerar verbalt med subgruppen. Den omfokusering som därefter sker innebär att Eskil
fokuserar ut interaktionen till storgruppen och därmed till modelleringsarbetet. Subgruppen bryts
således isär och han leder sedan deltagarna samlat tillbaka till modelleringsagendan genom att
fokusera framåt och mot den modell som ska utvecklas. Detta sker genom den avslutande
modelleringsfrågan i episoden, tillämpandet av de gemensamma modelleringsförutsättningarna samt
motivering genom inspiration, relevansgörande och relationsutveckling.

6.6 Insikter om situationsanpassad facilitering vid handledning av
arbetsgrupp
Annica och Eskil tillämpar även delvis
sammanhållen modellering i arbetet tillsammans
med deltagarna från Inredningsleverantören. Detta
kräver flera utbildningsinsatser för att
verksamhetsrepresentanterna själva ska kunna lösa
olika modelleringsuppgifter. Utbildningen är
därmed i förhållande till sammanhållen
modellering mer omfattande och har annan
karaktär. Sammanhållen modellering innebär att
teamet inte behöver rusta verksamhets435

specialisterna i självständig modelleringsförmåga. Utbildningen som Annica och Eskil genomför är
därför mer omfattande och inkluderar en föreläsning som tar utgångspunkt i ett metaforsikt exempel
om matlagning och vad som finns i ett skafferi. Med hjälp av andra exempel förs deltagarna till en
övning som de ska genomföra i två självständiga arbetsgrupper. De har således genom exempel och
undervisning tillhandahållits möjliggörande modelleringsförutsättningar i form av kunskap och
förmåga att genomföra modellering självständigt. Under övningen, då dessa förutsättningar ska
omsättas i praktik, handleder Annica grupperna, medan Eskil i huvudsak agerar bedömare under de
efterföljande presentationerna.
Schematiskt illustreras sekvensen som följer i den undre delen av figur 6.19 ovan. Vi går nu in i
dialogen när Annica har genomfört förvärdering i punkt A1 i figur 6.19. Förvärderingen har utförts i
ungefär en och en halv minut. Under denna tid har Annica observerat gruppen och det arbete som de i
en halvcirkel har bedrivit vid den transparenta plast som tillhandahållits dem som
modelleringsförutsättning. Hon har även studerat den modell som gruppen självständigt har utformat
på plasten. Annica rör sig nu bakom gruppen för att ta sig till den högra sidan i halvcirkeln (se även
fotografiet ovan).

6.6.1 Konversationsinriktad handlingsanalys av subepisoden
1

Annica

2
3
4
5

Ink1
Annica
Systemförv
Annica

6

Systemförv

7

Annica

#

1

((Annica har nu nått fram till den högra sidan i halvcirkeln. Hon stannar utanför halvcirkeln)) Hur går det? =jag ser
att ni har hittat några objekt (.) och en relation har ni också dragit (.)
Ja (.) vi har dragit vaccinationsgaffeln (.) men vi vet inte [jasså… (Annica)]
…den ska bort eller? [nej… (Systemförv]
…vi är inte säkra [den får vara kvar så länge (någon)] på den bara (.) vi får se..
Okej
Men det borde finnas en relation mellan anställd och resmål [i alla fall ett ett‐till‐ett förhållande (någon)] (.) det
tror vi i alla fall ((dialogen stannar av. Annica observerar modellen och gruppen)) (3.0)
=Ok (.) hur gjorde ni nu med plats?

Observera

Förvärde
ra

Har
observerat
modellen

Har iden‐
tifierat
en brist i
modellen

Intervenera

Kontinuerligt varsebli

Eftervärde
ra

Faciliteringsåtgärder

Har formulerat och ställer ett
lokalt baserat inlägg
Ställer inbjudande fråga till
gruppen

Värderar reaktioner

En lokalt baserad
interventionstaktik som
baseras på
arbetsresultatet

Gör ett explorativt påstående
Lyssnar aktivt på Ink1

2

3

4
5
6

7

Observerar
Ink1 och
modellen
Observerar
Systemförv
och
modellen

Observerar
modellen

Testar motiven bakom
innehållet i modellen
Tillämpar lokalt förankrat inlägg
Ställer diagnostisk fråga

Värderar reaktioner och
inväntar läge för inlägg
Lyssnar aktivt på
Systemförv

Ger en respons “Okej”

Innefattar två
modelleringsfrågor och
ett påstående
Motiverar deltagarna
genom relations‐
utveckling

Gruppen ser inte bristen
Ställer modelleringsfråga genom
att använda proceduriell
kunskap och den kunskap
(arbetsresultat) som deltagarna
precis erhållit under
introduktionen av övningen och
undervisningen

Ser ett möjligt behov av
att ledsaga gruppen till
bristen
Omfokuserar, genom
att fokusera ut

Expanderar agendan
Ställer
modelleringsfråga
En lokalt baserad
interventionstaktik som
baseras på
arbetsresultatet

Figur 6.22: Delanalys 1 av situationsanpassning vid ledsagad modellering - handledning av arbetsgrupp
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Annica har nu tagit sig nära gruppen och står nu strax bredvid deras situationella territorium
(halvcirkeln och modellen), men hon har inte gått ”in i” territoriet och därmed gruppens ”use space”
(Goffman 1971:32). Hon observerar modellen och formulerar sedan ett lokalt baserat inlägg genom att
hon ställer en explorativ fråga för att bjuda in deltagarna till interaktion (Hogan 2003:179). Detta är en
fråga som hon direkt följer upp med ett explorativt påstående i förhållande till modellen =jag ser att ni
har hittat några objekt (.) och en relation har ni också dragit ser jag (.) Hon gör detta för att få en reaktion på
hur gruppen har tänkt om relationen som finns i modellen. Ink1 svarar och Annica lyssnar aktivt på
honom. Hon följer upp Ink1 med en diagnostisk modelleringsfråga ställt i relation till modellen på
plasten. Därefter lyssnar hon aktivt på Systemförv. Vennix (1996:160) skriver att ett effektivt sätt att
aktivt lyssna är att: ”ask questions and reflecting back what you (think you) have heard by sentences
such as: ‘so, what you are saying is … ‘or ‘you mean that …’ These sentences must be stated in a neutral
way. They have the sole purpose to check whether you understood what was said. They are not meant to
place any values on what was said by someone.” Detta illustreras genom Annicas fråga i yttrande 3:
…den ska bort eller?
I och med hennes sätt att intervenera så
vidmakthåller hon det som denna övning på
övergripande nivå syftar till. Att motivera deltagarna
genom utbildning och relationsutveckling, samt
tillhandahålla dem förutsättningar i form av egna
kunskaper och egen förmåga så de ska kunna utföra
arbetsuppgiften självständigt. För att ta dialogen till
den brist som identifierats av henne under
förvärderingen fokuserar Annica nu ut och vidgar
gruppens agenda genom att återknyta till den föreläsning som precis genomförts. Detta genom att föra
in temat plats i dialogen: Ok, hur gjorde ni nu med plats? På föreläsningen utgjorde objektet ”plats” ett
särskilt fall som resulterade i mycket dialog. Frågan som nu har ställts är explorativ i sin karaktär och
har formulerats på sådant sätt att den ska återknyta till undervisningssituationen och dialogen där.
Frågan leder fram till följande respons.
8

Ink1

9

Annica

10

Ink1

11

Annica

12

Systemförv

#

Observera

8

Observerar
ink1

=under resmål så har vi satt ort som egenskap‐‐
=och ni har också landskod som egenskap här ((Annica går nu in i halvcirkeln och pekar (fokuserar in) på resmål
och de egenskaper som finns under detta objekt i modellen)) Hur tänker ni då?
Ja (.) ett resmål består både av både ort och ett land och därför så borde koden finnas med här
Men kan det inte vara så att det finns en poäng att koppla isär ort och land (.) och sätta land här (.)? ((Annica visar
till höger om objektet resmål))
Ja (.) du menar att vi skriver ytterligare en ruta med Land ((Annica backar ut ur U‐et medan Systemförv tar ett
steg fram och visar på plasten))

Förvärdera

Kontinuerligt
varsebli
Lyssnar aktivt

Intervenera

Tolkar svaret gentemot
kunskap i objektmodellering
och modellen
Formulerar en diagnostisk
fråga förankrad i arbets‐
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Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder

modellen
9

10

Observerar
Ink1

Ställer den diagnostiska
frågan genom att först
läsa logiken i modellen

Värderar reaktioner

Lyssnar aktivt

Tolkar svaret gentemot
kunskap i objektmodellering
och modellen
Behov av att visa
Formulerar en
handlingsalternativ
orienterad fråga förankrad i
arbetsmodellen och kunskap
om objektmodellering
Förbereder samproduktion
av modellen

Preciserar ett
handlingsalternativ
(Schein 1987) genom att
först läsa logiken i
modellen

11

Samproducerar modellen
med gruppen
12

Observerar
gruppen

Ställa modellerings‐
fråga

Lyssnar aktivt
Värderar reaktioner
Behov av att fördela arbetet
tillbaka till arbetsgruppen
Lyssnar aktivt

Backar ut
Värderar reaktioner

Ställa modellerings‐
fråga
Fördela arbete att
modellera till sig själv

Fördela arbetet att
modellera tillbaka till
gruppen

Figur 6.23: Delanalys 2 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: handledning av arbetsgrupp

Ink1 svarar Annica medan övriga i gruppen följer dialogen. Annica lyssnar aktivt på Ink1s svar och
formulerar samtidigt en diagnostisk fråga med anledning av modellen, hans svar och hennes tidigare
initiativ. Hon varseblir därefter reaktionerna som uppstår som följd av denna fråga. För att förstärka
att hon ledsagar gruppen till att hantera ett problem i modellen så går hon nu in i gruppens ”use
space” (Goffman 1971:32) och fördelar arbetet till sig själv att vara med och samproducera modellen.
Hon har fram till nu endast agerat som kunskapare i rollen som handledare. När hon nu går in i
halvcirkeln så blir hon tillsammans med deltagarna en samproducent av modellen. Hon presenterar
ett handlingsalternativ och bjuder in till dialog genom att handgripligen peka på delar i modellen.
Därefter backar hon ut ur gruppens ”use space”. Hon gör detta då hon samtidigt ser ett behov av att
återföra initiativet i arbetet till gruppen. De ska tränas i att arbeta självständigt. Medan hon backar ut
ur halvcirkeln observerar hon gruppen. Systemanförv ställer en verifierande fråga med utgångspunkt i
Annicas handlingsförslag. Detta sker medan Annica backar ut ur gruppens ”use space”.
13

Annica

14

Systemförv

15

Annica

16

Ink1

17

Annica

18

Systemförv

19

Annica

20

Systemförv

Ja ((Annica nickar samtidigt med sin jakande respons medan hon backar ut ur U‐et))
((vänder sig mot Annica)) vad det så *du menade* ((Annica nickar, står utanför U‐et och visar med händerna
att gruppen ska ta över)) förstod jag dig rätt?
Ja just det ((stoppar gesten, tar två steg in i U‐et igen)) om ni kopplar Landskod från resmål till ett eget objekt
((pekar på objektet resmål)) så kan ni ju ha information som är kopplat till objektet Land ((Annica vänder sig
mot Systemförv)) och information som är kopplat till resmål och ort ((Annica backar därefter ut ur U‐et igen))
((tittar ned i övningsexemplet)) vi har alltså gjort något nu som vi inte får göra, eller?
Nej, ni får göra så här ((samtidigt tar hon ett steg in i U‐et igen)), men om ni kopplar isär resmål och landskod så
kan ni knyta olika informationer till båda dessa objekt
Ja, det du föreslår ((och hon pekar på platsen till höger om resmål)) är ett objekt Land här […ja..]
..det kan ju finnas information om landet och det blir ((LagerLog som har pennan och rutorna tar fram en lapp
och tar två steg framåt i halvcirkeln)) ju ett ganska stort objekt om allt ska finnas i […ja vi sa ju precis innan...]
resmål
…att en ort kan finnas i flera länder. Det finns ju många svenska städer, eller (.) ((LagerLog skriver Land på en
gul lapp och nu satt upp den till höger om resmål)) namn på städer som finns i andra länder och inte bara i
Sverige ((Systemförv är vänd mot Annica))
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#
13
14

Observera

Förvärdera

Observerar
gruppen
Observerar ett
behov

Intervenera

Kontinuerlig varsebli

Behov av förtydligande
Värderar reaktioner

Gör ett klargörande
genom en lösning

Observerar ett
behov

17

Observerar
Ink1

18

Observerar
Gruppen

19

Observerar
Systemförv

20

Observerar
Systemförv

Går delvis in i
användningsområdet
igen

Fördela arbete
att modellera
till sig själv
Tillvägagångs‐
sätt vid
intervention
(Kakabadse et
al 2007:13)
Fördela arbete
till deltagarna
igen
Motivera
genom att
utbilda och visa
argument

Lyssnar aktivt

Systemförv

16

Faciliterings‐
åtgärder

Fördelar arbetet till sig
själv
Går in i
användningsområdet
igen

15

Eftervärdera

Behov av klargörande
Formulerar ett lokalt
förankrat argument för att
förklara motiven

Ger motiv till den
lösning hon föreslog
Lyssnar aktivt
Ger nytt motiv till den
lösning hon föreslog

Motivera
genom att
utbilda,
relations‐
utveckla och
visa argument

Värderar reaktioner
Behov av klargörande
Formulerar ett lokalt
förankrat argument för att
förklara motiven

Lyssnar aktivt

Noterar att
Systemförv
förstått och
likaså LagerLog

Figur 6.24: Delanalys 3 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: handledning av arbetsgrupp

Som en konsekvens av Annicas intervention ställer Systemförv ytterligare en preciserande fråga för att
förstå vad Annica menade. Annica varseblir nu ett behov av att tydliggöra vad hon menade. Behovet
handlar om att klargöra innebörden i det inledande råd som hon kom med. Så hon fördelar återigen
arbetet till sig själv och formulerar ett klargörande motiv i form av ett verbalt inlägg, vilket hon
därefter gör. Medan Annica igen backar ut ur halvcirkeln och genom denna rörelse åter visar att hon
fördelar arbetet tillbaka till gruppen så observerar hon Ink1s reaktion. Ink1 tolkar det Annica säger
som lösningen och undrar huruvida de inte får göra det som de fram till nu har gjort ((tittar ned i
övningsexemplet)) vi har alltså gjort något nu som vi inte får göra, eller? Detta yttrande samt att han ”tittar
ned i övningsexemplet” medför att Annica formulerar och gör ytterligare ett inlägg. Denna gång
genom att lokalt förankra sitt svar i modellen samt förstärka det genom att peka - i modellen - på
motivet till förslaget hon kom med och vad gruppen kan vinna på att följa detta förslag.
Annica kompletterar därmed åtgärderna motivera deltagare genom att utbilda respektive
relationstutveckla samt genom att visa argument bakom det inlägg hon gjort. Det sista är en reaktiv
åtgärd för att visa på varför ett inlägg gjordes. Annica varseblir nu att Systemförv har insett den poäng
som hon försökt visa och noterar att tillika LagerLog har fångat upp detta motiv. Dessa två kommer
bli två av den grupp av fem personer bland verksamhetsspecialisterna som kommer uppvisa bäst
förmåga att självständigt modellera under de två dagarna.
21

LagerLog

22

EkAss

((LagerLog tittar på Systemförv och vänder sig sedan mot gruppen och därefter mot plasten och skriver Land på den
gula lapp som han satt upp på plasten))
((EkAss följer med LagerLog)) ok då ska Landskod vara under det objektet
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SystemF
örv

23
24

#

Vad sa du ((Systemförv vänder sig bort från Annica, tar ett steg in i U‐et där nu LagerLog och EkAss arbetar med
egenskaper under Land ))
((Annica backar från gruppen, tittar på dem när de arbetar (3.0) rör sig från gruppen, stannar upp, tittar (7.0) och
lämnar gruppen som fortsätter arbeta självständigt))

Observera

Förvärdera

Intervenera

21
22

Kontinuerligt
varsebli
Ser att
interventionen
får avsedd
effekt

Eftervärdera

Faciliteringsåtgärder

23

Backar från
gruppen tittar
på dem,
distanserar sig,
stannar upp
tittar igen på
dem när de
arbetar,
lämnar dem
och går till den
andra gruppen

24

Ser att gruppen
tar position
och själva
vidareutvecklar
modellen

Figur 6.25: Delanalys 4 av situationsanpassning vid ledsagad modellering: handledning av arbetsgrupp

Schematiskt visualiseras Annicas sätt att handleda i figur 6.19. Hon börjar med att observera gruppen
(A1 bedömare), därefter går hon närmare gruppen och ställer sig så hon kan observera samtalet i
gruppen (A2 handledare). Därigenom kan hon göra sig tillgänglig för gruppen om de behöver stöd.
Som en konsekvens av att hon noterat ett behov (brist i modellen) varvar hon därefter mellan att vara
ledsagande samproducent och kunskapare (i A3 A4 A5) för att sedan backa ut ur gruppen
(halvcirkeln) och låta den fortsätta arbetet självständigt. Detta för att på så sätt understryka det
självständiga arbete som snart stundar för deltagarna. Målet blir här att gruppen ska tillhandahållas
förutsättningar i form av kunskap och förmåga så att de på egen hand klarar av de uppgifter som de
senare kommer möta; samt förstå de normer och de mål som utredningsspecialisterna har med både
arbetssättet och samarbetsformen. Potentialen i att möjliggöra genom utbildning är att man ordnat
utvecklar ett metoddrivet arbetsätt hos deltagaren. Annica kompletterar detta sätt att tillhandahålla
och motivera genom relationsutveckling och argument, för att därmed underbygga att utbildningen
når avsedda effekter.

6.6.2 Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering vid
handledning
I sammanställningen nedan har jag samlat insikter om situationsanpassad facilitering från den
subepisod som ovan presenterades. Jag kontrasterar detta fall mot tidigare fall för att nå
vidareutvecklade insikter om situationsanpassad facilitering.
Sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering
Aspekter

Observera
Förvärdera

Form: delvis sammanhållen modellering
Aktivitetstyp: Handledning och samproduktion
Rolltyp: handledare som samproducent och utbildare

Modelleraren tar sig in i gruppens närområde och placerar sig utanför gruppens ”situationella
territorium”. Hon observerar modellen som gruppen självständigt utformar (se A1 figur 6.19). Under
hela interventionen observerar hon aktivt deltagarna i gruppen och modellen.
Observationen (se A1 figur 6.19) övergår till en förvärdering som varar i ungefär en och en halv minut.
Förutom att värdera modellen bedömer modelleraren gruppens förmåga att självständigt arbeta
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genom att följa interaktionen i gruppen. Hon studerar vem som pratar och vem som interagerar med
modellen. Modelleraren har identifierat en brist i modellen som har direkt koppling till den föreläsning
som genomfördes strax innan övningen på temat datadriven modellering.
Situationsanpassning inför interventionen. Modelleraren bestämmer sig för att först närma sig
gruppen fysiskt. Men hon går inte rakt in i gruppens territorium utan hon förflyttar sig utmed den
halvcirkel som utgör territoriet och tar sig in från sidan [se figur 6.19 A1‐>A2] Väl där uppmärksammar
hon igen gruppen (se varseblivningen 1 nedan)
Initiering av intervention {yttrande 1‐6}: Interventionen är indelad i ett antal steg som baserar sig på
att modelleraren först agerar handledare som utbildare för att senare övergå till att bli handledare
som ledsagande modellerare och därmed samproducera delar av modellen tillsammans med gruppen.
Modelleraren öppnar upp med en inbjudande fråga och följer upp denna med ett explorativt
påstående. Hon tolkar svaret på frågan och följer upp med en diagnostisk fråga. Hon intresserar sig för
hur de tänker och hur de motiverat de beslut som de tagit. Hon relationsutvecklar samtidigt med
gruppen och motiverar den (se varseblivningen 2 nedan).

Situations‐
anpassad
facilitering

Situationsanpassning för att fullfölja interventionen. Efter initieringen så hittar hon ett läge för att
styra dialogen mot bristen som hon har noterat i modellen.
Intervention kopplad till identifierad brist i modellen {7‐11}: Detta sker genom att modelleraren
ställer en modelleringsfråga, som då den refererar till (”plats”) kan knytas av deltagarna till den
föreläsning som tidigare har utförts. Frågan paketeras i en explorativ fråga för att öppna upp till
respons från deltagarna. Svaret från dessa signalerar ett behov av handgriplig intervention, vilket gör
att modelleraren går in i halvcirkeln (se figur 6.19 A2‐>A3) och blir således framträdande för gruppen
genom att hon går in i deras territorium och vidare in i deras användningsområde (”use space”). Hon
gör sig till en del av gruppen. Modelleraren pekar på ett av objekten läser logiken i modellen och ställer
en diagnostisk fråga. Baserat på responsen från Ink1 så ger modelleraren deltagarna ett
handlingsalternativ och tar sig därefter ut ur gruppen genom att fysiskt backa ur territoriet. Hon anser
sig nu ha uppnått målet med sin intention (se figur 6.19 A3‐> A4) och avser nu att släppa fram gruppen
så att de kan ta position och initiativet i modelleringen igen (se varseblivning 3 och 4 nedan)
Situationsanpassning för att hantera handledningsbehov. Modelleraren uppmärksammar samtidigt
som hon försöker ta sig ut ur gruppen att hennes poäng inte riktigt har satt sig i gruppen. Hon behöver
då anpassa faciliteringen för att möta detta omedelbara behov. Detta sker genom att hon igen väljer
att skifta roll från handledare till ledsagare.
Intervention för att hantera handledningsbehov från arbetsgrupp {15 till 20} Det behov som gruppen
genom Systemförv signalerar och som Ink1 förstärker gör att Annica avbryter lämnandet av gruppens
territorium och går in igen i detta område. Hon gör ett klargörande genom att precisera en lösning,
backar sedan {16} noterar Ink1s kommentar och går delvis in i området igen medan hon ger motiv till
den lösning hon föreslog {… om ni kopplar isär resmål och landskod så kan ni knyta olika information
till båda dessa objekt} {17} och vidareutvecklar sen detta motiv i yttrande 19 och noterar därefter att
Systemförv har förstått modellerarens argument när denne ger motiv till övriga deltagare varför
modellerarens råd bör ses som vägledande inte lag. Systemförv refererar bland annat till en tidigare
sekvens i arbetsgruppens modellering (se figur 6.19 A4 ‐> A6)

Kontinuerlig
varseblivning

Eftervärdera

Situationsanpassning för att avsluta interventionen. Modelleraren noterar att två aktörer, Systemförv
och LagerLog, har uppfattat den poäng hon genom handledning och sedan genom ledsagning har velat
föra fram till gruppen. Hon kommer fram till att behovet gruppen har haft av facilitering är hanterat
och lämnar således gruppen så att de själva åter kan ta position och initiativet i arbetet.
Avslutning av intervention (21 till 24): Modelleraren backar ut från gruppens situationella territorium
men stannar upp vid A7 och gör en snabb eftervärdering för att se hur dialogen tar sig i gruppen. I och
med att LagerLog, Systemförv och EkAss visar att de förstått modellerarens poäng och nu arbetar
vidare på egen hand, så bedömer hon uppgiften att stödja gruppen i nuläget är avklarad.
Varseblivning 1 {yttrande 1}: Nu har modelleraren förflyttat sig nära gruppen. Hon står utmed sidan
och kan följa dialogen. Inom kort identifierar hon ett läge att ta sig in i dialogen (se initiering av
intervention ovan)
Varseblivning 2 {yttrande 1‐6}: parallell varseblivning sker i anslutning till interventionerna (se
Situationsanpassning för att fullfölja interventionen ovan).
Varseblivning 3 {yttrande 7 till 11}: parallell varseblivning sker i anslutning till interventionerna.
Varseblivning 4 {yttrande 12 till 14}: Systemförv signalerar behov av precisering och motiv (se
situationsanpassning för att hantera handledningsbehov ovan)
Varseblivning 5: {14 till 23}: parallell varseblivning sker i anslutning till interventionerna.
Annica gör en stegvis eftervärdering när hon lämnar gruppen för att se att arbetsgruppen tar position
och självständigt fortsätter arbetet (se Avslutning av intervention ovan).
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Figur 6.26: Situationsanpassad facilitering vid handledning av arbetsgrupp – fokus situationsanpassning

6.6.3 Situationsanpassad facilitering med utformade faciliteringsåtgärder i
förgrunden
I föregående avsnitt hade jag fokus på att sammanställa analysen hur modelleraren situationsanpassat
faciliterade en situation. I detta avsnitt sätter jag i förgrunden de faciliteringsåtgärder som jag
utvecklat genom. Jag sammanställer vad som utmärker situationsanpassad facilitering i detta fall med
denna fokus i figur 6.27. Att tillhandahålla modelleringsförutsättningar för framtiden innebär inte att
enbart grafer, exempel eller andra symboliska objekt förbereds och tillhandahålls deltagarna. När
delvis sammanhållen modellering genomförs så behöver deltagarnas kunskap och förmåga att
självständigt bedriva modellering utvecklas. Kunskap och förmåga behöver tillhandahållas genom
utbildning, vilket även avser att motivera deltagarna att genomföra studande uppgifter. I detta
typexempel har vi sett hur en arbetsgrupp handleds av en av modellerarna under en övning. Övningen
simulerar hur gruppvis modellering senare under workshopen kommer bedrivas och syftar till att
träna studenterna i att genomföra modelleringsarbete. Handledningen genomförs genom att Annica
närmar sig gruppen, observerar den på distans och värderar deras arbete samt arbetsresultat.

Figur 6.27: Situationsanpassad facilitering vid handledning av arbetsgrupp – fokus faciliteringsåtgärder

Under denna förvärdering lägger handledaren upp en plan som innebär att agendan för
arbetsgruppen behöver expanderas tillföljd av en brist i deras modell. Inför interventionen
centraliseras arbetet i interventionen till modelleraren. Men successivt under interventionen så strävar
modelleraren att lämna över drivkraften till arbetsgruppen igen. I det aktuella fallet så behövde det
föreslagna handlingsalternativet och den lösning som modelleraren presenterade i förhållande till
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bristen i modellen dock underbyggas och styrkas med motiv och klargörande. Detta medförde att
drivkraften att självständigt arbeta med modellen inte kunde lämnas över till arbetsgruppen direkt
utan fullföljandet av interventionen centraliserades åter vid ett par tillfällen till modelleraren. Att hon
fångade upp behovet av motivering var viktigt då hon därigenom kunde säkra att deltagarna
accepterade hennes förslag. Samtidigt kunde hon genom insatsen säkra såväl modelleringens relevans
hos deltagarna som den relationsutveckling mellan deltagarna och modelleraren som övningen
innebar.
Fokusering och omfokusering skedde i denna situation genom att modelleraren i sin roll som
handledare fokuserade in vilket handledningsbehov gruppen hade samt att hon hjälpte dem att
fokusera in på bristen i modellen genom att återfokusera på föreläsningen och den diskussion om
”plats” som då hade genomförts. Omfokusering för modelleraren var främst relaterad till att kunna
släppa taget om arbetsgruppen och genom att fokusera ut, delegera över arbetet till dem, samt få dem
att ta position och självständigt arbeta. När detta var uppnått kunde hon åter fokusera in den andra
arbetsgruppen och påbörja en ny punktinsatts av handledning.

6.7 Sammanställning och värdering av resultatet från den andra
forskningsfrågan
6.7.1 En sammanställning av insikter om situationsanpassad facilitering
Den andra forskningsfrågan i denna studie lyder: vad utmärker situationsanpassad facilitering vi
samarbetsinriktad modellering? Arbetet med situationsanpassad facilitering har inneburit att
åtgärderna som presenterades i kapitel 5 grundats. Åtgärderna återkommer vid båda
modelleringsformerna, under olika aktivitetstyper och när modellerarna agerar i olika roller. Jag ser
detta som ett viktigt belägg för att god validitet råder i resultatet från den första forskningsfrågan.
Det som analysen i förhållande till den andra forskningsfrågan visar är att det som utmärker
situationsanpassad facilitering påverkas av vilken roll som modelleraren innehar, vilken aktivitetstyp
modelleringen är inne i samt vilken modelleringsform som tillämpas. Det finns emellertid både
likheter och skillnader hur situationsanpassad facilitering utförs när olika förutsättningar råder. En
likhet är att modellerarna oavsett samarbetsform underlättar och möjliggör genom att använda
sammansatta åtgärder. Detta innebär att flera faciliteringskategorier kombineras till en eller flera
sammansatta åtgärder inom ramen för en intervention. Sammansättningen kan endera vara att
åtgärder sätts samman och genomförs parallellt, endera att de sätts samman och genomförs
sekventiellt. Det finns även fall då parallellt sammansatta åtgärder genomförs sekventiellt. Detta
underbygger slutsatsen i avsnitt 5.4 att ytterligare analysarbete om relationer mellan de olika
faciliteringsåtgärderna när de tillämpas behövs för att utveckla den teoretiska plattformen i denna
avhandling till en praktisk teori för facilitering av samarbetsinriktad modellering.
En skillnad mellan sammanhållen respektive delvis sammanhållen modelleringsform i förhållande till
situationsanpassad facilitering har att göra med förvärdering och förberedelse av faciliteringsåtgärden
innan interventionen. När facilitering sker gentemot en självständig arbetsgrupp (delvis
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sammanhållen modellering) så visar analysen att modelleraren distanserat från gruppen, genom att
observera den och förvärdera statusen i arbetet och arbetsresultatet, kan ta tid på sig för att förbereda
en intervention. När arbetet däremot sker genom samarbetsformen sammanhållen modellering, och
då särskilt vid löpande samproduktion respektive samvalidering, sker observation och förvärdering i
hög grad som en del av kontinuerlig varseblivning. Det ställs då stora krav på den ledsagande
modelleraren att snabbt och under pågående modellering grepa situationen och anpassa sättet på hur
han eller hon underlättar och möjliggör för gruppen. I t.ex. typexemplet i avsnitt 6.4 tar det från det
att ett behov diagnostiserats av modelleraren till att interventionen utförs knappt en halv minut.
Kraven på förmåga att kunna diagnostisera situationen och bedriva multifunktionellt handlande
(Goldkuhl & Röstlöinger 2005:60-62) är alltså stora på modelleraren när modelleringsarbete
sammanhållet ledsagas. Detta i och med att all dialog kanaliseras genom honom, henne eller de.
Medan kommunikationen kanaliseras genom modelleraren så ska denne anpassa sättet på hur
gruppen faciliteras och därefter praktisera faciliteringen genom att göra en till flera saker samtidigt.
Modelleraren måste dessutom klara att svara upp mot det som sker i pågående situation samtidigt
som han eller hon behöver planera och förbereda nästa steg i faciliteringen.
När modelleraren arbetar mot en självständig grupp kan han eller hon förvärdera och förbereda sig
distanserat från det samarbete som ska faciliteras. Detta visas i analysen i avsnitt 6.5 och 6.6. Detta
innebär även diagnos och att flera saker behöver ske samtidigt. Dock inte med samma intensitet som
när sammanhållen modellering råder. Men när modelleraren väl går in i interventionen så växlar
modelleraren över till en situation som i hög grad liknar sammanhållen modellering. Med andra ord
de krav som då ställs på modelleraren kan nu jämställas med de krav som modelleraren har när
sammanhållen modellering utförs. Dock är intensiteten begränsad i tid genom att handledning är en
punktinsats. En ledsagande modellerare under sammanhållen modellering kan aldrig hämta andan
och dra sig ur modelleringssituationen, något som den handledande modelleraren kan göra i och med
att modelleringen ska ske i självständiga arbetsgrupper. När interventionen väl sker tangerar dessa
modelleringsformer varandra vad gäller kraven på modellerarens förmåga att multifunktionellt bistå i
arbetssituationen.
Andra insikter jag vunnit rör enskilda åtgärder. Exempelvis underbyggdes genom analysen tesen från
kapitel 5 att interventionstaktiker kan vara detaljerade och då knutna till en viss situation respektive
övergripande och gälla sammansatta situationer, faser eller hela workshopen. Analysen i samtliga fall
visar även att interventionen i praktiserandet av en interventionstaktik inte enbart är verbal utan att
mimik, kroppsspråk, rörelse och infrastruktur är viktiga delar och resurser när en faciliterande
intervention utförs. Analysen har även visat att tillhandahålla modelleringsförutsättning inte enbart
omfattar objekt utan t.ex. när delvis sammanhållen modellering utförs så innebär tillhandahållandet
även tillgängliggörandet av kunskap och förmåga med målet att deltagarna självständigt kan utföra
framtida modellering. Avslutningsvis underbygger analysen tesen att fördela arbete till en lokalt
placerad modelleringsspecialist såsom AffärsUtv i projektet tillsammans med Elektronikleverantören
avlastar samarbetet under workshopen samt underbygger att detaljerad modellering på plats i
verksamheten mellan tillfällena blir möjlig. Detta förbättrar kvaliteten i det slutliga sakresultatet.
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6.7.2 Om fokusering och omfokusering vid situationsanpassad facilitering
En essentiell insikt från arbetet att studera vad som utmärker situationsanpassad facilitering är den
förståelse som utvecklats att modellerare behöver ha en god förmåga att fokusera och omfokusera vid
facilitering. Med andra ord krävs förmågan att i olika avseenden kunna rikta blickpunkten mot något
som ska uppmärksammas i modelleringssituationen. Detta resultat betraktar jag inte som en
faciliteringsåtgärd i likhet med de resultat som jag presenterade i kapitel 5. Genom att tillhandahålla
modelleringsförutsättning kan emellertid denna förmåga läras ut till deltagarna, men kategorin är inte
i sig en åtgärd som modellerarna tar till för att underlätta och möjliggöra samarbetet. Det är istället en
förmåga som facilitatorer använder för att i sin tur kunna utföra situationsanpassad facilitering (van
Maurik 1994:33), och då i olika avseenden rikta blickpunkten och sätta företeelser i centrum.

Figur 6.28: Sammanställning av normativa kriterier för förmågan fokusera och omfokusera

Som framgår av figur 6.28 är tid en central indelningsgrund för denna förmåga. Under studien har jag
tagit utgångspunkt i en handlingsteoretisk definition av facilitering (se avsnitt 3.5.2). Enligt denna
definition handlar facilitering dels om att underlätta samarbete i nuet, dels att möjliggöra samarbete i
framtiden. Nuet och framtiden är därmed två centrala indelningsgrunder för att systematisera den
kontextuella förståelse som jag utvecklat kring förmågan fokusera och omfokusera. En annan
indelningsgrund är zoom.
Modelleraren kan i nutid fokusera en företeelse. Detta något kan vara en aktör, ett tema, ett resultat
eller en insikt för att nämna några exempel. Han eller hon kan då zooma in företeelsen i fråga och
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ingående belysa den. Den andra varianten är att modelleraren i nutid fokuserar ut. Då zoomar
modelleraren ut blickpunkten och tar i situationen ett bredare perspektiv på företeelsen i fokus.
När modelleraren fokuserar framåt i tiden så riktar modelleraren blickpunkten mot en företeelse i
framtiden. Han eller hon kan då rikta in fokuseringen så att företeelsen detaljerat hamnar i
blickpunkten. Målet är då att ingående behandla en företeelse som först är aktuell i framtiden.
Modelleraren kan även fokusera framåt i tiden och övergripande rikta in blickpunkten. Då anlägger
modelleraren ett vidare perspektiv i sin framåtriktade fokusering. Istället för detaljer framträder då
företeelsen som en helhet i ett större sammanhang.
Genom analysen har det dessutom framkommit att modellerarna fokuserar dåtiden och situationer
som har utspelat sig tidigare inom eller utanför modelleringsprojektet. I synnerhet gäller detta det
som har skett inom modelleringsprojektet och då representeras detta av arbetsresultat som
producerats tidigare i modelleringen. Man tillämpar då dessa resultat som medel för att fokusera in
eller fokusera ut blickpunkten. Detta kan t.ex. vara en modell som projiceras på en gemensam
presentationsvy som då kanske används som navigeringsinstrument för att lotsa deltagarna vid fokusväxlingarna. Men det kan även vara något som erfarits eller utvecklats utanför ramen för
modelleringsprojektet.

Figur 6.29: Förmågan fokusera och omfokusera i relation till en handlingsmodell (baserad på Goldkuhl 2004:3)

Händelsförloppet (dynamiken) att ändra fokus och därmed rikta om blickpunkten mot något i
framtiden, nuet eller i dåtiden, benämner jag omfokusera. Modelleringen går igenom olika
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situationer. I dessa situationer uppstår nya behov av facilitering vilket förutsätter att modelleraren
släpper det fokus han och gruppen har i situationen och fokusear om. Detta är en del i
modelleringsarbetets progression. Det sker då inom modelleraren när denne förvärderar,
kontinuerligt varseblir och eftervärderar situationen. Modelleraren behöver då omfokusera för att
kunna hantera nya behov som uppstår och driva modelleringen framåt genom anpassade åtgärder för
facilitering. Att fokusera och omfokusera är följaktligen enligt min mening en cyklisk rörelse vilken är
relaterad till den cykliska handlingslogik som jag baserat mitt synsätt om situationsanpassning på
genom Goldkuhl (2004:3, se avsnitt 3.6.1 och figur 3.28). Relaterad till den cykliska handlingsmodell
som jag använt illustrerar jag i figur 6.29 handlingsprincipen när fokusera och omfokusera utförs.
Den övre delen i figur 6.29 är en uppförstoring av det som sker i den cykliska rörelse som sker inom
en handling om denna tolkas genom föreliggande handlingsmodell. I denna del visas att fokusering
och omfokusering kontinuerligt sker i en rörelse från dåtid till framtid eller från framtid till dåtid,
beroende på situationen. Jag visar även dimensionerna fokusera ut och fokusera in. Jag visar att detta
sker såväl i nutid som när modelleraren riktar blickpunkten mot framtid eller mot dåtid.
Att fokusera in eller fokusera ut finner jag teoretisk grund för i aktivitetsteori, vilken ingår i mitt
handlingsteoretiska perspektiv i denna studie (se avsnitt 3.2.1.1). Kuutti (1991:535) illustrerar detta
genom att beskriva att en aktivitet kan betraktas ur olika nivåer och att man kan välja vilken zoom
man ska anlägga när aktiviteten i fråga betraktas. Samma princip använder jag för att karaktärisera
infokusering respektive utfokusering. När man fokuserar in framträder detaljer tydligare kring den
företeelse som är i fokus och när man zoomar ut anlägger man ett mer övergripande perspektiv på
företeelsen. Detta ger en vidare och mer helhetsinriktad bild av företeelsen. Jag benämner detta
vertikal fokusering.
Jag hittar emellertid inte i aktivitetsteori grund för insikten att fokusering även sker mot framtiden
och mot dåtiden; alltså med andra ord det som skulle kunna benämnas horisontell fokusering.
Däremot i sin metodik för hur individer kan förstå och lösa problem genom fokusering tangerar
Gendlin (2003) horisontell fokusering. Hans fokuseringsprocess ”focusing” är i första hand
intrasubjektiv och innebär att en person på egen hand ska lösa ett problem som han eller hon bär på.
Detta ska denne göra genom att frigöra inre kunskap. Metoden innebär att personen först förbereder
problemlösningen, väljer det problem som ska lösas och därefter knyter en känsla till problemet. Han
eller hon ska sedan i sitt inre välja ett begrepp, en fras eller en bild som representerar den känsla som
har valts. Därefter ska individen gå fram och tillbaka under en period för att säkra att
representationen verkligen har resonans med känslan i fråga.
Gendlin (2003:56-57) beskriver således fokusering som något som sker horisontellt i den mening att
när aktören matchar känslan med representationen så kräver detta en rörelse fram och tillbaka i tiden.
Man kan då inte enbart fokusera nutiden för att skapa resonans, utan han skriver: To do this
resonating, you must experience the felt sense again. You must touch it again as a feeling. Many people
keep hold of a felt sense quite well until they get the very first words for it. Then, somehow, the feeling
disappears and they have only the words. If that happens, obviously you cannot check the words against
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the feeling directly. So you must let the felt sense come back… (Gendlin 2003:57). Skapandet av
resonans mellan känsla och begrepp handlar följaktligen om att gå tillbaka till känslan som man
förknippar med problemet och knyta en representation av någon form till känslan. Detta måste ske
under en tidsperiod och det innebär att man successivt arbetar fram en god matchning genom att gå
fram och tillbaka. Denna rörelse förknippar jag med att gå tillbaka i historien vid återfokusering samt
gå framåt i tiden vid framåtfokusering.
Jag har nu genom modell och tabell illustrerat förmågan fokusera och omfokusera genom handlingsprincip, mönster och normativa kriterier. Genom detta arbete har jag interngrundat och teoretiskt
matchat resultatet. Är då fokusera och omfokusera den enda förmåga en modellerare behöver besitta
när han eller hon situationsanpassat faciliterar modellering?
Med hjälp av teoretiskt urval så ser jag att Persson (2001:271) identifierar klasser av förmågor som en
modellerare behöver besitta när han eller hon agerar modelleringsfacilitator (se avsnitt 3.4.2). Den
grundläggande förmågan (nivå 1) är enligt henne att kunna modellera. Denna förmåga knyter jag till
modellering-i-handling (se avsnitt 5.4.1 och de aspekter som ingår). Den andra nivån handlar om att
kunna facilitera arbetsseminarier. Enligt Persson (2001:271-272) innebär detta förmågan att både
förbereda arbetsmötet, facilitera mötet och dokumentera resultaten av mötet. Detta knyter jag till
facilitering-i-handling, varav jag i denna avhandling har studerat aspekten facilitera mötet (se avsnitt
5.4.1 och de aspekter som ingår). Den tredje nivån handlar om att kunna samordna och leda
modelleringsprojekt (Persson 2001:273-274) och detta är en förmåga som skulle kunna knytas till
projektledning-i-handling. Denna förmåga har inte behandlats i föreliggande avhandling då fokus har
varit att i detalj ske vad som händer under modelleringsarbete då modellerare ansikte-mot-ansikte
faciliterar arbetet.
Förmågan att fokusera och omfokusera relaterar jag till den andra nivån i Perssons (2001)
nivåindelade struktur över förmågor som en modellerare behöver kunna besitta när arbetet sker
samarbetsorienterat. Detta är då en förmåga inom klassen facilitera möte och samspelar med andra
förmågor såsom att kunna (Persson 2001:271-272):
•
•
•
•
•
•
•
•

följa samtalet under samarbetet
identifiera viktiga insikter
vidmakthålla intresset för samarbetet
vidmakthålla motivationen att vilja stödja gruppen
identifiera konfliktsituationer
agera med auktoritet
agera förtroendeingivande
våga och kunna improvisera

Att kunna fokusera och omfokusera ser jag som ytterligare en förmåga bland dessa som stärker
möjligheten för modelleraren att situationsanpassat kunna facilitera samarbetsinriktad modellering. I
figur 6.30 visar jag med utgångspunkt i den teoretiska matchning som jag utfört mot Persson (2001)
uppdelningen i förmågor och åtgärder vid facilitering-i-handling. Den vänstra stapeln visar de sex
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övergripande åtgärder som utvecklats genom denna studie och den högra stapeln visar förmågor som
en modellerare behöver besitta när facilitering utförs.

Figur 6.30: Åtgärder och förmågor vid situationsanpassad facilitering, och därutöver

Åtgärder är ingripande handlingar som modelleraren tar till för att hantera ett behov som uppstår i
modelleringsarbetet. En förmåga är en kunskapsmässig kapacitet som modelleraren använder för att
kunna utöva situationsanpassad facilitering. De tre punkterna i vardera stapeln indikerar den
pragmatiska idén om progression vad gäller kunskapsbidrag, att ytterligare åtgärder och förmågor kan
och behöver utvecklas med denna plattform som grund, för att en praktisk teori om facilitering av
samarbetsinriktad modellering ska kunna utformas.
Den vänstra dubbelriktade pilen mellan staplarna som i sig har ett frågetecken visar att relationer
mellan klasserna förmåga och åtgärd också behöver utredas. Relevanta frågor blir då vilka förmågor
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behövs för att olika åtgärder ska kunna tillämpas effektivt och med kvalitet? Vilka åtgärder kan
urskiljas och paketeras baserat på olika förmågor? Vilka om några förmågor är fristående från
faciliteringsåtgärder?
Ett exempel på relation mellan förmåga och åtgärd kan urskiljas mellan förmågorna agera med
auktoritet respektive agera förtroendeingivande och åtgärden motivera deltagare. I avsnitt 5.3.6
beskrevs åtgärden motivera deltagare. Den delades där upp i fyra subåtgärder varav en åtgärd var att
genom auktoritet respektive argument säkra och underbygga deltagarnas motivation för samarbetet
med hänseende till arbetets ändamålsenlighet. Att utöva denna åtgärd kräver i ljuset av Persson (2001)
att modelleraren kan agera förtroendeingivande och samtidigt med auktoritet. Denna förmåga
Persson talar om bör således kunna paketeras i en åtgärd som motivera deltagare. Med andra ord vi
utövar då förmågan som en åtgärd för att uppnå de mål som finns kopplade till faciliteringsåtgärden
motivera deltagare. Fortsatt forskning behöver ske för att identifiera fler förmågor och åtgärder,
vidareutveckla befintliga åtgärder och förmågor samt knyta samman förmågor och åtgärder. I detta
arbete behöver vi även fundera på om det finns fler staplar, med andra ord kluster av kategorier som
är aktuella vid facilitering-i-handling. I figur 6.30 exemplifierar jag detta genom instrument vid
facilitering-i-handling.

6.7.3 Värdering av resultatet från den andra forskningsfrågan
Om jag värderar resultatet från arbetet med den andra forskningsfrågan så har denna lett fram till
vidareutvecklade insikter om faciliteringsåtgärderna, relationer mellan åtgärderna samt att åtgärderna
sätts ihop till sammansatta åtgärder vid facilitering-i-handling. Jag har även genom de fyra
typexemplen visat på likheter och skillnader när facilitering situationsanpassas inför, under och när
interventioner avslutas. Referensramen om situationsanpassning har här styrt och ordnat
analysarbetet på ett framgångsrikt sätt. Tillika har resultatet av den situationella analysen av
modelleringsprojekten (avsnitt 4.7) och faciliteringsåtgärderna (avsnitt 5.4) såväl ordnat som berikats
av analysarbetet. Insikterna jag utvecklat utgör grund för att vidareutveckla den teoretiska plattform
som besvarandet av den första forskningsfrågan resulterade i, jag väljer emellertid inte att göra detta
inom ramen för doktorsavhandlingen utan ser detta som fortsatt forskning.
Utöver detta har jag även identifierat och konceptualiserat förmågan att fokusera och omfokusera,
som innebär att kunna rikta in blickpunkten under modellering. Denna konceptualisering har skett
baserats på analys av det empiriska materialet. I avhandlingen exemplifieras fokusera och omfokusera
i olika situationer vid modellering när olika förutsättningar råder (skilda samarbetsformer,
aktivitetstyper och rolltyper). Jag har därtill i avsnitt 6.7.2 presenterat normativa kriterier samt visat
och redovisat en modell över förmågan. Jag har därutöver teoretiskt grundat förmågan i teori hämtat
från referensramen, det handlingsteoretiska perspektivet samt extern teori som jag identifierat genom
teoretiskt urval. Sammantaget anser jag att resultatet av den andra forskningsfrågan bör betraktas som
trovärdigt och väl förankrat i den praktik som jag avser att främja med mina kunskapsbidrag:
praktiken att genomföra och facilitera samarbetsinriktad modellering.
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Kapitel 7 – Kunskapsbidrag, värdering av studien samt
fortsatt forskning
7.1 Kapitlets syfte och disposition
Syfte. I detta kapitel kommer jag sammanställa de kunskapsbidrag som jag utvecklat i denna studie.
Jag kommer därtill att redovisa en värdering av genomförandet och resultatet, samt presentera förslag
på fortsatt forskning. Kapitlet består av:
•
•

•

En sammanställning av kunskapsbidragen i förhållande till studiens forskningsfrågor och syfte.
En värdering av studien med avseende på:
o Studiens metoddesign och genomförande;
o Studiens kunskapsbidrag;
En presentation av förslag på fortsatt forskning.

Disposition. Kapitlet är uppdelat i tre övergripande avsnitt. I det första avsnittet (avs 7.2)
sammanställer jag de kunskapsbidrag som jag utvecklat genom att arbeta med avhandlingens
forskningsfrågor och syfte. Jag kopplar här tillbaka till de avsnitt där dessa kunskapsbidrag redovisats
och värderar dessa resultat i förhållande till studiens syfte.
I avsnitt 7.3 redovisar jag en värdering av studien, dess genomförande respektive värdering av
studiens resultat. Avslutningsvis redovisar jag i detta kapitel (avs. 7.4) förslag på fortsatt forskning.
Förslagen avser att bidra till att vidareutveckla studiens kunskapsbidrag till en praktisk teori om
facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Utöver detta omfattar förslagen andra uppslag på
forskning som kan ta utgångspunkt i föreliggande avhandling.

7.2 Avhandlingens kunskapsbidrag
Denna avhandling riktades in mot att på nära håll studera samarbetsinriktad modellering för att
analysera hur modellerare faciliterar olika situationer som uppstår i arbete av detta slag, för att på basis
av dessa insikter, utveckla kunskap som främjar facilitering vid samarbetsinriktad modellering.
Det övergripande kunskapsmålet är därför att utveckla en praktisk teori för facilitering av
samarbetsinriktad modellering som inte tar avstånd från, men samtidigt inte heller fokuserar
planering, förberedelser och uppföljning, utan säger någonting om och någonting för hur faciliteringi-handling utförs ansikte-mot-ansikte.
Under studiens genomförande valde jag att reducera ambitionen i avhandlingen. Jag gick således från
ambitionen att utveckla en komplett praktisk teori till att utveckla en plattform för en framtida
praktisk teori. Det primära motivet var att det material som jag samlat in är för omfattande att inom
ramen för en framställning (avhandlingen) utveckla och redovisa en komplett teori.
Kunskapsbidraget i avhandlingen är därmed en stabil och välutformad kunskapsmässig plattform. En
grundplatta för ytterligare teoriutveckling.
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Utvecklingen av denna plattform kom att omfatta följade två delsyften:
•
•

Utveckla kunskap om vad som utmärker facilitering-i-handling vid samarbetsinriktad modellering
Utveckla kunskap om vad som utmärker situationsanpassad facilitering-i-handling vid
samarbetsinriktad modellering

Som utgångspunkt för studien skapade jag en metoddesign som tog utgångspunkt i en pendling
mellan explorativt och systematiskt arbete. En kärnkomponent i denna design var nära observationer
av verklig samarbetsinriktad modellering baserat på ett distanserat engagemang från min sida som
forskare. En annan viktig utgångspunkt för studien var det handlingsteoretiska perspektiv som jag
tidigt anlade. En tredje central utgångspunkt var den kunskapsinventering (se avsnitt 3.2) och
perspektivanalys som jag, med utgångspunkt i detta perspektiv, genomförde på begreppen samarbete,
modellering, facilitering och situationsanpassning (se avsnitt 3.3 till 3.6).
Med metoddesignen och den teoretiska referensramen som språngbräda påbörjade jag analysen av det
gedigna empiriska material som jag samlat in genom mina observationer. Jag drevs här inledningsvis
av det första delsyftet. För nå detta första kunskapsmål behövde jag ta mig ned på handlingsnivå i
analysen. För att kunna göra detta bestämde jag mig för att inledningsvis generera kontextuell
förståelse om de tre modelleringsprojekt som ingick i min studie. Jag tillämpade då strukturen i den
teoretiska referensram som jag utvecklat tillsammans med arbetssätt från metodanalys för att
situationellt definiera projekten systematiskt (se avsnitt 4.3). Dessa situationella analyser (se avsnitt
4.4-4.6) genererade förutom kontextuell förståelse om projekten och facilitering även en typologi för
att förstå (se avsnitt. 4.7):
•
•
•

olika modelleringsformer,
olika aktivitetstyper vid modellering, samt
olika rolltyper som modellerare intar när de faciliterar samarbetsinriktad modellering

Arbetet med att nå det första delsyftet krävde kontextuell kunskap om projekten samt typologin. Detta
för att jag på ett strukturerat sätt skulle kunna ta mig djupare in i analysen av vad som utmärker
facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Denna mikroanalys utfördes på detaljerad
handlingsnivå och om jag inte haft med mig den kontextuella förståelsen om projekten samt en
struktur att för att förstå var, hur och vem som agerade i modelleringen så hade jag inte klarat av att
insiktsfullt välja ut och analysera olika episoder på den detaljerade nivån.
Arbetet med att välja ut och att analysera episoder från modelleringsprojekten innebar att jag kunde
utveckla sex övergripande faciliteringsåtgärder med tillhörande subkategorier, handlingsmodeller,
begreppsmönster och normativa kriterier. De sex faciliteringsåtgärderna är:
•
•
•
•
•
•

Justera agenda (se avsnitt 5.3.1)
Fördela arbete (se avsnitt 5.3.2)
Ställa modelleringsfråga (se avsnitt 5.3.3)
Tillämpa interventionstaktik (se avsnitt 5.3.4)
Tillhandahålla modelleringsförutsättning (se avsnitt 5.3.5)
Motivera deltagare (se avsnitt 5.3.6)
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Förutom att faciliteringsåtgärderna är enskilda kunskapsbidrag så bildar de tillsammans den
teoretiska plattform som avhandlingen presenterar. Åtgärderna är handlingskategorier vilka
tillsammans utgör det som utmärker facilitering-i-handling vid samarbetsinriktad modellering. Som
utgångspunkt för vidare teoriutveckling så relaterade jag detta resultat till modellering-i-handling och
de handlingskategorier som jag identifierat rörande metoddrivet modelleringsarbete från teorin (se
avsnitt 5.4.1). Denna relatering av vad facilitering-i-handling utgörs av i förhållande till modellering-ihandling avslutade arbetet med det första delsyftet.
Det andra delsyftet tar utgångspunkt i den teoretiska plattformen som nu genererats, men avser att
fånga och inkorporera den dynamik som situationsanpassad facilitering kännetecknas av. För att nå
det andra delsyftet så utvecklade jag en kompletterande kategoristruktur till stöd för att analysera och
ställa samman insikter om situationsanpassning. Denna användes för att på sammanställande sätt
analysera vad som utmärker situationsanpassad facilitering i olika modelleringssituationer (se avsnitt
6.3-6.6). För att studera den andra forskningsfrågan på ett ordnat och brett vis använde jag typologin
som jag utvecklat i den situationella analysen av modelleringsprojekten (se avsnitt 4.7) som drivkraft
för att välja ut typexempel med olika karaktäristika (olika modelleringsformer, olika aktivitetstyper
och olika rolltyper) för att därigenom analysera innebörden i situationsanpassad facilitering.
Genom att studera vad som utmärker situationsanpassad facilitering så utvecklade jag ytterligare
insikter om faciliteringsåtgärderna när skilda förutsättningar råder under modelleringsarbetet (se
avsnitt 6.7.1). Jag utvecklade även kunskap om en central förmåga som modelleraren bör besitta när
han eller hon situationsanpassat faciliterar modelleringsarbete. Denna förmåga benämnde jag:
•

Förmågan att fokusera och omfokusera (se avsnitt 6.7.2)

Det som utmärker denna förmåga är att modelleraren genom den riktar in blickpunkten vid
situationsanpassad facilitering-i-handling. Blickpunkten kan då antingen adresseras mot nuet, mot
dåtiden eller mot framtiden. Oavsett vilken av dessa olika tidsdimensioner som modelleraren riktar
blickpunkten mot så kan en företeelse antingen fokuseras (zoomas) in eller fokuseras (zoomas) ut.
När något fokuseras in framträder en detaljerad företeelse och om något fokuseras ut framträder
företeelsen som en helhet i ett sammanhang. I avsnitt 6.7.2 knyter jag samman denna förmåga med de
förmågor som Persson (2001) identifierat i relation till handlingen att facilitera ett arbetsmöte. Att
fokusera och omfokusera kompletterar dessa förmågor. Avslutningsvis relaterar jag dessa förmågor
till de åtgärder vid facilitering-i-handling som jag identifierat genom arbetet med det första delsyftet.
Jag avslutar med att konstatera att grund nu finns för att fortsätta forskningsarbetet mot en komplett
praktisk teori om facilitering vid samarbetsinriktad modellering.
Sammantaget bildar samtliga dessa resultat det sammantagna kunskapsbidrag som jag anser uppfyller
studiens övergripande kunskapsmål att på nära håll studera samarbetsinriktad modellering för att
analysera hur modellerare faciliterar olika situationer som uppstår i arbete av detta slag, för att på basis
av dessa insikter, utveckla kunskap som främjar facilitering vid samarbetsinriktad modellering.
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7.3 Värdering av studien och dess kunskapsbidrag
Jag värderar studien med avseende på dels metoddesignen och genomförandet, dels med avseende på
kunskapsbidraget. I det första avseendet värderar jag forskningsprocessen med utgångspunkt i
tillförlitlighet. I det andra avseendet värderar jag kunskapsbidraget med utgångspunkt i kriterierna
trovärdighet, vidareförbarhet och tillämpbarhet.

7.3.1 En värdering av studiens metoddesign och genomförande
I följande värdering har jag främst tillämpat kriteriet tillförlitlighet. Med tillförlitlig metoddesign
menar jag en metoddesign med vars hjälp forskaren på ett reliabelt sätt kan arbeta för att uppnå
studiens syfte och utveckla relevanta resultat (Keen 1991:45). Jag påvisar tillförlitligheten i studien
genom att i kapitel 2 redogöra för metoddesignen samt i kapitel 4, 5 och 6 hur jag tillämpar designen.
Jag har i denna studie arbetat med en kvalitativ forskningsansats som vilar på en pragmatisk
epistemologi. Några utmärkande drag på detta synsätt diskuterar jag i avsnitt 2.2.1. Ett karaktärsdrag
är att forskning av detta slag är en dynamisk process. Min erfarenhet från studien är att arbetet har
varit avsevärt dynamiskt, och stundtals har jag till och med uppfattat processen som näst intill
ohanterbar. I synnerhet tillföljd av att det empiriska materialet varit mycket omfattande och
komplext. Kvalitativ forskning ska inte underskattas vad gäller komplexitet och arbetsbörda. För att
motverka detta och säkra tillförlitligheten i studien har jag kontinuerligt arbetat mot att utforma en
reliabel metoddesign som innefattar:
•

•
•

•

•

•

Ett pendlande förhållningssätt: jag stärkte tillförlitligheten i genomförandet genom att artikulera och
följa ett förhållningssätt i studien som innebar att jag pendlade mellan explorativt och strukturerat
arbete. Detta utgjorde den övergripande drivkraften i den dynamiska processen att realisera studien
enligt en pragmatisk kunskapssyn.
Ett distanserat engagemang vid insamlingen: jag stärkte tillförlitligheten i genomförandet genom att
jag konsekvent följde den roll som jag utformat under datainsamlingen.
Instrument för insamlingen: jag stärkte tillförlitligheten i genomförandet genom att jag parallellt
använde olika instrument för att insamla datamaterialet (observation/loggbok, videoupptagning,
ljudupptagning, intervjuer och dokumentstudier)
Strukturerade tillvägagångssätt för analys och teoriutveckling: jag stärkte tillförlitligheten i
genomförandet genom att jag utforma och tillämpa ett tillvägagångssätt för analys genom vilket jag
kunde 1) etablera kontextuell förståelse om modelleringsprojekten (situationell analys), 2) transkribera
och i detalj analysera episoder i datamaterialet (konversationsinriktad handlingsanalys), 3) utveckla
multigrundade insikter om vad som utmärker situationsanpassad facilitering vid modellering (multigrundad teoriutveckling)
Instrument för att gå från transkription till teoriutveckling: jag stärkte tillförlitligheten i
genomförandet genom att jag utforma och tillämpa instrument för genomföra transkription av
datamaterialet och därefter i samma instrument genomföra konversationsinriktad handlingsanalys och
inleda den multigrundade teoriutvecklingen.
Strukturerade återkopplingsintervjuer: jag stärkte tillförlitligheten i genomförandet genom att jag
utformade och tillämpade ett strukturerat tillvägagångssätt för att genomföra återkopplingsintervjuerna
som innefattade frågor kring ett empiriskt videomaterial där respondenterna själva agerade.
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•

Ett tydligt forskningsetiskt förhållningssätt: jag stärkte tillförlitligheten i genomförandet genom att
jag utforma och tillämpa ett gediget forskningsetiskt förhållningssätt där informerat medgivande att
delta under forskningsprocessen var en viktig del i arbetet.

I Silverman (2000:186-187) beskrivs att tillförlitlighet har att göra med att få god access till
studiesubjektens egna livsvärld och därmed ”deras” kategorier, dock utan att då enbart förlita sig på
forskarens minne vid datainsamlingen eller analysen. Givet detta så innebär ovanstående åtgärder att
jag aktivt arbetat med att säkra dels access till verkliga situationer där facilitering utförs, dels arbeta
med en metoddesign som innebär att insamling såväl som analys inte enbart är beroende av mig som
forskare. Härigenom argumenterar jag för att metoddesignen har god tillförlitlighet i denna studie.
För att motivera detta påstående i ljuset av genomförandet kommer jag i resterande del av detta
avsnitt värdera några dessa aspekter mer i detalj.
Återkopplingsintervjuerna skedde som ett samskapande mellan mig och modellerarna. I och med att
de genomfördes distanserat från datainsamlingen så var möjligheten som videodokumentationen
medförde, att spela upp sekvenser för respondenterna, ovärderligt för att kunna rikta in
samskapandet. Genom de råd Knoblauch (2004) gett mig hade jag vid utformandet av metoddesignen
fått inspiration att öppet låta respondenterna reflektera kring vad de såg på de uppspelade
sekvenserna. Men i och med att tiden hade gått så långt mellan återkopplingen och insamlingen, samt
att jag ville att de skulle reflektera över faciliteringsåtgärder som de utförde utan att de kanske själva
hade konceptualiserat eller insett att de genomförde dessa åtgärder, så fick jag insikten att
återkopplingsintervjuerna behövde ett strukturerat upplägg för att de skulle kunna ske effektivt och
med kvalitet. Denna struktur medförde att intervjuerna kunde fokuseras in mot de aspekter som jag
ville få validerade. I efterhand kan jag konstatera att den första intervjun med Mikael, som även var
den första i serien av återkopplingsintervjuer, var viktig för samtliga återkopplingar. Det var där
behovet av det strukturerade upplägget på återkopplingarna framkom. Att jag utformade ett
strukturerat upplägg för intervjuerna samt använde de utformade faciliteringsåtgärderna för att
underlätta och möjliggöra samskapandet oss emellan ser jag som betydelsefullt ur perspektivet
tillförlitlighet.
Den åtgärd som jag utförde för att stärka tillförlitligheten i återkopplingen finner jag även teoretiska
motiv till genom att läsa Silverman (2001:209). Han menar att återkoppling har ett värde när det
kommer till resultatets trovärdighet, men han redogör även för några kritiska kommentarer till
återkoppling som jag reflekterat kring i min värdering av genomförandet. Abrams (1984:8) menar
exempelvis att ”overt respondent validation is only possible if the results on the analysis are compatible
with the self-image of the respondents” Detta får medhåll av Fielding & Fielding (1986:43) som tillägger
att ”…processes of so-called ”validation” should be treated as yet another source of data and insight”.
Sammantaget är dessa författare kritiska till återkoppling som garant för studiens tillförlitlighet och
resultatets trovärdighet. Jag menar dock att tillämpandet av det strukturerade tillvägagångssättet blev
ett sätt att säkra att återkopplingen gjordes på ett tillförlitligt sätt genom att vi (jag och respondenten)
kom nära studiesubjektets egen självbild och arbetssituation. Detta då återkopplingen genomfördes
genom att de kommenterade sig själva när de såg sig själva i handling på videoupptagningen. Sättet på
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hur återkopplingsintervjuerna analyserades, på samma sätt som övrigt empiriskt material, medförde
även att jag behandlade materialet som vilket annat empiriskt material som helst i studien.
Följaktligen menar jag att den rigorösa analysen i hög grad validerade mina inledande tolkningar, men
att den också resulterade i nya insikter som drev teoriutvecklingen vidare samt fungerade som ett
medel med vars hjälp jag kunde vidmakthålla relationen med modellerarna (jmfr. Silverman
2001:209), och därmed säkra deras informerade medgivande under studiens genomförande att
medverka i avhandlingen.
Multigrundad teoriutveckling (MGT, t.ex. Goldkuhl & Cronholm 2003, se avsnitt 2.2.2 och 2.3.3.32.3.3.5) har fungerat som en viktig del i analys och teoriutveckling för att nå studiens syften. Till
exempel har momentet att induktiv kodning av det transkriberade och handlingsanalyserade
materialet har varit ett tillförlitligt medel för att generera faciliteringskategorier i studien (se avsnitt
2.3.3.3). Momenten konceptuell förädling och utveckling av begreppsstrukturer har varit viktiga medel
för hur jag systematiskt kunnat konstruera åtgärder, kriterier, begreppsstrukturer, handlingsprinciper
och övriga resultat i denna studie (se avsnitt 2.3.3.4). Multigrundad teoriutveckling har tillfört
struktur för att på ett tillförlitligt sätt inleda den teoretiska kondenseringen mot en praktisk teori om
situationsanpassad facilitering (se avsnitt 2.3.3.5).
Cronholm (1998:246) menar i en reflektion över grundad teoriutveckling att alltför detaljerad induktiv
kodning kan leda till att uppmärksamheten för tidigt styrs till initiala konceptualiseringar och att
dessa därefter tas för givna under resten av analysen. När man emellertid utforskar ett icke tidigare
kartlagt område såsom facilitering av samarbetsinriktad modellering och gör detta på en djup
detaljnivå som i denna studie, så menar emellertid jag att initiala och detaljerade konceptualiseringar
är viktiga för att tidigt fånga upp insikter, förankra dessa och använda dem som grund för att
strutkurerat navigera i det rika material som utforskas. Risken föreligger annars att teoriutvecklingen
aldrig kommer igång och att man som forskare översköljs av det empiriska materialet. För givet tagna
konceptualiseringar motverkas genom att man analyserar ytterligare empiri, genomför teoretiskt
urval, konceptuell förädling samt grundning i olika former. Att i detta läge inte heller dra upp skarpa
gränser mellan olika moment i MGT ser jag också som riskabelt. Innan man har kontroll över datan
och fått styrning i begreppsutvecklingen bör man inte lämna den initiala kodningen, eller låta olika
moment flyta samman. Den dynamiska process som pragmatisk kunskapsutveckling innebär kan i ett
sådant läge bli okontrollerbar om materialet som analyseras dessutom är mycket stort och komplext.
Under studiens fullföljande kan gränserna emellertid ”monteras ned” i grad med att teoriutvecklingen
stabiliseras, men inledningsvis krävs enligt min erfarenhet struktur för att dynamiken i den kvalitativa
forskningen ska kunna hanteras och nyttiggöras.
I progressionen att gå från teoretisk plattform till praktisk teori behöver man dock naturligtvis
löpande situationsanpassa både sättet på hur man analyserar och teoriutvecklar, samt revidera utförda
konceptualiseringar. Mitt sätt att utföra denna anpassning blev att använda resultaten från den
situationella analysen (se avsnitt 2.3.3.1) respektive den konversationsinriktade handlingsanalysen (se
avsnitt 2.3.3.2) som genomfördes före teoriutvecklingen. Genom den situationella analysen
definierade jag projekten och kunde därigenom skapa kontextuell förståelse om dels dessa, dels
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samarbetsinriktad modellering, vilket var viktiga förutsättningar när olika episoder i materialet
handlingsanalyserades och skapade grund för teoriutveckling. Dessa två exempel på pre-analys innan
MGT ser jag som mycket viktiga för att realistiska resultat ska kunna utvecklas genom MGT när ett
komplext datamaterial föreligger. Detta behov av pre-analys har jag inte observerat i beskrivningarna
av MGT. Min erfarenhet av att gå från empiriskt material till induktiv kodning är nämligen att detta är
en mycket stor utmaning som är präglad av frustration varvat med glädje och återigen frustration. I
efterhand kan jag konstatera att jag i dessa lägen saknade vägledning i beskrivningen av MGT för hur
stora och komplexa datamängder hanteras, transkriberas och hur analysformer såsom
handlingsanalys och konversationsanalys kan samspela med t.ex. induktiv kodning. Det var genom att
som forskare själv applicera meliorism som drivkraft för att utveckla metoddesignen som jag kunde ta
mig igenom denna frustration och utveckla min metoddesign. Jag efterlyser därför beskrivningar av
olika tillvägagångssätt i MGT för att gå från empiriskt material till systematisk och tillförlitlig
teoriutveckling. Jag tror särskilt att detta kan gynna oerfarna teoriutvecklare när de ska tillämpa MGT.
Jag har inte i beskrivningarna av MGT noterat den utmaning som jag stötte på när jag skulle pendla
mellan explorativt och systematiskt arbete. Med andra ord hur genomföra induktiv analys på ett så
rikt material som jag i denna studie har haft. Här stötte jag på en utmaning som jag var tvungen att
hantera genom att utveckla ett instrument för att koppla samman transkription med induktiv
kodning. Jag utformade detta instrument baserat på handlingsanalys, konversationsanalys och MGT
(se avsnitt 2.3.3.2). Instrumentet innebar i användning att jag även tillämpade anpassade
konversationskonventioner och tekniker för handlings- och konversationsanalys. Instrumentet blev
därmed dels ett tillförlitligt verktyg för att gå från datamaterial till kunskap, dels det som stödde
pendlingen mellan explorativt och systematiskt arbete i studien. Initial konceptualisering och
tillämpandet av tydliga gränser mellan olika analysmoment resulterade även det i att pendlingen
mellan explorativt och systematiskt arbete blev mer harmoniskt än om ett öppet angreppssätt hade
tillämpats.
Här kan jag själv konstatera, som en kritik mot mitt eget arbetssätt, att jag inte valde att tillämpa
befintliga IT-baserade applikationer för att underlätta analysarbetet (se t.ex. Corbin & Strauss 2008).
Tillämpandet av applikationer kan underlätta för forskaren så att denne effektivt kan utveckla och
rapportera mönster och resultat som existerar i hela datamaterialet och inte bara i favoriserade
typexempel. Jag har motverkat denna risk genom att genomgående i avhandlingen visa på en variation
av typexempel och därigenom pekat på att faciliteringsåtgärderna är återkommande inslag i samtliga
tre modelleringsprojekt. Dock kvarstår frågan huruvida MGT kan effektiviseras genom ett IT-stöd.
Detta är jag övertygad om, dock vill jag argumentera för att ett IT-stöd av detta slag både bör
underlätta såväl det jag benämner som pre-analys som de faktiska momenten i MGT för att bli ett
effektivt verktyg när stora datamängder detaljerat ska analyseras. Ett med MGT samstämmigt IT-stöd
behöver väljas av forskaren.
Avslutningsvis kan jag konstatera att jag i denna studie kom igång med det empiriska analysarbetet
sent och att detta bör betraktas som en risk. Redan i anslutning till datainsamlingens första fas borde
analysen initierats. Jag var i denna studie mitt uppe i avslutningen av ett annat stort forskningsprojekt
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samt var det därutöver många andra uppgifter som krävde min uppmärksamhet. Jag är i efterhand
glad att resultatet blev så bra som det blev trots att fokuset under insamlingens första fas var splitrat.
Arbete av detta slag behöver i högre grad än vad som skett i denna studie planeras med hänseende på
hur materialet efter insamlingen ska bevaras, struktureras och analyseras.
Insamling av det slag som denna studie inneburit behöver ske med stort fokus från datainsamlaren.
Härigenom säkras insamlingen samt kan analysen påbörjas i direkt anslutning till datainsamlingen.
Detta stärker tillförlitligheten i studien. Att följaktligen inse att empirisktdrivet kvalitativt
forskningsarbete är mycket tidsödande och är en process som kräver omfattande planering är något
jag tar med mig in i framtiden. Förutsättningar behöver skapas så att forskaren kan realisera det
uppsatta syftet och inte enbart artikulera det. Detta bör beaktas redan vid utformningen av förstudier,
ansökningar om finansiering, forskningsplaner samt vid upprättandet av andra dylika
förutsättningsdokument. Kvalitativt forskningsarbete är en dynamisk process och ska inte
underskattas vad gäller komplexitet. Att jag genom denna studie tar med mig flera insikter om
komplexiteten i kvalitativ forskning ser jag som värdefullt för kommande forskningsprojekt där jag
kommer vara medverkande i.
Sammantaget anser jag att studien har genomförts på ett tillförlitligt sätt och att den har baserats på
en tillförlitlig metoddesign, vilken har vidareutvecklats och situationsanpassats beroende på de
utmaningar som har uppstått under genomförandet av studien.

7.3.2 En värdering av studiens kunskapsbidrag
När jag värderat studiens kunskapsbidrag har jag i första hand använt kriterierna trovärdighet,
vidareförbarhet och tillämpbarhet. Med trovärdighet avser jag kunskapsbidragets pålitlighet.
Silverman (2001:188) redogör för pålitlighet i kvalitativ forskning genom att säga att man inte som
forskare kan hävda hög trovärdighet i kunskapsbidraget om 1) enbart ett fåtal exemplifierande
illustrationer anges som grund för resultatet, om 2) endast vissa delar i resultatet grundas och inte
andra samt 3) materialet som ligger till grund för kunskapsbidraget är otillgängligt, och att därmed ej
transparens finns mellan påstående och grund för påståendet. I förehållande till föreliggande
avhandling argumenterar jag för att jag uppnår samtliga dessa aspekter. För varje del i
kunskapsbidraget har jag redovisat bred empirisk grund samt har resultatet matchats mot extern
teori. Denna grundning har inte genomförts obalanserat utan varje del i kunskapsbidraget har gediget
förankrats i empiri och relaterats till teori. Genom utdrag från transkriptioner, analyser, dokument
samt genom modeller, fotografier och exempel så har jag i avhandlingen säkrat transparens mellan det
empiriska materialet och kunskapsbidragen som utformats.
För att utveckla ett trovärdigt resultat har jag arbetat med samt kontinuerligt utvecklat studiens
metoddesign (se avsnitt 7.3.1). Tillämpandet av designen har inneburit att jag genom den pendlande
forskningsansatsen löpande har omprövat och justerat det framväxande resultatet. Jag har även i
enlighet med MGT kontinuerligt jämfört resultatet från analysen i en specifik situation med resultaten
från analyser av andra delar av datamaterialet. Då jag i studien har använt mig av kontrasterande fall
som avviker från varandra har jag medvetet arbetat mot att pröva delresultat identifierade i ett visst
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fall mot data som jag hämtat från de andra modelleringsprojekten. Härigenom har jag prövat
delresultat mot det som Silverman (2001:180) beskriver som ”deviant cases” vilket i föreliggande
studie har varit de kontrasterande modelleringsprojekten.
Jag har även varit noggrann med att i empiri förankra samtliga kunskapsbidrag samt visat på
typexempel där kunskapsbidragen visualiseras i reell handling. Faciliteringsåtgärder, insikter om
situationsanpassad facilitering samt förmågan att fokusera och omfokusera baseras därmed på reell
samarbetsinriktad-modellering-i-handling. Tolkningarna som jag har gjort har jag därutöver prövat
mot modellerarna för att härigenom validera att mina tolkningar är rimliga i förhållande till hur
modellerarna uppfattar situationerna. Baserat på detta sätt att arbeta anser jag att mina resultat har
god resonans gentemot situationer som en modellerare kan ställas inför vid samarbetsinriktad
modellering. Kunskapsbidraget fångar den kontext som modellering av detta slag innebär och är i
förhållande till detta område pålitligt.
För att ytterligare stärka trovärdigheten i resultatet har jag tagit hjälp av konceptet praktisk teori
(Cronen 1995, 2001; Goldkuhl 2006; 2007; se avsnitt 2.2.1). Detta koncept använde jag i studiens
inledning för att karaktärisera det förväntade resultatet och därefter under studien för att driva och
strukturera arbetet mot kunskapsmålet. Att arbeta mot koncept, mönster, normativa kriterier,
handlingsprinciper och modeller har varit värdefullt när jag utvecklat den teoretiska plattformen (och
därigenom uppnått delsyfte 1) samt även när jag utvecklat insikter om situationsanpassad facilitering
(och därigenom uppnått delsyfte 2). Värdet är att det underlättat arbetet att gå på djupet i
utvecklingen av de olika delarna som bildar resultatet. Jag har också fått riktning i vad som innefattas i
en teori och därmed en tydlig målbild i mitt arbete. Detta stöd har även inneburit att
kunskapsbidraget har en tydlig logik i och med att de olika delarna i konceptet har en pre-logik.
En lärdom jag fått när jag tillämpat praktisk teori är att delarna koncept, mönster och modeller är
förhållandevis okomplicerade att utveckla (dock arbetsamma), medan delarna normativa kriterier och
handlingsprinciper har varit svårare att omsätta till konkreta resultat. Jag ser ett behov av att i
beskrivningar av praktisk teori ytterligare elaborera och exemplifiera vad som utmärker dessa delar
samt redogöra sätt på hur dessa kan utvecklas.
Jag anser också att en praktisk teori bör omfatta illustrerande typexempel. Dessa typiska
representationer stärker enligt min mening trovärdigheten och förmedlingskraften i en praktisk teori.
Styrkt av genomförandet av denna studie anser jag därmed att praktisk teori som koncept bör
kompletteras med denna komponent på samma nivå som koncept, mönster, normativa kriterier,
modell, design principer och modell. Typexempel kan då vara, som i denna studie, utdrag från
empiriska situationer, alternativt scenarios som man utvecklar för att förtydliga teorin. Med andra ord
kan exempel både spela en roll i utvecklingen av teorin, grundningen av teorin samt som ett medel att
kondenserat återge teorin.
Ambitionen att utveckla en praktisk teori om och för facilitering av samarbetsinriktad modellering har
inom ramen för denna avrapportering reducerats till en plattform för fortsatt teoriutveckling. Detta
påverkar den praktiska tillämpbarheten av resultatet, dess ”practical utility” (Glaser & Strauss 1967:3),
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i det skick som detta nu har i avhandlingen. Med tillämpbarhet menar jag det praktiska värde som
resultatet genererar om målgruppen använder detsamma. I och med att jag har sänkt anspråken vad
gäller kunskapsbidragen i avhandlingen så påverkar detta tillämpbarheten om resultaten väljs att
användas. I synnerhet när det kommer till den primära målgruppen, modellerare som tillämpar
arbetssättet samarbetsinriktad modellering med ett faciliterande förhållningssätt. I det skick som
kunskapsbidraget har i avhandlingen kan det vara svårt för denna målgrupp att ta till sig
kunskapsbidraget och praktisera det som ett instrument för facilitering. Kunskapsbidragen i denna
avhandling ska således betraktas som en utgångspunkt för ytterligare utveckling och kondensering.
Som jag visar genom avsnitt 7.4 kommer jag att fullfölja kunskapsutvecklingen och driva den vidare
mot en praktisk teori om och för facilitering av samarbetsinriktad modellering, vilken ska ha en högre
praktisk tillämpbarhet än statusen i denna avhandling.
I avsnitt 5.4.1 sätter jag facilitering-i-handling, genom studiens utvecklade faciliteringsåtgärder, i
relation till modellering-i-handling. Modellering-i-handling utgör här ett tillämpningsområde för
kunskapsbidraget. Jag avgränsar mig således till ett tillämpningsområde i denna studie vad gäller de
utvecklade kunskapsbidragen. Kan dessa dock vidareföras till andra tillämpningsområden? Med
vidareförbarhet menar jag den successiva utvidgningen av kunskapsbidragets tillämpningsområde
(Alvesson & Sköldberg 2008:53). Jag har i anslutning till denna avhandling, förutom användandet av
åtgärderna för att facilitera återkopplingsintervjuerna, inte tillämpat eller vidarefört
kunskapsbidragen till andra sammanhang än samarbetsinriktad modellering. Men om man tillämpar
ett komponentbaserat synsätt när kunskapsbidraget betraktas så skulle man kunna se facilitering-ihandling som en samling åtgärder som kan relateras till andra samarbetsinriktade aktiviteter-ihandling. Då utgör modellering-i-handling enbart ett potentiellt tillämpningsområde. En annan
aktivitet, t.ex. riskanalys-i-handling, skulle då kunna ersätta modellering-i-handling som
tillämpningsområde och då fogas samman med de faciliteringsåtgärder som jag utvecklat i denna
studie. Därmed skulle då vissa justeringar troligtvis behöva ske så att åtgärderna matchar de
omständigheter som råder i denna nya tillämpningsdomän. Exempelvis skulle Ställa
modelleringsfråga behöva anpassas till Ställa riskanalysfråga och åtgärden Tillhandahålla
modelleringsförutsättning skulle på motsvarande sätt behöva anpassas till aktiviteten riskanalys. Jag
ser således en potential att successivt vidareföra de insikter som jag utvecklat om facilitering-ihandling till andra domäner och situationer. Dock är detta utanför avhandlingens täckningsområde
och förutsätter fortsatt forskning.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Fortsatt forskning är ett viktigt avsnitt i varje avhandling. Avsnittet blir än mer viktigt om forskningen
drivs med ett uttryckligt kunskapsmässigt synsätt som framhäver progression och samtidigt om
studien har resulterat i en teoretisk plattform som ska ligga grund för fortsatt teoriutveckling med en
praktisk teori som slutmål.
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7.4.1 Från teoretisk plattform till praktisk teori
Att utveckla den teoretiska plattformen till en procedurinriktad praktisk teori innebär att ett antal
moment behöver utföras. En central uppgift blir att ytterligare kartlägga relationerna mellan de olika
faciliteringsåtgärderna och utveckla kunskap kring hur de är sammansatta givet olika situationer.
Baserat på detta kan interventions- och interaktionstaktiker utvecklas för olika situationer, olika
modelleringsformer, olika aktivitetstyper och olika rolltyper. Dessa taktiker kan kompletteras med
procedurer samt symboliska objekt och artefakter, vilka operationaliserar den praktiska teorin. Jag har
tidigare i avhandlingen föreslagit att forskningsstrategin MGT kompletteras med designprinciper
hämtade från design science (t.ex. Hevner et. al. 2003) för att organisera kunskapsutvecklingen. Att
deduktivt validera den praktiska teorin i tillämpning betraktar jag som en del i denna fortsatta
forskning. Detta skulle bland kunna involvera ytterligare teoretisk kondensering genom
teorimodellering (t.ex. Axelsson & Goldkuhl 2004) samt förslagsvis tillämpandet av resultatet under
aktionsforskning (t.ex. Susman & Evered 1978)

7.4.2 Fokusera och omfokusera i jakten på fler förmågor och åtgärder
Att faciliteringsförmågan fokusera och omfokusera konceptualiserades i denna avhandling innebär
inte att man bör se denna förmåga som den enda som en modellerare behöver besitta för att
framgångsrikt facilitera ett samarbete vid modellering. Tvärtom bör som beskrivs i avsnitt 6.7.3 andra
förmågor och åtgärder kunna urskiljas och konceptualiseras inom denna domän. Detta förslag på
fortsatt forskning handlar dels om att vidareutveckla och kondensera förmågan fokusera och
omfokusera, dels genom empiriska och teoretiska studier identifiera, utreda och pröva andra
förmågor i relation till modellering. Denna studie visar exempelvis på att neutralitet tonas ned när
samarbetsinriktad modellering underlättas och möjliggörs. I relation till faciliteringsteori matchar inte
denna insikt traditionella faciliterignsteori. Att utreda och granska förmågan att agera neutralt vid
modellering kan därmed vara ett uppslag att arbeta vidare med i jakten på ytterligare
faciliteringsförmågor, samt studera relationen mellan dem och faciliteringsåtgärder. I denna
utredning kan en teoretisk ingång vara att ta utgångspunkt i Schütz & Luckmanns (1983:31ff) teori
om val, ”choice”. När är det lämpligt att välja att intervenera och när är det lämpligt att inte välja att
intervenera? Ett uppslag att ytterligare utveckla kunskap om förmågan situationsanpassning

7.4.3 Hur kan ett instrument se ut som underlättar modellerarens förmåga att hålla
koll på olika intressenters intressen?
Den ledsagande modelleraren har vid sammanhållen modellering en krävande och mångfacetterad
uppgift som måste underlättas. I återkopplingsintervjun med Mikael beskriver han behovet av ett
instrument som innebär att olika intressenters intressen kan dokumenteras och vara tillgängliga för
honom som ledsagare under arbetet. Grunden för detta är att olika intressenters intressen behöver
fångas upp och göras till en del av modelleringsarbetet. Rittgen (2007a, 2008b) presenterar COMA
som är en arkitektur för samarbetsinriktad modellering. I detta förslag till fortsatt forskning
kombineras insikter från denna avhandling med insikter rörande COMA i ett led att utveckla ett
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instrument till stöd för den ledsagande modelleraren när denne faciliterar arbetet mot olika
intressenters intressen.

7.4.4 Modellering ur dokumentatörens arbetssituation
Mellan modelleringstillfällena sker det aktiviteter som påverkar samarbetet under modelleringsseminariet. Detta kan vara planering, renritning, förberedelser av andra underlag med mera. Det är
ofta dokumentatören som gör dessa förberedelser. Under modelleringen dokumenterar han eller hon
arbetet och han eller hon erhåller ofta uppdrag i anslutning till att agendauppgifter senareläggs och då
arbetsuppgifter fördelas ut under seminarierna. Hur ter sig då modellering utifrån dokumentatörens
perspektiv? Detta såväl under modellering som mellan modelleringstillfällena. Föreliggande
avhandlingen sätter den ledsagande modelleraren i centrum, men genom analysen framträder
dokumentatören som en viktig men passiv aktör i förhållande till gruppen för att arbetet ska ske
strukturerat, ordnat och framgångsrikt. I detta förslag på fortsatt forskning riktas uppmärksamhet
mot dokumentatören. Från det att ett uppdrag erhålls under modelleringsseminariet avser denna
tänkta studie att följa hur detta uppdrag fullföljs av dokumentatören. Vilka utmaningar ställs
dokumentatören ut? Vilka stöd har han eller hon när uppdraget ska fullföljas? Vilka konsekvenser får
det på fullföljandet om dokumentatören är en del av verksamheten som modellereras eller står utanför
denna organisation?

7.4.5 Hur formas den självpositionerande arbetsgruppen vid delvis sammanhållen
modellering?
I återkopplingsintervjun med Annica framkom det att ett betydande problem vid samarbetsinriktad
modellering är när ingen i de självständiga arbetsgrupperna tar position i modelleringen. Detta kan få
som konsekvens att modelleringen stannar av eller inte kommer igång alls. Vid dessa tillfällen tvingas
modelleraren gå in och bli en aktiv medproducent av modellen. I Persson (2001) presenteras kriterier
för hur aktörer väljs ut till modelleringsprojekt. I detta förslag till fortsatt forskning är fokus att
studera hur självpositionerande arbetsgrupper skapas då arbete fördelas till verksamhetsspecialister
inom en workshop. Hur bör grupper sättas samman? Hur och vilka modelleringsförutsättningar bör
tillhandahållas för att de självständiga arbetsgrupperna ska komma igång och generera resultat med
hög kvalitet?

7.4.6 Utvärdering av metodverktyg baserat på handlingskategori inom facilitering
och modellering
Handlingsbarhet är ett koncept för att designa och utvärdera IT-system (Cronholm & Goldkuhl 2002;
Goldkuhl & Ågerfalk 2002; Goldkuhl & Ågerfalk 2005). I denna doktorsavhandling har det
framkommit att modellering inte enbart omfattar modelleringshandlingar utan att modellering i
samarbete sträcker sig över olika handlingstyper såsom facilitering. Baserat på denna bredare samling
av handlingskategorier, hur bör ett metodverktyg vara utformat som både främjar modellerarens sätt
att driva modelleringsdialogen och facilitera samarbetet? Är metodverktyg idag utformade med
facilitering i åtanke? Är metodverktyg handlingsbara utifrån både ett modellerings- och ett
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faciliteringshänseende? I detta förslag på forskning används faciliteringsåtgärderna som identifierats i
denna studie som grund för att utvärdera handlingsbarheten i metodverktyg.

7.4.7 Är det verkligen svårt att flytta gamla katter: hur vidareutvecklas modellerares
förmåga att facilitera och hur vidareförs praktisk teori till målgruppen?
I detta förslag på studie riktas fokus mot hur resultat som de som utvecklats genom denna studie kan
spridas till verksamma modellerare. Hur når man som kunskapare ut till praktiskt utövande
modellerare med en praktisk teori? I studien analyseras vilka förutsättningar som finns att sprida en
praktisk teori och en kartläggning görs över vilka kunskapssystem som tillämpas inom
systemutvecklingsorganisationer för att sprida lärdomar och erfarenheter mellan projekt. Vilken
funktion har artefakter och exempel i detta spridande? Vilken roll har ett fungerande samspel mellan
enskilda forskare och praktiker för att generellt nå ut med ny utvecklad kunskap till en hel domän av
aktörer?

7.4.8 Facilitering-i-handling genom CSCW
Inom informatik har faciliteringsbegreppet främst varit i fokus inom området Computer Supported
Collaborative Work (CSCW; se avsnitt 3.3.1.1). I föreliggande studie har åtgärder för facilitering
identifierats och utvecklats. Situationen som har studerats är samarbetsinriktad modellering ansiktemot-ansikte. När CSCW tillämpas är arbetet ofta distanserat i rum och ibland till och med i tid. Vilka
konsekvenser får dessa annorlunda faktorer på de faciliteringsåtgärder som identifierats i denna
avhandling? I denna studie så analyseras hur tillämpandet av CSCW påverkar de faciliteringsåtgärder
som utvecklats och presenterats i denna studie. Målet är att vidareföra teoribildningen till ett annat
sammanhang och därmed bredda tillämpningsområdet för faciliteringsåtgärderna samt om
förutsättningar råder identifiera och utveckla kategorier som särskilt urskiljer sig vid distanserad
modellering.

7.4.9 Kompositionslära och dirigentens praktik som utgångspunkt för att
vidareutveckla kunskap om facilitering vid samarbetsinriktad modellering
Schütz (1951) använder situationen att spela musik tillsammans som illustration för att utreda hur
människor samverkar. Bland annat framträder dirigenten som en viktig aktör för framförandet när
musikerna kan inte möta varandra med ögonen eller ha full överblick över situationen. Genom
dirigenten kanaliseras stycket och därmed framförandet. Stycket är uppbyggt enligt en vald logik.
Olika logiker finns för hur en komposition sätts samman och utförs. Detta benämns kompositionslära.
Det som föreliggande avhandling visar är att modelleraren som facilitator är en viktig aktör för att
ordna samarbetet i den framförande gruppen. Den teoretiska plattform som utvecklats avses
vidareutvecklas till taktiker för hur olika situationer kan faciliteras. Dessa taktiker liknar hur
kompositioner är sammansatt. Vilka erfarenheter kan dras från kompositionslära för att
vidareutveckla resultatet i denna avhandling till en praktisk teori om facilitering? Hur kan dirigentens
och kompositörens praktik användas som bas för att vidareutveckla olika taktiker för facilitering av
modellering?
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7.4.10 Betyder samarbetsinriktad modellering och facilitering egentligen något för
slutresultatet – ett verksamhetsstödjande IT-system?
I detta förslag på studie riktas fokus mot modelleringsprojektets och sakresultatets konsekvenser på
det efterföljande utvecklingsarbetet. Den sista workshopen görs i denna studie till en början på en
analys där vi följer sakresultatets transformation till ett verksamhetsstödjande IT-system. Genom att
följa systemutvecklingsprocessen och kontinuerligt återkoppla till de överenskommelser som skedde
under modelleringsprojektets seminarier samt på det sätt som modelleraren faciliterade
modelleringsdialogen kan vi studera vilken betydelse som facilitering, den samarbetsinritade
modelleringsformen, sakresultat från modelleringsarbetet med mera har på slutresultatet. I och med
att videodokumentation och dokumentation finns samt att relationerna fortfarande är goda med såväl
modellerare som verksamheterna finns förutsättningarna för att realisera denna studie genom
återbesök, utvärdering och gemensam reflektion. En teoretisk ingång här kan vara att studera de
empiriska resultaten utifrån Krogsties (2007) perspektiv om interaktiva modeller.
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Kapitel 8 – English summary
8.1 The purpose and disposition of the chapter
Purpose. In this chapter a give a summary in English of the study and the results produced during the
research. The chapter consists of:
•
•
•
•
•

A summary of the purpose and research questions in the study.
A summary of the research approach
A summary of the results.
An analysis of the results in this study in relation to other studies
A evaluation of the research and suggestions about future research

Disposition. This chapter is divided into six major sections. In the first section I summarize the
purpose with the research and also present the two research questions in the study. With this as a base
I then describe the research approach. This implies that I explain the strategy used as well as methods
for collection and analysis of data and theory development. In the following section, divided into three
subsections, I summarize the results from the research and also relate the results to other studies
about modeling. As a conclusion I first evaluate the quality in the research and then present
suggestions to future research with this treatise as base.

8.2 Purpose and research questions
Collaborative modeling is nowadays common in information systems development (Gottesdiener
2002; Tabaka 2006) and is therefore an important aspect of what could be described as “software
work”. Nørbjerg & Kraft (2002:220) argues that over the years we have learnt that “user organizations”
and “user work” cannot be understood as rational or technical systems. It is the same with software
work and software organizations. They argue that it is time to study development work in the way that
other work and organizations has been studied.
Building on this, I in this treatise study collaborative modeling in action from a facilitative perspective.
The main urge is to study what happens during collaborative modeling in regard to facilitation.
Webne-Behrman (1998:1) defines this term as the action that an actor does when he or she makes the
process easy. The process in question in is the one that occurs when for example modeling is
conducted through collaborative sessions. During these sessions actors from the business that is being
developed and experts on modeling, business modelers, (Goldkuhl & Röstlinger 1988; Persson 2001)
collaborate in order to jointly produce models of the business. Facilitation is a notion that describes
the actions conducted during collaborative modeling to support the jointly production of results (t.ex.
Gottesdiener 2002; Tabaka 2006) It is hence not modeling, instead is it action done in order to support
modeling so that this is done in collaboration.
Hogan (2002) argues that facilitation is a heterogeneous notion with many different meanings.
Amongst these Kiser (1998) has developed a concept of facilitation based on a process view. He
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describes facilitation in a number of phases, to prepare, fulfill and evaluate collaborative sessions (see
fig 8.1).

Figur 8.1: Facilitation from a process view (Kiser 1998:29)

In this treatise the focus is directed towards the fourth phase if we use his model as a guide. The
ambition is to study in close up and detail what happens during collaborative modeling and
distinguish facilitation. I acknowledge the need for preparation and evaluation but turn the focus on
facilitation-in-action in order to investigate that aspect of development work. With this delimitation
in mind I define facilitation based on an action theory labeled Socio-Instrumental Pragmatism
(Goldkuhl 2002; Goldkuhl 2005). In this theory actions are viewed as socio-instrumental actions. The
theory is the main theory in my action oriented perspective in this treatise. Other theories are activity
theory (e.g. Kuutti 1991) and practice theory (e.g. Schatzki et. al. 2001).
In my view facilitation is intervention. The intervention is an action that effects the environment, in
other worlds the social life world in which the collaboration occur. It is based on something that has
been observed, interpreted and thereafter designed into an intervention by the modeler, whom is
acting with a facilitating approach. I relation to modeling, facilitation is not a “happening”, it is actions
that are based on intentions. To serve and support a group through facilitating interventions are
therefore based on something which I label needs. These needs are derived through continually
diagnose by the modeler and based on it the collaboration is assessed. The assessment enables an
understanding about the present needs of facilitation in the situation. This present needs could be in
regard to the present or actions in the future. The modeler then designs suitable facilitating measures.
In this design, prerequisites such as assignments, instruments, knowledge and norms direct the design
of the measures.
This logic, which describes how facilitation-in-action is prepared in a situation, enables us to see that
facilitation could be analyzed in terms of types of measures and level of facilitation. The first aspect is
about what facilitating measures are suitable when collaborative modeling is facilitated, and the
second is related to how far the facilitator intervenes in the creation of the models; i.e. how neutral he,
she or they are in the co-production of modeling results. We can however, based on this logic, also
analyze measures of facilitation in relation to time: past, present and future. Some measures are
directed to what occurs in the present, we then make something easier in the present situation. Other
measures are directed towards collaboration in the future, we then make something possible in the yet
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to come. Some measures are based on activities and prerequisites in the present; others are based on
prerequisites that have its origins from the past. I do not draw a strict boundary between the different
notions of time, but the division is important in order to understand how measures is designed, and
what constitute the intervention when measures is utilized in action. This definition of facilitation is
depicted in figure 8.2.

Figur 8.2: Situational facilitation as socio-instrumental action
The main purpose with this study is close to and in detail study collaborative modeling in order to
analyze how business modelers facilitate different situations in order to develop knowledge which
improve facilitation in action when collaborative modeling is conducted. The aim with the research is
hence to develop foundations for a practical theory about situational facilitation during collaborative
modeling. In this dissertation have I delimited this aim into following two objectives:
•
•

Develop knowledge about what distinguish facilitation-in-action during collaborative modeling
Develop knowledge about what distinguish situational adjustment of facilitation during collaborative
modeling

The first objective is anchored in the question what distinguish the facilitation of collaborative
modeling? This question implies that the first phase in this study is directed towards the investigation
on what is typical when collaborative modeling is facilitated. The expected result is types of measures
that are being used in facilitation-in-action. It is hence contextual knowledge about facilitation during
collaborative modeling, as well as action categories (measures), which constitute facilitation in these
situations. The answer to this question creates a basic structure (a foundation) for a practical theory
about situational facilitation.
As discussed above, collaborative modeling is however a process which consists of different situations.
Actions must be adjusted in order to meet the needs in the situation. In order to understand the
dynamics of facilitation-in-action the second phase in this study is directed towards the question what
distinguish situational adjustment of facilitation during collaborative modeling? The expected results
from this question are knowledge about how measures of facilitation are adjusted based on
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circumstances in the situation. The second phase is hence both a grounding of the results from the
first question, as well as a widening of the complete knowledge contribution from the research.

8.3 Research approach
This is a qualitative research project which is based on a pragmatic research approach. The main
motive for this approach is the overall aim which is to develop a foundation for a practical theory
about situational facilitation during collaborative modeling. The research aim therefore to 1) attain
closeness to the natural situation being researched (qualitative research about collaborative modeling
in action), 2) create a knowledge contribution which has value to this natural situation (pragmatic
research with the aim to create impact on collaborative modeling).
I have used the coherent concept of practical theory (Cronen 1995, 2001; Goldkuhl 2006, 2007) in
order to make this approach operative. I have used it as means to both organize the study and to wrap
the results in a coherent structure in making it a contribution. Goldkuhl (2006; 2007) provides
building blocks for a practical theory: concept, pattern, normative criteria, design principle and model.
With these blocks a practical theory could be designed based on empirical and theoretical data.
The concept of practical theory is one means by which the approach was made operative. I second part
is the research strategy multi-grounded theory (MGT) (Goldkuhl & Cronholm 2003; Cronholm 2004,
2005; Lind & Goldkuhl 2005). This strategy has provided work procedures which has facilitated the
development of the knowledge contribution. Important procedures that have been used in this study
are inductive coding, conceptual refinement and building categorical structures. An important
procedure, but in this study lesser used, is theoretical condensation. The motive is that this
dissertation only provides a foundation for a practical theory. Theoretical condensation is used in the
final stages of theory development, to wrap the theory in an appropriate practical form. Besides using
these procedures for theory development I also used the procedures for theoretical grounding which
MGT provides.
The operative use of practical theory as a concept and MGT as strategy has resulted in a research style
in which I have oscillated between explorative work and systematic theory development according to
MGT. This is depicted in figure 8.3.

Figur 8.3: Oscillation between explorative and systematic work during the study
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The empirical data in this study is based on three modeling projects which I had access to between
2002 and 2004. Collaborative modeling was conducted in these projects which is the main criteria in
relation to sampling. Two of the projects were facilitated by one modeling team and the third project
was facilitated by a second team. Hereby I could use the different projects as contrasting cases in the
development.
The access provided opportunity for me to record the sessions on video using multiple cameras. I also
was able to record the sessions using audio devices and had access to the documents that was
produced. These different means of observation created a research situation through which I could
explore collaborative modeling in action, with the aim to study what distinguish facilitation in this
setting. The observation was altered with the development of ideas which was elaborated through the
transcription of episodes from the sessions recorded. When more or less stable ideas were formulated
the research process oscillated to the phase in which systematic work for a while dominated the
research. In this phase parts of the foundation for the theory was developed and grounded by using
the procedures in MGT. In order to validate the developed theory as well as enhance it, interviews with
the modelers was conducted and analyzed with the same research style. I developed an analytic tool in
order to support the oscillation between explorative and systematic work during the research. This
tool (depicted in figure 8.4) incorporates the analytic methods used in the explorative work as well as
the procedures used in the theory development, however with an emphasis on inductive coding.

#

Från aktör

Yttrande

Annan form av
kommunikation

Förutsättning /
resultat

Till aktör(er)

Friläggande och tilldelande
analys

F:
R:
F:
R:
F:
R:

Figur 8.4: The analytic tool used in the study

8.4 Results
8.4.1 What distinguish facilitation of collaborative modeling?
In order to create contextual comprehension about collaborative modeling, and to select episodes to
be analyzed in detail, a situational analysis of the projects was conducted as an initial step. I used the
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notions actions, results, instruments and actors as units of analysis for this situational analysis. These
units where grounded in the ontological position that I had made in the frame of reference. The
situational analysis resulted in an overall definition of the three modeling projects. Similarities as well
as unique features in the different projects as well as in the two modeling teams that had facilitated the
efforts were discovered. I condensed this initial step into an empirical based typology over
collaborative modeling, which consists of:
•

•

•

Two collaborative forms in modeling:
o Coherent collaboration
o Partly coherent collaboration
Different types of activities during coherent respectively partly coherent modeling
o Coherent collaboration: introduction, coherent co-production, coherent validation and closing.
o Partly coherent collaboration: introduction, education, coherent co-production, divided coproduction, divided presentation and validation, coherent presentation and validation, closing
Different types of roles during coherent respectively partly coherent modeling
o Coherent collaboration: responsible for documentation and modeling companion
o Partly coherent collaboration: modeling companion, tutor, validator and provider

The situational analysis displayed that the two modeling teams facilitate modeling through two
different forms of modeling. In coherent modeling all the dialogue is transferred through one of the
modeler acting as a modeling companion. In partly coherent modeling, this form is used, however
combined with divided modeling. This form of modeling means that topics on the modeling agenda
are divided on self-managing groups during the session. One main conclusion that can be drawn is
that this second form of modeling requires additional types of activities (such as educations) and roles
(such as tutors) than coherent modeling requires. One other conclusion is that the first form puts a lot
of responsible on the modeler that acts as a modeling companion. All the dialogue that constitutes the
collaborative modeling is transferred through him or her onto the joint display, this during the whole
modeling session. He or she is required to be alert during the whole setting and manage the dialogue
based on what occurs during the different situations in the modeling. In partly coherent modeling,
topics on the agenda could be divided amongst the participants through which the demand on the
modeler to be alert during the whole session lessen. On the other hand, this form puts greater demand
on the modeler to educate and provide prerequisites to the participants in order to create self
managing modeling groups.
I conclude the situational analysis by analyzing the relationship between type of role and activity in
relation to facilitation. Based on the situational analysis and the typology derived, different episodes
from the three modeling projects were selected in which facilitation in a distinguished way appeared.
Through inductive coding and conceptual refinement six measures of facilitation was developed from
the empirical material and grounded using MGT and practical theory. In relation to each measure four
sub-measures were developed and grounded. These results constitute the main contribution in
relation to the first research question:
•

Main measure: Adjust the modeling agenda
o Sub-measure: Expand the present modeling agenda
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•

•

•

•

•

o Sub-measure: Expand a future modeling agenda
o Sub-measure: Reduce the present modeling agenda
o Sub-measure: Reduce a future modeling agenda
Main measure: Divide the modeling work
o Sub-measure: In the present situation divide work to a business modeler
o Sub-measure: In the present situation divide work to a participant
o Sub-measure: To a future situation divide work to a business modeler
o Sub-measure: To a future situation divide work to a participant
Main measure: Ask a modeling question
o Sub-measure: Ask a modeling question by using knowledge of procedure in the present situation
o Sub-measure: Ask a modeling question by using preliminary results from the present situation
o Sub-measure: Ask a modeling question by using a prepared base from previous modeling
projects
o Sub-measure: Ask a modeling question by using a prepared base from this modeling project
Main measure: Utilize a tactic for intervention
o Sub-measure: In the present situation design and utilize a tactic for intervention based on
general knowledge
o Sub-measure: In the present situation design and utilize a tactic for intervention based on local
knowledge
o Sub-measure: Prepare and in the situation utilize a tactic for intervention based on general
knowledge
o Sub-measure: Prepare and in the situation utilize a tactic for intervention based on local
knowledge
Main measure: Provide prerequisite for modeling
o Sub-measure: Provide infrastructure for modeling in the present situation
o Sub-measure: Provide transactional prerequisite for modeling in the present situation
o Sub-measure: Provide infrastructure for modeling in future situations
o Sub-measure: Provide transactional prerequisite for modeling in future situations
Main measure: Motivate participant
o Sub-measure: Motivate participant by means of argument and/or authority
o Sub-measure: Motivate participant by means of inspiration and/or acknowledgment
o Sub-measure: Motivate participant by means of education and/or planning
o Sub-measure: Motivate participant by means of establishing relationship and/or improve the
relevance of something in the modeling to the participant

MGT was used to develop the measures and the sub-measures and as planned practical theory as
concept was used as building blocks in order to direct and wrap the contribution. For each measure
action principles was displayed together with a conceptual structure and normative criteria’s. I
illustrate this through the view action principle in one of the measures, Motivate participant in figure
8.5. Each measure was grounded in empirical material from the feedback interviews and theoretically
grounded in external sources chosen through theoretical sampling. The measures as a whole was also
related to other studies, especially theories about methods from the field of modeling (see section
5.4.3).
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Figur 8.5: Motivate participant from the view action principle

8.4.2 What distinguish situational adjustment of facilitation during collaborative
modeling?
In order to further develop the measures as well as analyze the interplay between different measures
during modeling the study moved from the first research question to the second: what distinguish
situational adjustment of facilitation during collaborative modeling? In order to answer this question,
episodes from the empirical material was selected by using the feedback interviews and the situational
analysis as base. The analytical tool depicted in figure 8.4 was then further developed with a
conceptual structure that was based on the theoretical analysis of situational awareness that was done
in the frame of reference using Goldkuhl (2004) and Schwarz (2002). This addition is depicted in
figure 8.6.
#

Observe

Pre‐value

Intervene

Continually
perception

Post‐value

Measures of facilitation derived
through the first research question

Figur 8.6: The addition made to the analytical tool in order to analyze what distinguish situational facilitation

By using the improved analytical tool different episodes from the three modeling projects was
analyzed in order to understand what distinguished situational facilitation, during different modeling
forms and activities when the modelers acted in various roles. The analysis displays that the
theoretical frame used more or less distinguish situational adjustment during situational facilitation.
In addition important conclusions could be drawn in regard to the developed measures of facilitation.
One important conclusion is that one measure is seldom used alone in order to make a situation easier
or possible. The modeler often combines the measures when he, she or they intervene. This way of
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working with compounded measures could be done through different logics. Either, the composition
is done with a parallel logic, e.g. different measures is used in parallel, or are they used in sequence.
The analysis also shows that parallel compounded measures are used in sequence. Another conclusion
is that the an intervention in regard to the measure Utilize a tactic for intervention could be a single
action and connected to a narrow situation, but also be a larger activity and include multiple
situations, phases or in some case the whole workshop. In relation to this an important ability, not
measure, for situational facilitation was discovered. This is the ability to focus and re-focus during
facilitation.
This dynamic ability distinguishes situational facilitation. To focus and to re-focus is related to both
time and zoom. As a modeler you have to be able to direct the attention to the past, present or the
future, and when doing this, zoom in or zoom out in order to see a wider view of that which is being
focused. This ability related to Goldkuhls (2004:3) model for understanding situational adjustment is
depicted in figure 8.7.

Figur 8.7: The ability to focus and re-focus distinguish situational facilitation related to Goldkuhl (2004:3)

8.4.3 The results of this study in relation to other studies
The main contribution from this study is six measures of facilitation and one ability that distinguish
situational facilitation. These contributions are derived from detail analysis of natural situation in
which collaborative modeling is performed and they were in the treatise related to other studies. The
six measures of facilitation which distinguish facilitation-in-action were related to the aspects of
modeling-in-action which Röstlinger & Goldkuhl (1994) discuss. By doing this facilitation-in-action
could be viewed as a separate however inter-related activity to modeling.
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Persson (2001) presents classes of abilities which a modeler needs when he or she should manage
participative enterprise modeling. On a basic level the modeler must be able to conduct modeling-inaction. On a second level Persson (2001) argues that a modeler must master abilities in relation to
facilitation. This includes the ability to prepare the workshop, facilitate the workshop and document
the results from the workshop. I relate this level to facilitation-in-action. However, on a third level
Persson (2001) presents abilities in relation to the managing of the modeling project. In relation to
this treatise this level is excluded as I study what happens during collaborative modeling and also that
I have had no access to the actions which constitute this level.

Figur 8.8: Measures and abilities in facilitation-in-action, and beyond

This study focus what Persson (2001:271-272) describes as facilitating the workshop and thereby what
happens when abilities on the second level is transferred into action. What can be concluded is that
focus and re-focus is not included in this list. This ability which clearly is visible through the empirical
material in this study adds a new dimension in the abilities that a modeler needs when collaborative is
facilitated. In figure 8.8 the main results from this study is related to Persson (2001). We can through
this comparison see that it is possible to relate some of the abilities identified by Persson (2001) with
measures that have been developed during this study. More we also see the potential to investigate
additional relationships between abilities and measures, as well as additional abilities, measures and
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relationships to other classes of notion in a practical theory about situational facilitation of
collaborative modeling (e.g. Instruments that supports facilitation-in-action).
The correlation of results from other studies with the contributions from this study supports the value
that this study has to the research field. Results from other studies create means by which a practical
theory can be wrapped, further developed and also grounded in the progress of making it more
complete.

8.5 The quality in the study and the results
I used reliability, validity, generalization and applicability as criteria’s in order to determine the
quality in the study and the results. Reliability was used as criteria to repeatedly evaluate the
trustworthiness in the research approach. Based on this evaluation a number of measures was applied
in order to design and re-design a solid research approach which fitted the challenges which occurred
during the study.
An oscillated approach to work was applied, which meant that I shifted between explorative work and
systematic theory development. A well thought way to act during the data collection was designed and
applied, which meant detached involvement during the sessions. I did not participate in the modeling
work, I instead detached myself from the actual work and observed and documented the action. The
documentation was done using several different instruments (notes, video recording, audio recording,
interviews (feedback) and collection of documents from the sessions). I argue that these various way
of collecting data also enhance the trustworthiness in the research approach used.
The reliability in the study was also improved through using a systematic instrument to transcribe the
data material collected and begin the detail analysis in order to capture what distinguish facilitation
during collaborative modeling. In addition a systematic way to develop a theory from this base was
applied, which concluded in the results that I have described in previous sections in this chapter.
Validity was used as criteria to evaluate the soundness in the results developed during the research.
Silverman (2001:188) argues that contributions do not has high soundness if they only is based on a
few illustrated examples, or if only some parts in the results is grounded in research material, or if this
material is in accessible. I argue that the contributions in this study have high soundness. I base this
assertion on following facts. I use a research approach which has been designed and re-designed with
the challenges in the study as foundation. This creates a reliable approach in relation to the research
purpose. I also base all the contributions on illustrating examples and a thorough empirical base
which is composed of modeling in real situations. As the treatise is organized I also show transparency
from the data material to the different contributions. I therefore argue that I hereby make the research
material accessible to the reader and hence is the soundness in the result improved.
I have reduced the aim during the research what the contribution should be: from a practical theory to
a foundation for a practical theory. This reduction hampers the practical applicability in the result, its
practical utility (Glaser & Strauss 1967:3), as it is presented in this treatise. With applicability I mean
the practical value that the contribution generates when the target groups utilize the result. The
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reduction from a practical theory to a foundation for a practical theory means that it is not yet
designed to be an operational tool for action. However because I show transparency and use a
systematic way to develop and wrap the contribution, I argue that the potential is high to reach a
condensed theory with excessive practical utility.
Generalization is defined as successive enlargement. This definition is near the one that Alvesson &
Sköldberg (2008:53) does in relation to qualitative generalization and I based the suitability to define
generalization as such on the fact that I have anchored my research in a pragmatic knowledge
community. This means that progression and continually enlargement is an essential part of the lifeworld and also when inquires about the life world is conducted. In this treatise I focus on facilitation
in collaborative modeling. However collaboration has been advocated as means in several other areas,
in information systems development and beyond. I therefore argue that it is relevant to use my results
as a base to investigate facilitation in other situations, with other perspectives and delimitations, in
order to successive enlarge the understanding about facilitation and also improve how it should be
done in order to manage different situations, and by this create a secure and productive environment
throughout collaboration.

8.6 Summing up and some examples on future research topics
The main purpose with this study was formulated as to close to and in detail study collaborative
modeling in order to analyze how business modelers facilitate different situations in order to develop
knowledge which improve facilitation in action when collaborative modeling is conducted. As shown
this treatise contributes with knowledge about situational facilitation. This knowledge is firstly a
foundation for further theoretical development in order to condense a practical theory about and for
facilitation during collaborative modeling. Secondly, it improves our understanding about
collaboration, modeling and facilitation in way that rarely is seen. The treatise includes close up
episodes from modeling sessions which unwrap what occurs during collaborative modeling. The
treatise as an end product is therefore an important contribution to the field of information systems
development and also an essential base for further research about systems development with codesign as norm. Some suggestions for further research in regard to this are:
•
•
•
•

Further research with the aim to move the contribution from a theoretical foundation to a practical
theory.
Research on an instrument which facilitates modelers’ ability to keep track of the stakes that different
stakeholders has during collaborative modeling.
Research about collaborative modeling from the scribes perspective.
Evaluating CSCW systems by using the identified measures as criteria’s.
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“Something quite remote from anything the builders intended, has come out of their work, and out of the fierce
little human tragedy in which I played; something none of us thought about at the time; a small red flame - a
beaten-copper lamp of deplorable design relit before the beaten-copper doors of a tabernacle; the flame which the
old knights saw from their tombs, which they saw put out; that flame burns again for other soldiers, far from
home, farther, in heart, than Acre or Jerusalem. It could not have been lit but for the builders and the tragedians,
and there I found it this morning, burning anew among the old stones.
I quickened my pace and reached the hut which served us for our ante-room.
'You're looking unusually cheerful today,' said the second-in-command”
Evelyn Waugh, Brideshead revisited (1945)

