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Abstract 
Denna kandidatuppsats i ämnet informatik har tillkommit utifrån bakgrunden att det kan vara 
svårt att veta när metoder för processorienterad verksamhetsutveckling ska användas, och hur 
metoder potentiellt kan användas. Passar de metoder som erbjuds bra ihop, och påverkas de vid 
anpassningar av metodinnehållet? 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en metodöversikt definiera metodkedjor för metoder för 
processorientering i praktiken (PoP-metoder), och därefter undersöka hur metodkedjor 
påverkas vid situationsanpassning av olika metodinnehåll. 
 
Till grund för studien ligger en empirisk undersökning utförd genom en enkät med 15 
respondenter som aktivt visat intresse för metoderna. Undersökningen har ställt frågor med 
syftet att samla in data om yrkesverksamma personers inställning till olika typer av 
situationsanpassning av metoder för processorienterad verksamhetsutveckling. 
 
Studiens slutsatser berör dels metodkedjor för PoP-metoderna och dels yrkesverksammas 
inställning till situationsanpassning. De metodkedjor som framställs till följd av denna 
kandidatuppsats visar att PoP-metoderna integreras väl med varandra, men även att 
situationsanpassning av metodkedjor har stora konsekvenser. Yrkesverksamma ställer sig 
positiva till situationsanpassning av visst metodinnehåll, med förbehåll då anpassning av 
metodinnehållet leder till ett försvagat resultat efter användning av en metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Metodens beståndsdelar, metodintegrering, metodkedjor, metodutvärdering, 
processorienterad verksamhetsutveckling, PoP-metoder, situationsanpassning.
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1	Inledning	
Detta kapitel handlar om bakgrunden till denna kandidatuppsats, precisering av uppsatsens 
syfte, beaktanden vid dokumentstudie, målgrupp för uppsatsen samt tillvägagångssätt för 
insamling av lämplig litteratur. Avslutningsvis motiveras val av litteratur till litteraturstudien. 
 
1.1	Bakgrund	och	problemformulering	
Att bedriva processorienterad verksamhetsutveckling innebär kort sagt som arbetet med att 
beskriva en verksamhet som processer, och möjliggöra att en verksamhet bedrivs utifrån sådana 
beskrivningar (Ljungberg & Larsson 2012). Processer visar ett återkommande flöde av 
information och resurser mellan olika aktiviteter, som utförs av individer inom en eller flera 
organisationer med avsikt att skapa ett värde som tillfredsställer ett kundbehov (Ljungberg & 
Larsson 2012). En av grundtankarna med processorientering är att möjliggöra helhetssyn över 
en organisation, för att tydligt kunna visa vägen från ett behov till att behovet är tillfredsställt, 
och skapa samsyn på aktörer och resurser (Ljungberg & Larsson 2012). 
 
Det finns dokumenterade effekter kring nyttan med ett lyckat processorienterat arbete, 
exempelvis ökad kundtillfredsställelse, ökad förståelse för varandra inom en organisation och 
ökad produktivitet (Shirani 2016). Metoderna som används för att nå positiva effekter kräver 
dock mycket av användarna, som inte alltid förstår hur sådana metoder ska användas utifrån 
egna situationer (Goldkuhl & Röstlinger 1988). En ”metod” definieras inledningsvis som: 
”Föreskrifter för mänskligt handlande. Metoder innehåller regler och riktlinjer som anger 
lämpliga, möjliga, nödvändiga och/eller alternativa handlingar att utföras av metodbrukare i 
någon eller några situationer för att uppnå resultat” (Goldkuhl & Röstlinger 1994). 
 
Jirby (2004), skriver att många kan tycka att processorientering är ett ett tungt begrepp rent 
teoretiskt, som när det väl ”klickar” hos en läsare kan uppfattas självklart och som något som 
borde införas överallt, med många fördelar men färre användbara metoder att nå dem. Ett 
tillräckligt antal metodkunniga personer inom förändringsarbete kan även saknas (Goldkuhl & 
Röstlinger 1988). En organisations bestämmande aktörer kan känna sig osäkra inför olika 
aspekter av processorientering; angivna exempel är osäkerhet kring fördelning av framtida 
roller och ansvar för arbetet med processorientering, samt osäkerhet kring vad organisationen 
konkret vill tjäna på att bli processorienterad (Jirby 2004). Garvare (2003) menar att en konkret 
beskrivning av vad som ska uppnås och vad som behöver göras för att nå önskade mål skulle 
leda till minskad osäkerhet hos medarbetare och färre hinder inför ett förändringsarbete enligt 
processorientering. Jirby (2004) menar att ”Processorientering kräver en förmåga att sätta 
delmål som leder mot önskade effektmål”, vilket noteras vara generellt lättare sagt än gjort. 
 
Metoderna för ”Processorientering i Praktiken” (PoP-metoder) har utvecklats under flera år, 
och har tillgängliggjorts för universitetsstudenter såväl som yrkesverksamma inom kurser för 
processorienterad verksamhetsutveckling vid KAU. Enligt metodutvecklaren1 har under flera 
år ett problem varit att användare av metoderna har svårt att ta dem till sig för användning i sina 
egna organisationer efter genomgångna kurstillfällen som blandat teori om processorientering 
med praktiska uppgifter för att knyta teorin till verkliga scenarion. På grund av tidsbrist från 
metodutvecklarens sida är det intressant att få utomstående hjälp att få en översikt över 
metoderna; hur de hör ihop och när de bör användas, vilken ska leda till tydligare vägledning 
gällande när och hur användare av metoderna ska använda dem. 

                                                   
1 Marie-Therese Christiansson, Informatik samtal den 16 januari 2017 
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Ett problem är att metoderna idag presenteras som enskilda dokument; därför är det intressant 
att utvärdera metoderna för att se hur de kan länkas ihop med varandra. För att möjliggöra den 
utvärderingen är det även intressant att undersöka huruvida innehållet i de enskilda metoderna 
kan situationsanpassas, och samtidigt kartlägga metodernas innehåll genom att definiera dess 
beståndsdelar. Inför utvärderingen kommer meta-modeller presenteras; verktyg för att utifrån 
olika perspektiv undersöka möjliga kopplingar mellan olika metoder (Nilsson 1999). Begreppet 
meta-modell beskrivs mer ingående senare i denna uppsats, se avsnitt 2.3.2. Utvärderingen av 
PoP-metoderna ska resultera i förslag på hur metoderna passar ihop som en ”kedja” av metoder; 
begreppet ”metodkedja” redogörs för i avsnitt 2.3.2. 
 
1.2	Syfte	
Syftet med denna uppsats är att utifrån en metodöversikt definiera metodkedjor för PoP-
metoder, för undersöka hur metodkedjorna påverkas av situationsanpassning av metodinnehåll. 
Av speciellt intresse är att identifiera hur yrkesverksamma personer uppfattar och ställer sig till 
situationsanpassning av metodinnehåll. 
 
1.3	Avgränsningar	
Uppsatsen behandlar inte samtliga PoP-metoder, utan kommer angripa metoden under rubriken 
”Fastställa förutsättningar” samt de metoder som samlas under rubriken ”Definiera processer”. 
Ytterligare PoP-metoder för att etablera, förbättra och styra utifrån processer är ej tillgängliga i 
sådan omfattning att de bör beaktas i denna studie (Christiansson 2016a). 
 
PoP-metoderna behandlas utifrån flera perspektiv och begrepp vid analys. Dessa perspektiv 
preciseras i teorikapitlets avsnitt 2.3 och avgränsas under avsnitt 3.7. Denna precisering och 
avgränsning beror på den tidsbelastning ett mer uttömmande arbete bedömts innebära. 
 
PoP-metoderna avses inte vidareutvecklas som produkt av uppsatsen: Uppsatsens analys, 
resultat och slutsatser presenteras som rekommendation till metodutvecklaren baserat på 
framställda översikter, metodkedjor och empiriska analyser om yrkesverksammas inställning 
till situationsanpassning. 
 
1.4	Målgrupper	
Målgrupperna för denna uppsats är de personer som använder sig av metoder för arbete med 
processorienterad verksamhetsutveckling, samt de personer som kan ha ett behov av sådana 
metoder i sin verksamhet. Målgrupp för den empiriska undersökningen är specifikt sådana 
personer som visat intresse av en metodhandbok för PoP-metoderna. 
 
En målgrupp är även studenter inom ämnet informatik, som genom denna rapport kan insupa 
mer kunskap och få rekommendationer för fortsatta studier efter denna studie. 
 
1.5	Kort	om	metod	
Metodval för inhämtning och bearbetning av empiriska data genom en enkätundersökning, samt 
studiens tillförlitlighet genom validitet och reliabilitet, bland annat, redogörs för i kapitel 3. 
 
1.6	Dokumentstudie	
En dokumentstudie har utförts avseende PoP-metoderna som del av uppsatsens teorikapitel. 
Dessa dokument, vilka markeras i källförteckningen, är ej offentligt tillgängliga. Dokument kan 
användas för att besvara frågor om verkligheten (Patel & Davidsson 2003). PoP-metoderna 
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kommer som resultat av dokumentstudien presenteras som en översikt av visuellt och textuellt 
material, som sedan behandlas i uppsatsens analys för att se hur PoP-metoderna förhåller sig 
till empiriska data från utförd enkätundersökning samt övrig teori.  
 
Patel & Davidsson (2003) menar att det är farligt att välja ut endast dokument som stödjer en 
egen idé; detta har beaktats för denna studie genom att inkludera samtliga dokument som 
innefattas i den avgränsade metodmängden. 
 
1.7	Litteraturval	
För denna uppsats syns i teorikapitlet att källor används som är upp till 29 år gamla, ibland ca. 
10 år gamla, och ibland nyare. De ofta refererade äldre källorna, t.ex. Nilsson (1999), Röstlinger 
och Goldkuhl (1994), och van Gigch (1991) finns här representerade då nyare information 
saknas eller ej hittats inom de relevanta teoriområdena. Det kan bero på många orsaker, men då 
nyare källor innehåller likvärdig information och dessutom ofta pekar på dessa gamla källor 
kan den information som ges av äldre dokument inte slås ned på grund av dess ålder. Inte heller 
kan sägas att källorna är tydligt färgade av utomstående krafter eller har gjort sig opålitliga, då 
de över en lång period har skapat vetenskapliga dokument som expertgranskats inför akademisk 
publicering. 
 
1.8	Inhämtning	av	litteratur	
De teoretiska begreppen metodanalys, metodkedjor, situationsanpassning samt meta-modell 
har utgjort inspiration inför uppsatsen. Dessa begrepp är de nyckelord som sökningar efter 
litteratur baserats på. 
 
Inhämtning av litteratur till litteraturstudien har gjorts främst med internetbaserade sökmotorer. 
Dessa har i huvudsak utgjorts av: 

- OneSearch via Karlstads Universitets webbplats: www.kau.se/bibliotek 
- Google Scholar: https://scholar.google.se  
- Sökmotor vid webbplats för forskningsgruppen VITS: www.vits.org/?pageId=10 
- Digitala Vetenskapliga Arkivet: www.diva-portal.org  

 



 

 4 

2	Teori	
Syftet med detta kapitel är att förklara de begrepp som är teoretiskt relevanta för det 
problemområde och de undersökningsområden som introducerats i problembakgrunden. 
Inledningsvis behöver metodbegreppet introduceras och preciseras. Därefter presenteras de 
avgränsade PoP-metoder som behandlas i uppsatsen, utifrån en dokumentstudie. Slutligen 
presenteras metodintegrering som ett sätt att skapa länkar mellan metoder genom 
metodutvärdering med metodkedjor. 
 
2.1	Metodbegreppet,	för	den	enskilda	metoden	
Min inläsning av metodbegreppet gäller sådan teori som är relevant för verksamhetsutveckling. 
Teorin är hämtad och skriven utifrån rapporter, artiklar och böcker som behandlar någon form 
av verksamhetsutveckling inom en organisation. 
 
2.1.1	Metod	som	dokument	och	kunskap	
En metod är regler och riktlinjer som beskriver handlingar som utförs för att nå ett resultat 
(Röstlinger & Goldkuhl 1994). En liknande definition är att metoder består av konkreta 
riktlinjer (”Guidelines”) och föreskrifter (”Prescriptions”) som beskriver systematiska sätt att 
arbeta med förändringsarbeten (”Development tasks”) (Nilsson 1999).  En metod kan existera 
både dokumenterat och outtalat, och innehåller någon typ av kunskap som kan tillämpas av en 
användare som har behov av någons kunskaper och erfarenheter för att nå ett önskat resultat 
(Röstlinger & Goldkuhl 1994). En metod kan uppstå för att visa ett specifikt handlingsmönster, 
och sedan expanderas och utvidgas för att innefatta specialfall (”Special cases”) (Nilsson 1999). 
 
En metod innehåller generaliserad kunskap när den är skapad för att representera 
återupprepningsbara handlingsmönster som är baserade på många olika erfarenhetsområden: 
Generella metoder kommer till nytta för att stödja metodanvändare i olika situationer som ändå 
kräver liknande tillvägagångssätt (Röstlinger & Goldkuhl 1994), och benämns senare som 
situationsanpassade metoder. Ljungberg och Larsson (2012) styrker definitionen av en metod 
som återupprepningsbar genom användning av begreppet ”metodmässig upprepbarhet”, för att 
beskriva att en process används effektivt när en medarbetare följer och förbättrar den aktivt. 
 
2.1.2:	Metod	vid	användning	
En metod kan vara ett användbart verktyg för att lösa kommunikationssvårigheter vid 
problemlösning mellan olika aktörer i ett företag, genom att den kommuniceras med ett 
gemensamt språk (Nilsson 1999). Nilsson (1999) fortsätter och beskriver områden där behov 
av användbara metoder finns: Att visa hur IT kan förbättra verksamhetsprocesser eller för att 
beskriva hur resurser och information flödar mellan processer och aktörer i en verksamhet. 
Dessa är relevanta områden som PoP-metoderna ser sig vara användbara inom, vilket beskrivs 
mer i avsnitt 2.2. 
 
Ett problem vid användning av metoder är att dess användare leds till att anpassa sitt tänkande 
till ett specifikt agerande, och kan därefter ha svårt att lägga undan metoden om den använts för 
att lösa ett problem i ett utredningsarbete (Röstlinger & Goldkuhl 1994). Det är en utmaning att 
använda metoder i en verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv som alla aktörer kan dela då 
olika förändringsarbeten ofta görs fristående från varandra (Nilsson 1999). Alltså sker väldigt 
lite samverkan mellan olika delar av en verksamhet och metoder kan etableras per person istället 
för per problemområde eller uppgift. Goldkuhl och Röstlinger (2012b) återkommer 18 år senare 
och befäster igen att det är farligt att som aktör bli för fastlåst i en specifik lösningsidé, vilket 
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innebär att det fortfarande år 2012 var relevant att betona att problemet som ska lösas bör 
fastställas före metoden för att lösa problemet väljs ut. 
 
2.1.3	Metodens	beståndsdelar	
Efter beskrivning av metoder som riktlinjer och föreskrifter identifierar Nilsson (1995 refererad 
i Nilsson 1999, s. 217-218) tre huvudsakliga beståndsdelar (”Constituents”) i en metod: 

- Perspektiv (”Perspectives”): De principer, omvärldssynsätt (”views”) och antaganden 
(”Assumptions”) metodens intressegrupper behöver dela inför användning av en metod. 

- Arbetsmoment (”Work tasks”): Uppdelade riktlinjer med avgränsade (”Delimited”) 
arbetsmoment som leder till resultat. 

- Intressegrupp (”Interest group”): De aktörer som i samverkan mellan varandra berör 
och berörs av metodens användning. 

 
Röstlinger och Goldkuhl (1994) beskriver också metodinnehåll med begreppet  
”beståndsdelar”. De nämner beståndsdelarna arbetssätt, notation och begrepp. 

 
Figur 1: Metod - En integration mellan tre delar 

Källa: Baserad på Röstlinger & Goldkuhl (1994, s.6) 

Beståndsdelen ”arbetssätt” definieras som de handlingar som kan utföras och i vilken ordning 
de bör utföras, medan beståndsdelen ”notation” innebär regler kring vilken dokumentation som 
krävs för utförande av arbetssättets handlingar, och hur handlingarnas resultat presenteras 
dokumenterat (Röstlinger & Goldkuhl 1994). Beståndsdelen ”begrepp” innebär sådan kunskap 
som behövs för att kunna agera utifrån arbetssätt tillsammans med notation (Röstlinger & 
Goldkuhl 1994). 
 
Korpela et al. (2004) beskriver arbetsuppgifter (”Work activites”) som de aktörer (”Actors”) 
som utför handlingar (”Actions”) på ett objekt (”Object”) genom olika tillvägagångssätt 
(”Means of actions”) för att nå ett gemensamt resultat (”Outcome”). 
 
Utifrån presenterad teori kan fyra beståndsdelar och tillhörande kriterier utläsas som bör beaktas 
för att utvärdera en metods kommunicerbarhet (Korpela et al. 2004; Nilsson 1999; Röstlinger 
& Goldkuhl 1994): 

- Arbetsmoment är indelade i arbetsuppgifter som ska utföras av aktörer på något sätt på 
något objekt eller fenomen, med tydliga resultat som ska kunna levereras ut från 
arbetsmomentet och slutligen ut från metoden. 

- Aktörers roller och ansvar kan identifieras, för att ge en bild över vilka som direkt skapar 
och påverkas av metodens resultat. 

- Notation. Regler för hur textuell samt visuell dokumentation av metodens resultat ska 
göras för att gemensamt förstås av alla avsedda aktörer i en metod. Metoden 
kommunicerar även de teoretiska begrepp som är viktiga för att förstå dess 
arbetsmoment, inför användning av notation för dokumentation. 
 



 

 6 

Nilssons (1999) beståndsdel ”perspektiv” innebär här att uppfyllandet av kriterier för de 
ovanstående beståndsdelarna möjliggör gemensam förståelse för metoden, som går att diskutera 
bland metodanvändare. De ovan listade beståndsdelarna används i avsnitt 2.2 för att översiktligt 
presentera PoP-metoderna. 
 
2.1.4	Situationsanpassad	metod	
Enligt avsnitt 2.1.1 baserar metodförfattare innehållet i en generell metod på tidigare kunskaper 
och erfarenheter. Metoden ska kunna dokumenteras och göras återupprepningsbar. Med 
”generell och återupprepningsbar” metod menas här en metod som kan användas i många 
situationer, alltså att den kan göras till en ”situationsanpassad metod”.  
 
En situationsanpassad metod används inte alltid på det sätt författaren tänkt sig, utan uppstår 
när metodanvändaren tillämpar den i verkligheten (Röstlinger & Goldkuhl, 1994). En situation 
kan definieras som tillfällen då en metod används för att lösa verkliga problem t.ex. i ett helt 
uppdrag eller en avgränsad del av en verksamhet vid verksamhetsutveckling (Goldkuhl & 
Röstlinger 2012a). Vid olika situationer ställs olika krav på metoden, och innehållet måste 
kunna anpassas för att arbete enligt metodens beståndsdelar ska kunna genomföras. Med det 
sagt kan en metod inte täcka in alla situationer, eftersom det är svårt för en metodförfattare att 
täcka in allas användningsbehov baserat på sina egna kunskaper och erfarenheter (Röstlinger 
och Goldkuhl 1994). En önskvärd strävan bör dock existera för att möjliggöra att användaren 
själv kan bestämma om en metod är lämplig att använda eller inte vid ett specifikt tillfälle. 
 
Utifrån ett antal faktorer för användning kan användningsområden för metoden fastställas. 
Faktorerna belyser vilken verksamhet metoden ska tillämpas i, vad syftet med metoden är, vilka 
resurser metoden kräver eller vilka aktörers förkunskaper metoden är beroende av (Röstlinger 
& Goldkuhl 1994). En ytterligare faktor som styr möjligheter till situationsanpassning är hur 
mycket information som går att få tillgång till om den eller de verksamheter metoden ska 
användas i (Goldkuhl och Röstlinger 2012a). Dessa faktorer kan metodförfattaren använda sig 
av för att inledningsvis exemplifiera ett eller några tillfällen som metoden passar att använda, 
eller kan anpassas till att användas för (Röstlinger & Goldkuhl 1994). Det är som tidigare nämnt 
i avsnitt 2.1.2 farligt att vara för specifik i dessa användningsfaktorer, eftersom metodanvändare 
kan få för sig att direkt välja metod för att verksamheten i sig passar in i kriterierna, utan att 
veta om de har ett faktiskt problem som kan angripas med metoden (Röstlinger & Goldkuhl 
1994). En generell metod bör alltid situationsanpassas till den specifika situation användaren 
står inför (Röstlinger & Goldkuhl 1994). 
 
Situationsanpassning av en metod kan göras på flera sätt. Tre sätt som definierats av Röstlinger 
och Goldkuhl (1994) innebär förändringar av befintligt metodinnehåll, genom att 

- Välja bort arbetsmoment, 
- Modifiera arbetsmoment, eller  
- Ändra ordningen arbetsmoment genomförs.  

Två ytterligare sätt innebär istället tillägg i metoden, antingen genom helt nya arbetsmoment 
eller arbetsmoment tagna från andra metoder (Röstlinger & Goldkuhl 1994). Denna studie 
fokuserar på de listade tre sätten ovan, med tillägget att förändringar av metodinnehåll inte 
endast kan göras för arbetsmoment utan även för övrigt metodinnehåll som presenterats i form 
av metodens beståndsdelar i avsnitt 2.1.3. Detta tillägg grundar sig i att Röstlinger och Goldkuhl 
(1994) nämner resurser samt aktörers förkunskaper som variabla faktorer som påverkar 
metodanvändning, vilket härleds innefatta resursen aktör och olika förkunskaper som kan 
behöva kompletteras utifrån notation och begrepp. 
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För denna studie gäller alltså att situationsanpassning av en metod kan göras genom att 
(Röstlinger & Goldkuhl 1994): 

- Välja bort metodinnehåll, 
- Modifiera metodinnehåll, eller 
- Ändra ordningen arbetsmoment genomförs. 

 
Teori och tidigare forskning och teori saknas i större utsträckning om begreppet 
situationsanpassning. Fitzgerald et al. (2002) tar dock upp ett perspektiv för metoder för 
utveckling av informationssystem, där ”metoder i användning” (”Methods-in-action”) innebär 
de skillnader som uppstår när en dokumenterad ska användas i verkligheten. Dessa skillnader 
är beroende på de som arbetar enligt metoden, vilka hjälpmedel de har tillgängliga, och vilket 
projekt metoden används i (Fitzgerald et al. 2002). Fitzgerald tas här upp för att visa att 
situationsanpassning beror på liknande faktorer även inom olika metodanvändningsperspektiv. 
Denna uppsats avser PoP-metoderna inom processorientering, där Röstlinger och Goldkuhl 
(1994) i detta avsnitts första stycke också menar att författarens beskrivna metod inte är samma 
som den metod användaren drar nytta av, vilket alltså även syns i andra metoder enligt 
Fitzgerald et al. (2002). 
 
Det är svårt att hitta metoder som är helt överensstämmande med den situation en 
metodanvändare kan stå inför (Röstlinger och Goldkuhl 1994). Det innebär att det kan vara 
nödvändigt att kunna situationsanpassa metoder, vilket leder till att ökade krav ställs på 
metodanvändaren som behöver göra en bedömning om huruvida en beskriven metod går att 
använda för att angripa en verklig uppgift (Röstlinger & Goldkuhl 1994). 
 
Röstlinger och Goldkuhl (1994) nämner att det är svårt att beskriva konkreta kriterier för lyckad 
situationsanpassning av en metod, då utförande bör anpassas per situation.  För denna studie är 
det intressant att samla information om hur en metodanvändare bedömer huruvida metoder för 
processorienterad verksamhetsutveckling är lämpliga att använda eller inte. 
 
Förutom att arbeta med situationsanpassning inom en metod kan flera metoder länkas till 
varandra i en situation genom att använda sig av metodkedjor (Nilsson 1999). Detta begrepp 
redogörs för i avsnitt 2.3.2. 
 
2.2	Översikt:		”Processorientering	i	Praktiken”	-	PoP-metoder	
”Processorientering i Praktiken” (PoP) innebär ett antal metoder som ska möjliggöra 
processledning genom gemensamt processarbete. Ljungberg & Larsson (2012, s. 166) 
definierar processledning som ”Aktiviteter för att införa och vidmakthålla daglig och löpande 
styrning, användning och utveckling av en process”. Metoderna ska utgöra en ”plattform” där 
alla inblandade i arbetet kan angripa en situation utifrån ett processorienterat synsätt 
(Christiansson 2016a). 
 
PoP-metoderna ämnar möjliggöra ett antal distinkta effektiviseringar i en eller flera 
organisationer: Ett gemensamt språk, användning av ett ”processorienterat synsätt”, 
säkerställning kring att arbeten utförs enligt tydliga uppdrag, och tillgängliggörande av 
användares erfarenheter ska kunna nås genom gemensam användning av metoderna 
(Christiansson 2016a). 
 
För att PoP-metoderna ska vara användbara nämns ett antal förutsättningar. De inblandade ska 
ha kunskap om processorientering, och metoderna kan följas dels för att säkerställa att 
processorienteringens synsätt efterlevs i arbetet med att beskriva en verksamhet med processer. 
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Metoderna kan genom uppfyllande av förutsättningar och motiv säkerställa delaktighet från alla 
relevanta aktörer för varje metod, och möjlighet till förankring i verksamheten genom 
modellering av verksamheten tillsammans med de aktörer som är inblandade i 
verksamhetsprocesserna (Christiansson 2016c). 
 
Centrala begrepp inom processorienterad verksamhetsutveckling finns definierade i ett 
fristående dokument, vilket säkerställer att samma kunskaper om begrepp förs vidare mellan 
metodanvändare (Christiansson 2016q). Kommunikation kring centrala begrepp blir 
problematiskt om de inte förvaltas gemensamt för en organisation, en verksamhet eller under 
ett uppdrag (Christiansson (2016q). 
 
PoP-metoderna finns och används idag för att ”Fastställa förutsättningar” inför 
processorienterad verksamhetsutveckling, och för att ”Definiera processer” (Christiansson 
2016a). Dessa PoP-metoder är i sig indelade enligt figur 2, genom dokument som främst 
benämns som olika typer av ”guider”, ”mallar” och ”riktlinjer”, vilka innehåller metodernas 
olika beståndsdelar som beskrivs enligt denna uppsats avsnitt 2.1.3. Notera att benämningar 
saknas för dokument i ”Fastställa förutsättningar”. 
 
En dokumentstudie har genomförts enligt avsnitt 1.6, som gett upphov till de avsnitt som syns 
under avsnitt 2.2, och representerar innehållet i PoP-metodernas dokument textuellt samt 
genom översiktsbilder.  
 
Översiktligt består PoP-metoderna av dokument enligt figur 2, där numreringar visar vid vilket 
avsnitt ett dokument beskrivs och i vilken ordning de presenteras: 

 
Figur 2: Översiktsbild över PoP-metodernas avgränsade innehåll 

Källa: Uppsatsförfattaren 

I återstående delar av detta kapitel presenteras översiktsbilder för de enskilda PoP-metoderna 
enligt följande symbolnotation: 
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Figur 3: Symbolnotation för modellering av översikter över PoP-metoderna 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Symbolförklaring: 
Aktör: En person eller ett objekt som utför arbete (Christiansson 2016m). 
Arbetsmoment: En eller flera arbetsuppgifter som utförs av en eller flera aktörer och leder till 
resultat i form av metodens slutresultat eller delresultat från metoden. Arbetsmoment numreras 
då utförandeordning kan utläsas i metodinnehållet. 
Resultat: Det objekt eller den information som levereras ut ur metoden till följd av ett eller flera 
arbetsmoment (Ljungberg & Larsson 2012). 
Input/Output: Delresultat för metoden, som skapas av ett arbetsmoment för att vara till nytta för 
efterföljande arbetsmoment, och kunna ge bidrag till metodens resultat. 
Stöddokument och verktyg: Information och verktyg som är till hjälp för att skapa tydliga 
resultat och input/output ur ett arbetsmoment. Stödjande dokument och verktyg ses som 
separata från input/output då de skapats till följd av arbetsmoment som står utanför vad som är 
relevant enligt denna uppsatsavgränsning (Ljungberg & Larsson 2012). 
 
Symbolerna har i huvudsak inspirerats av metodernas beståndsdelar i teorikapitlets avsnitt 
2.1.3. Inspiration tas även från ”processorienteringens komponenter” enligt Ljungberg & 
Larsson (2012), men är förenklad för att öka översiktlighet. Strikt processmodelleringsnotation 
går inte att följa noga, i huvudsak eftersom aktiviteter i processorientering alltid utförs av en 
person eller objekt (Ljungberg & Larsson 2012); aktörer går inte alltid att utläsa från enskilda 
arbetsmoment i PoP-metoderna. 
 
PoP-metoderna beskrivs där det är lämpligt textuellt utifrån de beståndsdelar som presenterats 
i avsnitt 2.1.3: 

- Inblandade aktörer 
- Arbetsmoment och arbetsuppgifter 
- Notation och begrepp 

Dessa beståndsdelar ska där det är möjligt kunna spåras i översiktsbilden för varje PoP-metod. 
 
Översiktsbilderna läses nedåt, med blandade riktningar i sidled för flöden. 
 
2.2.1	PoP-metoder:	Fastställa	förutsättningar	inför	processorienterad	verksamhetsutveckling	
För att utreda om och hur processorienterad verksamhetsutveckling (POVU) kan genomföras i 
en verksamhet finns en metod med arbetsmoment definierade för att ta fram bra förutsättningar 
inför POVU, bestämmande av lämplig grad av processorientering, samt informera om 
fallgropar med processorienterat arbete enligt PoP-metoderna.  
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2.2.1.1:	PoP-metod:	Fastställa	förutsättningar	inför	processorienterad	verksamhetsutveckling	
En översiktsbild över metoden kan illustreras för innehållet i avsnitten 2.2.1.1.1-2.2.1.1.3: 

 
Figur 4: Översikt PoP-metod "Fastställa förutsättningar" 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Notera att arbetsmomentet ”Informera om fallgropar” i figur 4 ej är numrerat då det utförs 
aktivt av fysiska aktörer utan endast leder till information som tillhandahålls av PoP-metoden 
som utförare. 
 
Inblandade aktörer i metodens arbetsmoment och arbetsuppgifter: 
Ledning och processledare anges som utförande aktörer i hela metoden, vilket täcker in de tre 
nästkommande avsnitten 2.2.1.1.1 t.o.m. 2.2.1.1.3 (Christiansson 2016b). 
 
2.2.1.1.1	Okategoriserat:	Fastställa	förutsättningar	
Inför ett omfattande arbete med POVU bör det fastställas om verksamheten är lämpad för 
processorientering. Förutom de konkreta arbetsuppgifterna nedan är en kommunikationsplan, 
metodval och verktygsval resultat från användning av metoden (Christiansson 2016b). 
 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv 

- Fastställ förutsättningar för POVU, genom att säkerställa 
o att ledningen har kommunicerat en önskad satsning på POVU. 
o En strategi och roller för processledning finns. 
o Att ledning och processledare har fattat beslut om sätt att hantera 

processkartläggning: som ett projekt, som en integrerad del av organisationens 
ständiga förbättringar, eller som kombination. 

o att kompetens, vilja och förmåga att arbeta enligt POVU finns. 
Notation och begrepp 
De begrepp som introduceras i samband med klargöranden kring förutsättningar är sådana 
begrepp som rör teoriområdet för processorientering. Kunskaper om de begreppen i sig är en 
förutsättning inför ett lyckat arbete med processorientering, enligt lärdomar presenterade i 
avsnitt 2.2.1.3. På grund av omfattningen av de kunskaper som förutsätts inom 
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processorientering görs för denna uppsats en avgränsning i att sådana begrepp ej behandlas. Ett 
viktigt centralt begrepp för redogörelse kring PoP-metoderna är dock: 

- Processbeskrivning: Olika typer av information som beskriver en kartlagd process 
(Christiansson 2016q). 

2.2.1.1.2	Okategoriserat:	Fastställa	grad	av	processorientering	
Grad av processorientering (PO) innebär i ökande trappsteg den resa en verksamhet genomgår 
från att inledningsvis ha fastställt förutsättningar, till att ha definierat processer, till att etablera, 
förbättra och till sist styra verksamheten utifrån processer (Christiansson 2016d). Detta 
dokument definierar dessa olika trappsteg och utgör bas för att identifiera vilken grad av PO 
den specifika verksamheten kan arbeta utifrån. 
 

 
Figur 5: Grad av processorientering 

Källa: Modifiering av Christiansson (2016d) 

POVU-arbetet avser ett antal ”dimensioner” i ett processarbete: Processorganisation, 
processledning och processbeskrivningar. Genom att uppnå specifika förutsättningar för dessa 
dimensioner kan en verksamhets grad av PO öka enligt trappsteg i figur 5 (Christiansson 
2016d). 
 
Denna uppsats täcker in de metoder som uppfyller graderna av PO ”Process definierad”, samt 
steget från ”Process etablerad” till ”Process förbättrad” vid ett speciellt fall med PoP-metoden 
”Kartlägga/Analysera” i avsnitt 2.2.2.3. 
 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv (Christiansson 2016d) 

- Fastställ lämplig grad av PO: 
o Definierade processer 
o Etablerade processer 
o Förbättrade processer 
o Styrande processer 

Notation och begrepp 
- Definiera processer: Identifiera och beskriva verksamhet i form av processer 

(Christiansson 2016d). 
- Etablera processer: Införa gemensam standard för att namnge, lagra och använda 

processbeskrivningar på sådant sätt att alla kan ta del av dem. Även tillsättning av roll 
för förvaltning, utveckling och ansvar för processer (Christiansson 2016d). 

- Förbättra processer: Att utifrån en process beskriven ur ett nuläge identifiera ett önskat 
bör-läge att nå i mätetal och effekter. Kan gälla både interna och externa krav som ämnas 
uppnås efter förbättring (Christiansson 2016d). 

- Styrande processer: Att genom en horisontell helhetssyn förutsätta att ledning tillförtror 
medarbetare att besluta om när och hur arbetsuppgifter utförs för att skapa värde 
(Christiansson 2016d). 
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2.2.1.1.3	Okategoriserat:	Informera	om	fallgropar	att	undvika	
Innehåll för att delge lärdomar om vikten av eftertanke och tydlighet inför ett processarbete 
finns i PoP-metoderna, utifrån olika fokusområden: Lärdomarna berör exempelvis vikten av 
tidig etablering av uppdrag att utföra och problem att lösa, risker med inbjudna aktörer som ej 
har kunskaper inom POVU, och att det är värdefullt att ledningen visar samma engagemang 
som förväntas av resterande medarbetare (Christiansson 2016e). 
 
Detta metodinnehåll innehåller inga mer specifika aktörer eller arbetsuppgifter, snarare är 
resultatet av detta metodinnehåll delgivna kunskaper till inblandade i processarbetet 
(Christiansson 2016e). 
	
2.2.2	PoP-metoder	för	att	”Definiera	processer”	
Efter att förutsättningar för att inleda ett POVU-arbete har fastställts kan underlag finnas som 
kommunicerar verksamhetens lämplighet inför strävan att uppfylla den första graden av PO.  
 
För denna grad av PO finns en samling metoder presenterade, med samma namn som 
presenteras vid fastställande av förutsättningar: ”Definiera processer”. Metoderna rör de 
arbetsmoment som leder från att ett tydligt uppdrag sätts samman som en beställning, till att 
processkartläggning planeras och utförs, till förvaltning av framställda eller redan existerande 
processbeskrivningar. 
 
2.2.2.1	PoP-metod:	Beställa	
Metoden för att beställa ett uppdrag för processkartläggning innehåller fem enskilda dokument 
som tillsammans utgör underlag för att ta fram ett fastställt, tydligt uppdrag för 
processkartläggning. Uppdragsbeställningen, som är resultatet av metoden, skapas efter 
beaktande av 1) motiv för processkartläggning, 2) användningsområden för kartlagda 
processer, 3) processomfång och 4) avsikt med kartläggningen. 

 
Figur 6: Översikt över PoP-metoden "Beställa processkartläggning" 

Källa: Uppsatsförfattaren 
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Notera i figur 6 att arbetsmoment fyra (4) utförs efter både arbetsmoment två (2) samt de båda 
arbetsmomenten tre (3) men är ett arbetsmoment som direkt ger upphov till metodens resultat. 
Metodens resultat består av samtliga delresultat. Två arbetsmoment tre (3) syns då deras resultat 
tillsammans ska kunna gå att tillgodose, och därför med fördel utförs samtidigt. 
 
Inblandade aktörer i hela metodens arbetsmoment och arbetsuppgifter: 
Aktörer beror på det fastställda uppdragets situation och kan presenteras i fastställd beställning 
enl. avsnitt 2.2.2.1.1. De aktörer som tar del av och skapar metodens resultat är inledningsvis: 
Beställare/resursägare, mottagare och ansvarig för kartläggning, mottagare av 
processbeskrivning, processägare/förvaltare, dessa syns i metodens översiktsbild ovan 
(Christiansson 2016f). 
 
2.2.2.1.1	Mall:	Beställningsmall	
Metoden för att beställa processkartläggning tillhandahåller en mall som kan användas för att 
på ett tydligt sätt samla den information som fastställer ett uppdrag för processkartläggning 
Christiansson 2016f). 
 
Ett tydligt beställt uppdrag ger en undertecknad överenskommelse gällande genomförande av 
ett kartläggningsarbete, och mallen innehåller instruktioner som leder fram till detta i form av 
ett antal frågor. Frågorna ska besvaras efter läsning av relevant riktlinje eller guide 
(Christiansson 2016f). 
 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv (Christiansson 2016f) 

- Undersök om det finns en eventuell redan existerande beställning att ta hänsyn till innan 
användning av denna mall. 

- Rolltillsättning: Vilka personer är beställare av verksamhetsutveckling där kartläggning 
ingår, beställare av kartläggningsuppdraget, mottagare av kartläggningsuppdraget 
med ansvar för genomförande, mottagare av processbeskrivning, 
processägare/förvaltare? 

- Vilka motiv kan processkartläggningen tillgodose, och vem/vilka har nytta av resultatet? 
Svaras tillsammans med läsning av ”Guide - Motiv”, se avsnitt 2.2.2.1.2. 

- Finns det skäl att prioritera någon särskild process att fokusera på utifrån identifierade 
motiv? 

- Användningsområden: Vad ska processbeskrivningen användas till, och av vem/vilka? 
Svaras tillsammans med läsning av ”Guide - Användning”, se avsnitt 2.2.2.1.3. 

- Omfång: Vilka aktörer påverkar/påverkas av en vald process? Kan start/slut på 
processen identifieras innan kartläggning utförs? Se avsnitt 2.2.2.1.4. 

- Vad ska resultatet göra, beskriva eller modellera avsedd verksamhet? Svaras 
tillsammans med läsning av ”Riktlinje – Beskriva/Modellera”, se avsnitt 2.2.2.1.5. 

- Förväntat resultat och dess format: Avses en huvudprocesskarta tas fram, eller 
processflöden på lägre nivå? Vilken tidrymd ska kartläggas (Nu-, bör-, beslut-läge)? 

- Finns det behov av kvalitetssäkring/förankring av kartlagda processer som del av detta 
uppdrag?  

- Uppskattad tidsåtgång i timmar och datum för överlämning? 
- Underskrifter från beställare och mottagare som bekräftelse på fastställt uppdrag. 

Notation och begrepp 
Som med metoden för att fastställa förutsättningar enl. avsnitt 2.2.1.1. finns det begrepp 
representerade som hör till processorienteringsområdet. Dessa förklaras inte då förståelse av 
sådana begrepp är en förutsättning inför verklig användning av metoden snarare än att de 
bedöms viktiga för denna uppsats. 
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Metodspecifika begrepp som introduceras är omfång, användningsområde, beställning, 
kartläggningsuppdrag, ”beskriva process” och ”modellera process” (Christiansson 2016f). 
Dessa begrepp redogörs för i avsnitt 2.2.2.1.5. nedan. 
 
2.2.2.1.2	Guide:	Motiv	
För att bestämma vilken sorts kunskap som söks genom ett kartläggningsuppdrag finns ett antal 
förslag på motiv till att bedriva processkartläggning. Ett ”motiv” är en anledning att göra något 
(Wiktionary 2017). Det eller de motiv som är intressanta förs in i uppdragsbeställningen och 
styr genomförandet avseende vilka personer som behöver medverka och varför de är viktiga 
(Christiansson 2016g). Tydligt identifierade motiv gör också att kartläggningsuppdraget kan 
avgränsas och att fokus kan riktas in (Christiansson 2016g). 
 
Förslag på motiven till processkartläggning presenteras för två områden (Christiansson 2016g): 

- Motiv till att kartlägga verksamheten i sig. 
- Motiv till att kartlägga för att tydliggöra och möjliggöra ledning, planering och styrning 

av verksamheten. 
 
Guiden för motiv för kartläggning innehåller inga uttalade arbetsmoment, men presenterar tre 
frågor som behöver besvaras baserat på valda motiv (Christiansson 2016g): 

- Hur påverkar valda motiv vilka aktörer som behöver delta i arbetet? 
o På vilket sätt ska aktörer delta i arbetet? 

- Vilka frågor är relevanta att ställa om verksamheten, utifrån valda motiv? 
- Kan valda motiv leda till bra resultat, eller bör fler/färre motiv fastställas för att ett 

meningsfullt kartläggningsuppdrag ska kunna formuleras? 
 
2.2.2.1.3	Guide:	Användningsområden	
Guiden för att utse relevanta användningsområden för kartlagda processer finns för att 
säkerställa att verksamhetsinformation kartläggs för att sedan kunna användas i något eller 
några syften, av någon eller några målgrupper (Christiansson 2016h). 
 
Användningsområden som presenteras hänger tätt ihop med de motiv som presenteras i guiden 
för motiv till processkartläggning (Christiansson 2016h). Detta gör att guiden kan användas 
som ett tillägg till identifierade motiv till processkartläggning, i form av de två frågor som syns 
i beställningsmallen enligt avsnitt 2.2.2.1.1: Vad ska processbeskrivningen användas till? Och 
av vilka ska processbeskrivningen användas? (Christiansson 2016f). 
 
Som för motiv gäller här att flera användningsområden och målgrupper kan täckas in för varje 
processbeskrivning; men det kan även visa sig lämpligt att beskriva en process på flera sätt 
utifrån olika kombinationer av användningsområden och målgrupper (Christiansson 2016h). 
 
2.2.2.1.4	Guide:	Processens	omfång	
Ett kartläggningsuppdrags omfång bestäms utifrån identifierade motiv och 
användningsområden och ska berätta vilka aktörer som ställer krav på processen och påverkas 
av dess resultat (Christiansson 2016i). Detta för att veta vilka aktörer som krävs för att kunna 
samla in all relevant information om verksamheten som uppdraget rör, för att identifiera tydliga 
start och slut på processer som avses kartläggas (Christiansson 2016i). 
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Verktyg för att bestämma omfånget presenteras i guiden kunna vara ”förädlingsflöde” och 
”samverkansgraf”: 

- Förädlingsflöde: Den kedja av organisationer från start till slut som agerar leverantörer, 
kunder och slutlig avnämare för en verksamhetsprocess (Christiansson 2016i). En 
avgränsning kan göras för att endast modellera de delar av en förädlingskedja som är 
intressanta för ett specifikt uppdrag (Christiansson 2016i). 

- Samverkansgraf: Ett illustrationsverktyg som visar resultat från aktiviteter i processer, 
som skickas över organisationsgränser (Christiansson 2016i). 

 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv (Christiansson 2016i) 

- Bestäm vilka krav, uppdrag och/eller behov en process ska uppfylla? 
- Bestäm vilka aktörer som skapar, påverkar eller påverkas av framställandet av 

processens resultat? 
- Bestäm ett avgränsat förädlingsflöde för en process. 
- Visa början och slut för en process genom en samverkansgraf. 

 
Specifika aktörer nämns inte, och begrepp introduceras inte i denna guide utöver 
”Förädlingsflöde” samt ”Samverkansgraf”. 
 
2.2.2.1.5	Riktlinje:	Avsikt	med	kartläggning.	Beskriva	och/eller	modellera	
För PoP-metoderna finns två ”linjer” definierade där bestämmelser görs utifrån motiv och 
användning för att komma fram till att en verksamhet antingen ska ”beskrivas” och/eller 
”modelleras” (Christiansson 2016c).  Arbetsmomentet är här att bestämma syftet med ett 
kartläggningsuppdrag, och ”Beskriva” och ”Modellera” antas vara begrepp som definierar olika 
syften, och innefattar notation för att beskriva vad som krävs för att syftet ska tillgodoses 
(Christiansson 2016c). 
 
Modellera 
Den omfattande linjen ”modellera” avses att ett processkartläggningsuppdrag utförs 
tillsammans med många aktörer i verksamheten (Christiansson 2016c). Detta för att säkerställa 
delaktighet och engagemang och möjliggöra gemensam syn på verksamhetens arbetsmoment, 
(Christiansson 2016c). Detta är ett omfattande arbete som ger djup förståelse för processer och 
kan i hög grad vara underlag för förändring av en avsedd verksamhet (Christiansson 2016c). 
För denna typ av kartläggningsuppdrag finns ett krav på kvalitetssäkring och förankring av 
resultatet i verksamheten för att säkerställa att så många aktörer som möjligt i verksamheten 
ska kunna ta del av resultatet (Christiansson 2016c). Kartläggningen utförs här av mottagare av 
fastställt kartläggningsuppdrag tillsammans med utförande aktörer i den avsedda verksamheten, 
för att kunna basera kartläggningen på fakta, gällande processens verkliga arbetsgång 
(Christiansson 2016c). 
 
Beskriva 
Med linjen för att ”beskriva” menas att verksamheten förklaras med processbeskrivningar på 
ett mer översiktligt sätt än ovan, bl.a. eftersom att kartläggning kan göras med mindre krav på 
delaktighet från utövande aktörer i verksamheten och mindre krav på förankring och 
kvalitetssäkring (Christiansson 2016c). 
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2.2.2.2	PoP-metod:	Planera	processkartläggning	-	Guide:	Välja	arbetsform	
Metoden för att planera genomförandet av ett fastställt kartläggningsuppdrag kan användas 
efter att en beställning har skapats enligt avsnitt 2.2.2.1. Planeringen går ut på att bestämma en 
lämplig ”arbetsform” för processkartläggning, och tillsätta aktörer för de roller som krävs vid 
kartläggning av processer. Exempel på arbetsformer ges, men metoden betonar möjligheten till 
användning av andra eller egna anpassade arbetsformer (Christiansson 2016j). 

 
Figur 7: Översikt över PoP-metoden "Planera processkartläggning" 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Inblandade aktörer i metodens arbetsmoment och arbetsuppgifter 
Mottagare av kartläggningsuppdraget med ansvar för genomförande av kartläggning 
(Christiansson 2016j). 
 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv (Christiansson 2016j) 

- Val av arbetsform. 
- Tillsättning av relevanta roller för användning av arbetsformen. 

 
Notation och begrepp 
Arbetsform: Ett sätt att samla in, analysera och dokumentera verksamhetskunskap, och verktyg 
för att förankra kartlagda processer (Christiansson 2016j). 
	
2.2.2.3	PoP-metod:	Kartlägga/analysera	
Efter att en plan för kartläggning skapats kan det i beställningen fastställda 
kartläggningsuppdraget introduceras och genomföras. Metoden för att kartlägga och analysera 
möjliggör detta i form av fyra dokument: En guide för hur uppdraget kan introduceras vid ett 
uppstartsmöte, en lathund för hur kartläggning kan genomföras, samt en riktlinje för vad en 
process bör innehålla efter kartläggning. För existerande processer eller inom verksamheter 
som beaktar ständig förbättring kan en guide för att förbättra processer användas. Med ”ständig 
förbättring” avses den djupare typ av kartläggningsuppdrag som innefattas av ”modellera”-
begreppet enligt avsnitt 2.2.2.1.5. 
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Figur 8: Översikt över PoP-metoderna "Kartlägga/Analysera" samt "Förvalta kartlagda processbeskrivningar" 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Notera att arbetsmoment två (2) numreras två gånger då ”Förbättra” är en variant av 
kartläggning som utförs arbetsmoment två (2) med vissa tillägg och förändringar. Ett antagande 
som görs är att en workshop kan leda till en enskild kartlagd process, men att flera workshops 
kan genomföras under ett uppdrag, för att på så sätt kartlägga en mängd processer. 
 
2.2.2.3.1	Guide	-	Introducera	kartläggningsuppdrag	
För att komma igång med kartläggningsuppdraget behöver inblandade aktörer delges relevant 
information från den aktör som är mottagare med ansvar för genomförandet av kartläggning. 
Den information som delges har sin härkomst från det fastställda kartläggningsuppdraget, en 
kartläggningsplan och resurser som finns tillhands för uppdraget (Christiansson 2016k). 
 
Inblandade aktörer i metodens arbetsmoment och arbetsuppgifter 
Alla aktörer som tilldelats en roll i kartläggningsuppdraget, och nu utgör ett 
”kartläggningsteam” (Christiansson 2016k). 
 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv (Christiansson 2016k) 
Nedanstående punkter bör behandlas vid ett uppstartstillfälle: 

- Ge processen som avses kartläggas ett arbetsnamn, och kommunicera att detta namn 
kan ändras fram till efter kvalitetssäkring och/eller förankring av processbeskrivningen. 
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- Kommunicera syftet med processen: Det värde som kunden skall uppleva vid utförande 
av processen. 

- Bestäm när processen ska användas, vid tidpunkter eller specifika händelser. 
- Bestäm för processen: 

o Vad och vem startar processen? 
o Startas processen av ett objekt är resultat av en annan process? 
o Vad avslutar processen, och vad är resultatet? 
o Vem är processens kund? 
o Ska resultatet från denna process agera start till en annan process? 

- Anteckna frågor att spara till annat tillfälle. 
 
Notation och begrepp 
De begrepp som introduceras i guiden för att introducera kartläggningsuppdrag förklaras i 
anslutning till de punkter som bör behandlas vid ett uppstartstillfälle enligt ovan. 
 
2.2.2.3.2	Lathund	-	Leda	kartläggningsworkshop	
Genomförandet av kartläggning föreslås enligt PoP-metoderna göras med stöd av en lathund 
som agerar checklista över fem steg kartläggningen bör täcka in. Denna lathund benämns som 
del av ”modellera”-linjen enligt avsnitt 2.2.2.1.5, vilket innebär att relevanta utförande aktörer 
i den verksamhet som avses kartläggas ska medverka för effektivt genomförande av 
kartläggning (Christiansson 2016l). 
 
Inblandade aktörer i metodens arbetsmoment och arbetsuppgifter 
Kartläggningsteamet, relevanta utförande aktörer för avsedd verksamhetsprocess, samt aktörer 
som påverkas av processens resultat (Christiansson 2016l). 
 
Konkreta arbetsmoment och arbetsuppgifter, med resultat i kursiv (Christiansson 2016l) 

1. Introducera uppdraget utifrån beställning och beskriv hur kartläggningen kommer 
genomföras.  

2. Förklara processorientering kort för oerfarna. Diskutera syfte och omfång med 
uppgiften enligt fastställd beställning, för att avgränsa kartläggningen med avseende på 
kund, start och slut för processen. 

3. Beskriv symbolnotation att använda för kartläggningen, och gör dem tydligt synliga för 
alla medverkande. Se avsnitt 2.2.2.3.3. 

4. Börja genomföra kartläggningen. 
5. Städa upp i processen. 
6. Om processen ska publiceras som resultat av kartläggningen ska den även 

kvalitetssäkras, se avsnitt 2.2.2.4. 
 
Notation och begrepp 
För visuell processkartläggning redogörs för behov av ett antal symboler och dess betydelser. 
PoP-metoderna innehåller förslag på symboler, men det viktiga är att använda symboler som är 
tydliga i den verksamhet som avses modelleras. Se nästkommande avsnitt 2.2.2.3.3 för 
rekommendationer. 
 
2.2.2.3.3	Riktlinje	-	Kartläggning	av	processer	
För att säkerställa att kartläggning av en process täcker in all grundläggande information finns 
ett antal viktiga begrepp listade. Dessa begrepp är viktiga att representera i alla processer för 
att en helhet över den avsedda verksamheten ska kunna visas i en huvudprocesskarta 
(Christiansson 2016m). 
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För varje begrepp ska en symbol ritas som kan användas vid visuell kartläggning (Christiansson 
2016m): 

- Mål med verksamhetsprocessen: Hur hjälper denna process verksamheten att nå sina 
mål och agera efter sina strategier? 

- Kund: Interna eller externa aktör/aktörer som processens resultat är av värde för. 
- Syfte: Vilket värde skapas för kunden? 
- Aktivitet: Arbetsuppgift som innebär ett informationsflöde och har: 

o Input: Objekt eller fenomen som är nödvändiga för att utföra aktiviteten. 
o Output: Objekt eller fenomen som skapas efter utförande av aktiviteten. 
o Aktör: Person eller objekt som utför aktiviteten och befinner sig någonstans. 
o Resurs: Objekt eller fenomen som förbrukas vid utförande av aktiviteten. 

- Informationsflöde: Koppling mellan input/output 
- Vägval: Fråga om vilken aktivitet att utföra baserat på de beslut som fattas i processen. 
- Start/trigger: Input som startar processen. 
- Slut/resultat: Output från utförande av processens samtliga aktiviteter. 

 
Dessa begrepp visualiseras med hjälp av en ”principskiss”, där alla begrepp visas enligt deras 
relation till varandra. 
 
2.2.2.3.4	Guide	-	Förbättring	av	processer	
Motiv kan identifieras för att förbättra kartlagda processer. Vissa kompletteringar tillkommer 
då till den lathund och riktlinje som finns för att beskriva kartläggningsarbetet i form av ett 
antal frågor som ska belysa processen i olika infallsvinklar t.ex.: Görs rätt saker? Görs saker på 
rätt sätt? Vad förväntar sig kunden? Vad beror problem på? Hur kan processen optimeras? 
(Christiansson 2016n). 
 
2.2.2.4	PoP-metod:	Förvalta	–	Riktlinje:	Kvalitetssäkra	
Metoden för att förvalta kartlagda processbeskrivningar består av ett dokument med syfte att 
kunna kvalitetssäkra resultatet av ett kartläggningsuppdrag inför överlämning och etablering i 
kundens verksamhet (Christiansson 2016o). 
 
Processbeskrivningar kan visuellt ge helhetsförståelse över en verksamhet på olika detaljnivåer: 
Från översiktliga huvudprocesskartor ner till detaljerade processer som en huvudprocess är 
uppbyggd av och som utgör ett underlag att agera utifrån (Christiansson 2016o). De visuella 
bilderna kan i sin mest detaljerade form kompletteras av textuella beskrivningar av processer, 
som stödjer genomförandet av aktiviteter i processerna (Christiansson 2016o). 
 
Efter kartläggning bör processbeskrivningar kvalitetssäkras ställt mot det fastställda uppdrag 
som lett till genomförande av kartläggning. Kvalitetssäkringen ska säkerställa att kartlagda 
processer ligger på samma detaljnivå, och att processbeskrivningarna innehåller komplett 
information sett till processbegrepp med symboler och kringinformation som namn, datum, 
version, förvaltare, syfte och målgrupp, m.m. (Christiansson 2016o). 
 
Då denna metod endast beskrivs kort bedöms den som icke-nödvändig att beskriva med en 
översiktsbild. Det konkreta resultat som kommer efter användning av metoden är 
kvalitetssäkrad processbeskrivning och överlämnad processbeskrivning (Christiansson 2016o). 
De aktörer som utför kvalitetssäkring är del av ”förvaltningsorganisationen”, som utgörs av 
roller som bl.a. kvalitetssäkrar och sprider vidare processbeskrivningar (Christiansson 2016p). 
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2.3	Metodintegrering,	för	att	länka	ihop	flera	metoder	
Här presenteras metodintegrering genom metodkedjor som ett sätt att länka ihop metoder 
utifrån perspektiven mål, koncept och arbetsmoment. 
 
2.3.1	Metodintegrering	(Method	integration)	
Metodintegrering innebär att innehåll från två eller fler enskilda metoder kopplas ihop för att 
kunna användas i en situations livscykel (Ryan, Kronlöf & Sheehan 1996 i Nilsson 1999). 
 
Arbetet med att integrera metoder med varandra kan betraktas som en lärandeprocess, där ett 
lyckat arbete innebär att aktörer som är inblandade vid metodintegrering delar gemensam 
förståelse för vad metoderna innebär på teoretisk nivå (Goldkuhl et al. 1998). Genom att flera 
aktörer inblandas i arbetet med metodintegrering kan mer kunskap om metoderna som ska 
integreras framkomma, vilket gör att fler erfarenheter från metodanvändning framkommer 
(Goldkuhl et al. 1998). Värdet av flera inblandade aktörer beaktas för denna uppsats inför analys 
och slutsatser. 
 
2.3.2	Metodkedjor,	och	metodförbindelser	(Method	chains,	and	method	alliances)	
Fåhraeus (1986 refererad i Cronholm & Ågerfalk 1999) presenterade begreppet ”metodkedjor” 
(”Method chains”) som ett antal metoder som är ”länkade” (”Linked”) till varandra, där ett 
resultat från en metod används av näst följande metod i kedjan. 
 
Nilsson (1999) nämner att ett sätt att utvärdera metoder är att ”integrera” dem i en metodkedja; 
en sådan integrering är ”vertikal”, vilket innebär att den innefattar olika metoder som rör 
fristående delproblem men kan ha ”länkar” mellan varandra, som möjliggör övergångar mellan 
metoderna. Det breda begreppet ”inter-process method integration” används för att styrka att 
integrering görs mellan olika metoder. Det bör även förtydligas att en metodkedja rör metoder 
som existerar på samma abstraktionsnivå, dvs. i fallet med PoP-metoderna så utvärderas 
metoder som en samling av underdokument i en undernivå, exempel: ”Fastställa 
förutsättningar” i avsnitt 2.2.1.1 består av dokument i underrubrikerna 2.2.1.1.1-2.2.1.1.3, och 
”Beställa” i avsnitt 2.2.2.1 består av dokument i underrubrikerna 2.2.2.1.1-2.2.2.1.5. 
 
I kontrast mot metodkedjor finns ”metodförbindelser” (”Method alliances”), vilket beskrivs 
som ett verktyg för ”intra-process method integration” (Nilsson 1999); metodförbindelser 
presenteras för metoder som existerar inuti en metod, alltså på en lägre abstraktionsnivå inom 
en given metod. Indelning av PoP-metoderna i olika abstraktionsnivåer är överflödigt då 
metoderna inte består av delmetoder i större utsträckning. En samling PoP-metoder beskrivs 
utifrån deras sammanhängande syfte, läs titeln på PoP-metoderna ”Fastställa förutsättningar” 
samt ”Definiera processer”, som i sig inte är metoder men är benämningar som fastställer syftet 
med metoderna däri. 
 
Metodkedjor erbjuder fördelen att översiktligt kunna motivera hur ett antal metoder kan ”slås 
ihop” till en helhet genom att visa ”länkar” av innehåll mellan metoder som används i 
verksamhetssituationer (”Business situations”) (Nilsson 1999). För illustrerande exempel på 
metodkedjor, se kapitel 3, avsnitt 3.7.3, figur 9 t.o.m. 12. 
 
2.3.3	Meta-modellering	(Meta-modelling)	och	perspektiv	för	meta-modeller	
Meta-modellering är att specificera vilka krav en modell ska uppfylla vid användning (van 
Gigch 1991). Med modell avser van Gigch (1991) en förenklad verklighetsbild som går att 
handla utifrån, alltså kan vi hädanefter byta ut begreppet modell mot begreppet metod. Genom 
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att utföra meta-modellering beskriver vi hur vi kan använda en metod i olika avseenden (van 
Gigch 1991). Nilsson (1999) använder sig av meta-modellering som ett verktyg för 
metodintegrering: Alltså behöver inte meta-modellering endast avse en metod, utan kan visa 
hur flera metoder kan användas utifrån olika krav och avseenden. 
 
För att utföra meta-modellering med avseende på flera metoder presenterar Nilsson (1999, 
s.222) tre typer av perspektiv, som leder till tre olika typer av meta-modeller: 

- Mål (Intentions): Modellering av metodernas kopplingar med avseende på 
användningsmål med metoden samt intressenter, kritiska framgångsfaktorer, samt 
dokumenterade styrkor och problem som finns vid användning av en metod. 

- Koncept (Concepts): Modellering av metodernas kopplingar med avseende på 
beståndsdelar som arbetsuppgifter, resultat och aktörer. 

- Arbetsmoment (Ways of working): Modellering av metodernas kopplingar med 
avseende på arbetsmoment och resultat efter användning av metoderna, sker med 
modelleringsresultat från de två ovanstående perspektiven som beslutsunderlag inför 
vilka metoder som kan passa att modellera här. Kan vara ett missvisande namn, då denna 
modellering avser hur arbetsmomentens resultat påverkar varandra mellan metoder för 
att bilda metodkedjor där ”länkarna” i kedjan är de resultat som flödar mellan metoder. 

Med ”perspektiv” menas här att meta-modellering görs avseende en eller några 
sammanhängande iakttagelser som kan göras mellan metoder. Till exempel kan ett perspektiv 
innebära att se om ett specifikt användningsmål delas av andra metoder, eller om 
användningsmål kan komplettera eller vara hinder för ett annat mål. Ett annat perspektiv kan 
vara att modellera vilka aktörer som medverkar i ett antal metoder, för att genom den grafiska 
modellen kunna planera vilka aktörer som behöver medverka vid användning av metoder och 
när de behöver medverka. 
 
För PoP-metoderna är det möjligt att utföra meta-modellering utifrån samtliga dessa perspektiv, 
men vissa kan vara mer relevanta än andra. Motivering och avgränsning kring valda perspektiv 
och tillvägagångssätt för modellering presenteras i kapitel 3, avsnitt 3.7. De resulterande 
modellerna ska utgöra rekommendationer för hur PoP-metoderna kan situationsanpassas mellan 
varandra för att inte störa ”länkar” i metodkedjor, och ge exempel på hur det i så fall kan göras. 
På grund av detta redogörs för de mest intressanta perspektiven i kapitel 3, avsnitt 3.7, i 
samband med presentation av tillvägagångssätt för meta-modellering med avseende på att skapa 
metodkedjor. 
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3	 Insamling	och	bearbetning	av	empiriska	data	samt	tillvägagångssätt	
vid	meta-modellering	
Detta kapitel avser förklara hur studien har gått till från val av tillvägagångssätt till utskick av 
enkät och genomförande av meta-modellering för att definiera metodkedjor. Motivering för 
enkätundersökningens målgrupp och enkätens svarsgrad, därefter förklaras hur enkäten beaktar 
validitet och reliabilitet samt hur enkäten förhåller sig till forskningsetik.  
 
Tekniker för bearbetning av insamlad data beskrivs, därefter redogörs för tillvägagångssättet 
för meta-modellering inför kapitel 5, utifrån fiktiva exempel. Redogörelser kring för- och 
nackdelar görs i anslutning till relevanta begrepp. 
 
3.1	Enkät	som	blandning	av	kvalitativ	och	kvantitativ	metod	
Empiriska data har samlats in med hjälp av en lågstrukturerad enkät med såväl öppna frågor 
som frågor med fasta svarsalternativ. 
	
Den empiriska undersökningen har utförts genom en enkät som samlat in data från frågornas 
respondenter. Frågorna är dock av en blandning kvalitativ samt kvantitativ natur; genom att 
ämna fånga upp dels svar som ges textuellt och därför är lämpade för kvalitativ bearbetning, 
och dels genom svar som ges via en fast graderad skala, vilket leder till kvantitativ bearbetning. 
 
Kvalitativ insamling av empiri är ofta något som utförs genom intervjuer, men för denna enkät 
har den möjliga populationen i avsnitt 3.2. varit för stort för att hinna med en sådan mängd 
intervjuer. Kvaliteten på svaren kan enligt Denscombe (2014) vara lägre genom öppna frågor i 
en enkät än vid en intervju, men en avvägning har gjorts där det potentiella antalet svarande har 
gjort att ett sådant risktagande varit motiverat. Det skall dock nämnas att kvantitativa data kan 
komma ur öppna frågor, då svar ibland kan kategoriseras utifrån sitt innehåll (Denscombe 
2014). Ytterligare en nackdel med enkäter jämfört med intervjuer är att respondentens 
eventuella osäkerhet inför att ge ett svar inte framkommer i enkäten på samma sätt som vid en 
intervju, till exempel genom ansiktsuttryck eller kroppsspråk (Denscombe 2014). 
 
De största fördelarna med valet av enkät som metod för insamling av empiriska data är, dels att 
en enkät är resurseffektivt och ”sköter sig självt” vilket låtit mig fortsätta med annat arbete 
parallellt med insamlingen av data (Denscombe 2014). En annan fördel är hög standardisering, 
eftersom exakt samma enkät skickas ut till alla potentiella respondenter elimineras risken för 
en ”intervjuareffekt”, vilket innebär att sättet en intervjuare ställer frågor på kan variera mellan 
intervjuer och därför leda till olika tankegångar kring en fråga hos respondenten (Patel & 
Davidsson 2003). 
 
3.2	Utformning	av	enkätguide	
Enkätfrågornas ursprung är uppsatsens avsnitt 2.1 i teorikapitlet. där metoddokumentation och 
metodanvändning introduceras, metodens innehåll definieras utifrån dess beståndsdelar, och 
även från presentationen av olika sätt att situationsanpassa. Svar på enkätfrågorna utgör 
underlag för avvägningar i analysen såväl inför som efter framställning av metodkedja, gällande 
i vilken grad det är önskvärt att kunna situationsanpassa en viss beståndsdel i en metod. 
 
Enkätfrågorna finns presenterade som uppsatsens enda bilaga, och bygger på antagandet att det 
är viktigt att undersöka hur metodinnehåll kommuniceras till och tolkas av dess användare, samt 
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hur yrkesverksamma ställer sig till olika grad av situationsanpassning enligt de tre sätt som 
presenteras i teorikapitlets avsnitt 2.1.4. 
 
Öppna frågor har ställts till största del, eftersom frågornas natur bedöms kunna dra nytta av fria 
möjligheter till svar. En fördel med öppna frågor är just att respondenten får besvara frågor med 
sina egna ord, och då kunna få med så uttömmande svar som kan ges (Denscombe 2014). Frågor 
med fasta svarsalternativ har det motsatta som nackdel, att de svarsalternativ som ges av en 
författare inte räcker för att svara med tillräcklig precision (Denscombe 2014). De öppna 
frågorna är konstruerade med låg strukturering och kvalitativ insamling i åtanke, vilket innebär 
att de oftast ställs på ett sätt som ska motverka att respondenten svarar med ett simpelt ”ja/nej” 
(Patel & Davidsson 2003). 
 
De fasta frågor som finns i enkäten låter respondenten svara enligt en graderad skala med fem 
svarsalternativ, från en extrem ståndpunkt till en annan, där ett mittenalternativ innebär ett 
neutralt svar med balans mellan de två extrema ståndpunkterna (Patel & Davidsson 2003). 
Dessa frågor leder till kvantitativa ordinaldata (Denscombe 2014). Endast svarsalternativen i 
ändarna på skalan beskrivs med ord, detta gör att en viss tolkningsbarhet finns i resten av skalan; 
detta tas i åtanke i analyskapitlet. 
 
3.3	Enkätens	målgrupp	och	enkätens	svarsgrad	
Målgrupp för enkäten var 18 personer som signalerat ett intresse av en framtida metodhandbok 
för PoP-metoderna. Dessa 18 personer delgavs för denna enkät som lämpliga då de aktivt visat 
intresse inom området och därför bedöms kunna svara på de frågor som svar söks för. De är 
även i största utsträckning yrkesverksamma med erfarenheter inom verksamhetsutveckling, 
vilket ytterligare stärker deras lämplighet som respondenter. Att dessa aktivt har visat intresse 
för PoP-metoderna bedömdes kunna leda till en hög svarsfrekvens, vilket är ett kriterium för en 
lyckad enkätundersökning (Denscombe 2014). 
 
Av 18 potentiella respondenter har 15 svarat på enkäten, vilket ger enkäten en svarsgrad på 
83,33%. För en liten målgrupp är en hög svarsgrad viktigt, och denna svarsgrad kan ses som 
god då de tre personer som inte svarat kan bero på flera saker sett till enkätens leveranssätt per 
e-post. Till exempel kan någon individ ha aggressiv filtrering av e-post som sorterat enkäten 
som skräp, någon annan kan ha som princip att undvika enkäter trots visat intresse för ämnet, 
någon annan kan ha som rutin att kolla sin e-post så sällan att enkätens slutdatum passerat innan 
chans har getts till att svara på enkäten, någon annan kan vara långtidsfrånvarande efter att 
intresset först visats. 
 
3.4	Validitet	och	reliabilitet	
Den empiriska studien baseras på en enkät med såväl öppna frågor där respondenten svarar med 
text, som frågor med fasta svarsalternativ. Denna enkät innebär såväl kvantitativ som kvalitativ 
insamling av data, som innebär nödvändigt beaktande av såväl validitet som reliabilitet. 
 
God validitet i en studie innebär att forskaren beskriver vad som ska undersökas, och sedan 
faktiskt undersöker just detta (Patel & Davidsson 2003). ”Innehållsvaliditet” innebär att jag som 
författare kan säkerställa att jag har tagit fram min enkät genom att dela in begrepp från min 
litteraturstudie och sedan utformat frågor för dessa indelade begrepp (Patel & Davidsson 2003). 
Ett val har gjorts som innebär att metodbeståndsdelen ”arbetsmoment” i enkäten anges som 
”arbetsuppgift”, då det bedöms vara ett enklare begrepp att förstå än ”arbetsmoment”. 
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Kan jag som författare spåra varje enskild fråga i enkäten till innehåll i litteraturstudien så är 
chansen god att innehållsvaliditet uppnåtts. Validitet kan även innebära att kontrollera huruvida 
svar från enkäten samlats in på ett korrekt sätt (Denscombe 2014). Validitet hos respondenters 
svar kan styrkas genom att upprepa frågor med små skillnader i enkäten, där svar kan spåras 
mellan de frågorna för att kontrollera om respondenten svarar liknande på de båda (Denscombe 
2014). 
 
Reliabilitet är ett mått på hur säkert ett givet svar på en fråga är, ställt mot eventuella variationer 
i en respondents miljö som kan påverka hur hen svarar (Patel & Davidsson 2003). För en enkät 
kan god reliabilitet innebära att frågorna uppfattas på ett liknande sätt av alla respondenter, att 
alla respondenter svarar utifrån ett liknande tankesätt och sinnesstämning, och att författaren 
läser svaren på det sätt som respondenten faktiskt tänkt att svaret ska uppfattas. Då jag ensam 
är utförare av undersökningen är det svårt att garantera att sådana reliabilitetskriterier uppfylls; 
men genom kvalitetssäkring av enkäten av två personer inom universitetsvärlden kan viss tvivel 
elimineras kring huruvida frågorna i enkäten är otydliga eller tvetydiga. Reliabilitet kan 
säkerställas om frågor besvaras på samma sätt vid olika tillfällen, men endast om alla andra 
variabler är likvärdiga mellan svarstillfällena (Denscombe 2014); då bedöms svarsreliabilitet 
vara svårt att säkerställa för denna enkät som skickas ut till en avgränsad population som kan 
uppleva det konstigt eller oseriöst att exakt samma frågor ställs per enkät vid två olika tillfällen 
med relativt korta mellanrum. Som skapare av enkäten kan jag till viss del påverka reliabilitet 
genom att se till att frågor ställs på ett neutralt sätt (Denscombe 2014): Detta har beaktats för 
samtliga frågor till min bästa förmåga. 
 
3.5	Etiska	beaktanden	vid	insamling	av	empiriska	data	
När empiriska data ska samlas in behöver forskningsetiska frågor som berör respondenterna 
beaktas (Patel & Davidsson 2003). För denna empiriska studie gäller att respondenterna ska 
veta om vad den information de lämnar kommer användas till och hur deras information kan 
komma att spridas vidare utanför kandidatuppsatsen. 
 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat ett antal huvudprinciper när det gäller forskningsetik, 
där två principer benämns som självklara inför att bedriva forskning. Dels forskningskravet; 
ställda frågor ska leda till att kunskaper fördjupas genom det utförda arbetet, och 
individskyddskravet; medverkande personer ska inte utsättas för någon typ av skada eller 
otillåten påverkan på sina liv (Vetenskapsrådet 2002). Dessa principer ställs mot varandra 
genom att fråga om huruvida de utvecklade kunskaperna har någon negativ verkan på den 
medverkande populationen (Vetenskapsrådet 2002). De nästkommande fyra principerna är mer 
djupdykande in i individskyddskravet och presenteras nedan. 

- Informationskravet 
o Forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i ett projekt, 

och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Deltagande ska vara frivilligt 
med möjlighet till avbrott, vilket är viktigt att påpeka vid alla relevanta tillfällen 
(Vetenskapsrådet 2002). 

§ Den utskickade enkäten beaktar informationskravet genom att på 
förstasidan nämna att lämnad information kommer användas för denna 
kandidatuppsats samt eventuellt för framställning av metodhandbok för 
PoP-metoderna. Deltagandet är frivilligt genom att enkätens svar endast 
skickas in då alla frågor besvarats; om en fråga är för svår eller upplevs 
otydligt erhåller respondenten på varje ny sida av enkäten möjligheten 
att lämna ett svar som signalerar detta. Ingen information samlas in 
utöver vad som lämnas av respondenten i enkäten. 
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- Samtyckeskravet 
o Forskaren ska inhämta samtycke från undersökningsdeltagare inför det tillfälle 

de lämnar information (Vetenskapsrådet 2002). 
§ Enkätverktyget beaktar detta krav genom att respondenterna manuellt 

behöver klicka sig vidare mellan olika sidor med frågor. Enkäten påpekar 
att svar är obligatoriska för att kunna slutföra enkäten, men om en fråga 
är svår eller otydlig rekommenderas respondenten lämna ett svar som 
säger att frågan ej går att besvara. Respondenterna tvingas aldrig slutföra 
enkäten, snarare tackas hen för sin medverkan. 

o Deltagare ska kunna avbryta sin medverkan utan negativa påföljder 
(Vetenskapsrådet 2002). 

§ Ingen identifierande information sparas om vem som avbrutit, slutfört 
eller påbörjat svarsprocessen av enkäten, därför är det omöjligt för 
deltagaren att påverkas negativt till följd av att enkäten ej besvarats. 

o Deltagare ska heller inte utsättas för överdrivna påtryckningar i sitt beslut om 
huruvida hen ska delta i undersökningen eller inte (Vetenskapsrådet 2002). 

§ Enkäten skickades ut samtidigt till samtliga potentiella respondenter. När 
sista svarsdag ankom märktes en låg svarsgrad, vilket motiverade mig 
till att skicka ut ett tackbrev till de som redan svarat, i kombination med 
en påminnelse om möjlighet till förlängd svarstid ytterligare två dagar 
framåt i tiden. Effekten av denna påminnelse var att svarsgraden ökade 
med från 33,33% till 83,33%. Deltagarna övertalades aldrig till 
medverkan genom påminnelsen, utan gavs ”en möjlighet” snarare än ”ett 
krav” på att besvara enkäten. Inga ytterligare påminnelser skickades ut. 

- Konfidentialitetskravet 
o Detta krav handlar om hur insamlade personuppgifter ska behandlas och 

förvaras. Eftersom enkäten inte behandlar sådan information som kan ses som 
personuppgifter beaktas detta krav inte närmare. Deltagare försäkras om att 
lämnade svar ej kan knytas till individen då namn ej lämnas, och e-postadress 
registreras ej efter lämnade svar (Vetenskapsrådet 2002). 

- Nyttjandekravet 
o Uppgifter som är lämnade för forskningsändamål får ej användas i kommersiella 

eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). 
§ Lämnade uppgifter används endast för kandidatuppsatsen samt 

eventuellt framställande av metodhandbok för PoP-metoderna, vilket ses 
innebära ett vetenskapligt syfte. 

o Uppgifter som är lämnade för forskningsändamål får ej användas inför fattande 
av beslut som påverkar en deltagande individ (Vetenskapsrådet 2002). 

§ Inga lämnade uppgifter kan knytas till en fysisk person, därför efterlevs 
kravet per automatik genom den utskickade enkäten. 
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3.6	Bearbetning	av	insamlade	empiriska	data	
3.6.1	Bearbetning	av	kvantitativa	data	
Insamlade kvantitativa data kommer behandlas genom frekvenstabeller, som visar hur rådata 
fördelar sig över ett antal svarsalternativ (Patel & Davidsson 2003). Eftersom antalet 
respondenter är lägre än 50 presenteras resultat i absolut svarsfrekvens, eftersom det med ett 
litet antal respondenter är hanterbart att betrakta de individuella mätvärdena (Patel & Davidsson 
2003). Frekvenstabellerna visualiserar endast insamlad data i form av stolpdiagram, se resultat- 
och analyskapitlets avsnitt 4.2.2 samt 4.2.3. 
 
3.6.2	Bearbetning	av	kvalitativa	data	
Kvalitativa data skapas genom ord som antingen uttalas eller skrivs textuellt (Denscombe 
2014). Textuella kvalitativa data kommer alltså från enkätens öppna frågor, då respondenten 
bjuds in till att svara utförligt på frågorna. De kvalitativa data som insamlas av enkäten 
rekommenderas av Patel och Davidsson (2003) behandlas som en balanserad samling fristående 
citat tillsammans med kommentarer och tolkningar från mig som författare. Det har även varit 
möjligt att få ut kvantiteter vid bearbetning av svaren, som visas då flera respondenter svarar 
på liknande sätt; detta förutsätter dock att respondenter besvarar en fråga så pass lika att antalet 
svarskategoriseringar kan avgränsas hårt (Denscombe 2014). 
 
3.7	 Tillvägagångssätt	 för	 meta-modellering:	 Tre	 perspektiv	 för	 att	 definiera	
metodkedjor.	
Baserat på de perspektiv att utvärdera metoder vid meta-modellering som presenteras i avsnitt 
2.3.3. beskrivs här tillvägagångssättet för praktisk framställning av metodkedjor. 
 
Dessa meta-modeller blir viktiga inför analys kring hur studiens empiriska data om 
situationsanpassning och metodanvändning kan påverka meta-modellernas innehåll. 
 
Nedanstående avsnitt baseras på två fiktiva metoder som genom en begränsad mängd 
information ska ge en bild över hur utförandet av meta-modelleringen av de mer omfattande 
PoP-metoderna har gått tillväga. De resulterande exemplen på meta-modeller läses uppifrån 
och ned, och från vänster till höger, med senare hopp mellan symboler för att utläsa relationer. 
 
3.7.1	Meta-modellering	av	PoP-metodernas	kopplingar	avseende	mål	(Intentions)	
För att modellera PoP-metodernas kopplingar i avseende på dess användningsmål krävs god 
insikt i metoderna då de kan vara underförstådda hos metodskaparen men outtalade i innehållet 
(Nilsson 1999). På grund av detta kan det vara svårt att hitta tydliga mål med metoder, men ett 
avgränsat tillvägagångssätt kan se ut så här för varje metod (Nilsson 1999): 

1) Hitta ett huvudmål med att använda metoden. Se gråfärgad ruta i figur 9. 
2) Utifrån 1), hitta två delmål med användning av metoden. Se vita rutor i figur 9, med 

solida pilar pekande mot huvudmålet. 
3) Utifrån 1) och 2), sätt namn på tydliga relationer mellan mål i olika metoder. Nilsson 

(1999) visar relationer där överlapp sker och mål mellan metoder kan förhindra 
metodkedjor, men för denna kandidatuppsats utökas relationerna till att även innefatta 
att mål kan komplettera respektive möjliggöra varandra. Se streckade pilar i figur 9 för 
exempel. 
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Figur 9: Exempel på meta-modell över användningsmål med flera metoder 

Källa: Uppsatsförfattaren, med symbolnotation inspirerad av Nilsson (1999, s.226) 

För dessa fiktiva metoder ”metod 1” och ”metod 2” är målen de som syns i grå rutor, och de 
uppnås i sin tur genom delmål i vita rutor, som här finns till för att kunna motivera för att 
huvudmålet är korrekt identifierat. Resultatet som visas i modellen är ett förslag; andra varianter 
kan framkomma beroende på vem som betraktar metoderna, särskilt då skillnader finns mellan 
hur metodskaparen ser metoden och hur metodanvändaren ser metoden (Nilsson 1999). Genom 
logisk analys syns att lärdomar från liknande situationer kan skapa förståelse för en ny situation 
i figur 9. 
 
3.7.2	Meta-modellering	av	PoP-metodernas	konceptuella	kopplingar	(Concepts)	
Med modellering av ”koncept” menas modellering av metodernas beståndsdelar i relation till 
varandra (Nilsson 1999). Beståndsdelar väljs ut som krävs för att uppfylla huvudmålet med 
metoderna, och relationer mellan beståndsdelarna är motiv inför modellering av 
arbetsmomenten enligt avsnitt 3.7.3 (Nilsson 1999). Ett avgränsat tillvägagångssätt kan se ut så 
här för varje metod (Nilsson 1999): 

1) Identifiera ett resultat som uppfyller metodens huvudmål, se grå rutor i figur 10. 
2) Identifiera de viktigaste beståndsdelarna som skapar 1), se vita rutor i figur 10. 
3) Sätt namn på relationer mellan resultatet och beståndsdelarna inom metoden, se solida 

pilar i figur 10. 
4) Sätt namn på relationer som innebär beståndsdelar som är överlappande, möjliggörande, 

kompletterande eller hindrande mellan de olika metoderna, se streckade pilar i figur 10. 
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Figur 10: Exempel på meta-modell över koncept med flera metoder 

Källa: Uppsatsförfattaren, med symbolnotation inspirerad av Nilsson (1999, s.228) 

I denna meta-modell utgår jag från fiktiva största resultat som bidrar till huvudmål med 
metoderna enligt meta-modell ovan i avsnitt 3.7.1.  De fiktiva beståndsdelar som kan tänkas 
skapa resultatet läggs till, och relationer mellan samtliga beståndsdelar inom de enskilda 
metoderna namnges. Till sist undersöks möjliga länkar mellan beståndsdelar över 
metodgränserna, vilka visualiseras genom streckade pilar. Genom logisk analys syns att 
dokumenterade risker kan bidra till en översikt över en situation. 
 
3.7.3	Meta-modellering	av	PoP-metodernas	arbetsmoment	(Ways	of	working)	
Denna meta-modell baseras på de två tidigare modellerna i avsnitt 3.7 genom att en motivering 
görs kring vilka metoder som kan passa i en metodkedja och hur de passar ihop, medan metoder 
som ses vara opassande i metodkedjan lämnas ute (Nilsson 1999). 
 
Modellering sker här med avseende på de resultat som produceras efter de enskilda metodernas 
arbetsmoment, för att kunna sätta namn på hur resultaten kan bidra till varandra och eventuellt 
hur resultat överlappar (Nilsson 1999). Ett avgränsat tillvägagångssätt kan se ut så här för varje 
metod (Nilsson 1999): 

1) Identifiera startkriterium för metodens användning. Se första vita rutan per metod i figur 
11. 

2) Identifiera metodens samtliga resultat och delresultat. Se resterande vita rutor i figur 11. 
3) Skapa en sekvens av dessa resultat. Märk ett nedåtgående flöde i figuren på nästa sida. 
4) Sätt namn mellan stegen som leder till resultat, i form av verb som representerar 

arbetsmoment. Se cirkelsymbolerna i figur 11. 
5) Efter att denna meta-modellering utförts kan resultat synas i en metod som kan bidra till 

resultat i en av de andra metoderna, utanför en enskild metodsekvens. Dessa markeras	
med pilar mellan metoderna enligt figur 11, och därefter har ett exempel på en 
metodkedja skapats. 



 

 29 

 
Figur 11: Exempel på meta-modell över arbetsmoment över flera metoder 

Källa: Uppsatsförfattaren, med symbolnotation inspirerad av Nilsson (1999, s. 231) 

För detta fiktiva exempel bedöms det överflödigt att visa konkret exempel på startkriterium och 
samtliga arbetsmoment, det räcker i detta fall att kunna spåra något resultat mellan tidigare 
meta-modeller. Märk att de resultatexemplet ”Utförd riskanalys” kan spåras till arbetsmomentet 
innan, ”Riskanalys”, vilket även finns med i figuren i avsnitt 3.7.2. Meta-modellen ska kunna 
framkomma genom läsning av metodinnehållet, men meta-modellerna från avsnitt 3.7.1. samt 
avsnitt 3.7.2. kan agera stöd för att kunna ge förslag på länkarna mellan metoderna.  
 
Ett intressant resultat i denna fiktiva metodkedja är att ”Utförd riskanalys” i ”metod 2” kan ses 
som input till arbetsmomentet i ”metod 1” som leder till resultatet ”Mötesplan”. Därefter är 
”Dokumenterade risker” i ”metod 2” input till arbetsmomentet ”Diskussion” i ”metod 1”, vilket 
kommer innebära att ett snarlikt resultat går från ”metod 2” till ”metod 1” två gånger. Detta 
motiveras genom spårning till de tidigare skapade meta-modeller, men kan vid analys 
utvärderas. För detta fiktiva exempel är det inte viktigt, men visar att oplanerade flöden kan 
visa sig som resultat av denna meta-modellering.  
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4	Resultat	och	analys	
Kapitlet presenterar resultat från den enkätundersökning som presenteras i kapitel 3. Samtidigt 
kopplas dessa empiriska resultat till den teori som presenteras i teorikapitlets avsnitt 2.1 samt 
översikten över PoP-metoderna i avsnitt 2.2. 
 
Citat återges som de är skrivna av de anonyma respondenterna, inklusive stav- och syftningsfel 
där citatet avslutas med ”[Sic]”. 
 
Notera att beståndsdelen ”arbetsmoment” här ej nämns i stor utsträckning; istället har endast 
mer precisa ”arbetsuppgifter” varit nämnda i enkäten. Beakta dock att flera ”arbetsuppgifter” 
kan utgöra ett större ”arbetsmoment” enligt teorikapitlets avsnitt 2.1.3. 
 
4.1	Inledning	
Enkäten skickades ut till 18 respondenter, varav 15 besvarade enkätens frågor. De fick frivilligt 
lämna uppgifter om sina roller och erfarenheter, och har ofta roller som verksamhetsutvecklare, 
kvalitetsansvariga och konsulter inom förvaltning, IT och projektledning. Respondenterna har 
ofta lång erfarenhet inom sin roll, bl.a. uppger sex personer sig ha mer än 10 års erfarenhet inom 
sin roll. 
 
Som resultat av den anonymitet som enkäten inneburit benämns respondenter endast som 
kvantiteter eller som individuella åsikter från obestämda individer. 
 
4.2	Situationsanpassning	
Resultat och analys om situationsanpassning avser dels definitionen av begreppet 
”situationsanpassning”, såväl som ställningstaganden till situationsanpassning av olika typer av 
metodinnehåll utifrån metodens beståndsdelar i teorikapitlets avsnitt 2.1.3. 
 
4.2.1	Vad	är	”situationsanpassning”?	
Begreppet läggs fram av Röstlinger och Goldkuhl (1994) som en metod som är 
återupprepningsbar. En metod kan enligt samma författare enklast göras 
situationsanpassningsbar på tre olika sätt genom att ändra ordning då arbetsmoment utförs, eller 
ta bort eller modifiera metodinnehåll i form av metodernas beståndsdelar. 
 
Enkätens respondenter har besvarat frågan om hur de själva skulle beskriva begreppen 
”situation” samt ”situationsanpassning”, vilket lett till fyra kategoriseringar av empiriska data. 
Utifrån dessa beskrivningar kring situationsanpassning påstår 14 av 15 att de använder sig av 
situationsanpassning av metoder i sitt arbete med processorienterad verksamhetsutveckling, 
vilket innebär att de kan grunda sina svar på egna erfarenheter. 
 
Begreppet ”situation” 
Sammanfattande presenterar respondenterna en definition av ordet ”situation” i relation till 
metodanvändning. Korta svar gavs som ofta innebar en tidpunkt då en metod används av någon 
för att göra något. Två respondenter har även nämnt att en situation innebär att verktyg kan 
användas för att hantera en situation; detta tolkas som att en situation kan innebära ett tillfälle 
att hantera ett problem. Goldkuhl och Röstlinger (2012a) definierar en situation som ett tillfälle 
då en metod används för att lösa verkliga problem, vilket stämmer överens med 
enkätrespondenternas syn på en situation. 
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Fokus på situationen 
13 respondenter beskriver situationsanpassning genom att fokusera på användningstillfällen. 
Två respondenter menar att situationsanpassning innebär att ett metodval görs beroende på 
situationen, medan resterande elva här vill beskriva situationsanpassning som att ändra i en 
redan vald metod baserat på vilken situation man ställs inför.	
	
Röstlinger och Goldkuhl (1994) menar att en metod ska väljas först efter att situationen har 
beaktats, och betonar faran med att anta att en redan tillgänglig metod går att använda i en 
situation. Faran är enligt Röstlinger och Goldkuhl (1994) att en individ kan bli van att lösa 
problem på ett visst sätt, och kan anta att framtida problem kan lösas som tidigare problem. 
Detta kan försvåra samverkan mellan olika personer i en verksamhet som inte delar samma 
tankesätt inför ett problem (Nilsson 1999). 
 
Respondenternas respondenternas svar och forskning skiljer sig, och till viss del syns skillnader 
mellan olika respondenter. Denna iakttagelse innebär att uppsatsförfattaren kan utläsa att 
respondenter baserat sina svar på antagandet att en situation är känd och en metod att använda 
redan har setts ut. Såväl Fitzgerald et al. (2002) som Röstlinger och Goldkuhl (1994) nämner 
det som ett naturligt förfarande att olika personer tolkar en verklig situation utifrån egna 
lärdomar och erfarenheter, alltså kan ett omedvetet metodval ha skett innan ett specifikt 
problem att lösa är känt. 
 
Bevarande av ”metodens bas” 
Tre respondenter utvecklar sina definitioner om situationsanpassning. En av dem menar att det 
är viktigt att inte ändra så mycket i metoden att ”välgrundad nytta tappas bort” och att vissa 
delar av en metod bör vara obligatoriska. De två andra nedan: 
  

”Viktigt för mig är att inte tappa bort basen, dvs att man inte  
utvecklar ”nya” varianter utan att man alltid utgår från  
basen eller återanvänder en situationsanpassning där det är möjligt.” 

 
 ”Vore väl svårt att få resultat med ett stöd av en metod om  

väsentliga delar eller grundläggande arbetsmoment eller dylikt kan 
’väljas bort’. [Sic]” 

 
Röstlinger och Goldkuhl (1994) menar att konkreta kriterier för lyckad situationsanpassning är 
svårt att beskriva eftersom situationsanpassning sker olika för varje ny situation. Detta innebär 
att det inför denna undersökning inte finns någon definition på vad som inte går att 
situationsanpassa för att en ”välgrundad nytta” ska behållas. ”Metodens bas” tolkas här 
innebära sådana beståndsdelar i en metod som direkt bidrar till att skapa metodens resultat, 
dessa får inte ändras för mycket eftersom resultat från en metod bör vara likvärdiga oavsett hur 
metoden anpassas per situation; t.ex. bör resultatet ”Planerat genomförande av kartläggning” i 
figur 7. alltid komma ut ur metoden ”Planera processkartläggning”. 
 
Faktorer att beakta vid bestämning av situationsanpassningens omfattning 
Enkätens respondenter nämner olika faktorer som bestämmer vad situationsanpassning innebär. 
Tillgänglig tid, deltagares kompetens och omfattningen av en uppgift nämns som främsta 
faktorer som bestämmer situationsanpassning, med specifika tillägg om verksamhetsnära 
faktorer ”kultur och kompetens” och ”innehåll i verksamheten”. Röstlinger och Goldkuhl 
(1994) samt Goldkuhl och  Röstlinger (2012a) nämner faktorer att beakta inför 
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metodanvändning, däribland: Resursbehov, tillgänglig information om avsedd verksamhet, och 
aktörers förkunskaper. Dessa är faktorer som metodskapare rekommenderas ge exempel på i en 
metod för att ge en bild över vilka situationer en metod passar att användas för. Att respondenter 
23 år senare värdesätter liknande faktorer ses som att det länge varit väl dokumenterat vad 
användare av metoder ser behov av att kontrollera inför användningen av metoder. 
 
4.2.2	Grad	av	styrning	och	tydlighet	i	olika	metodinnehåll	sett	till	metodens	beståndsdelar	
Enkätens respondenter har genom fem frågor svarat på i hur stor grad de anser att en metod för 
processorienterad verksamhetsutveckling ska innehålla regler som styr hur metodinnehållet ska 
användas, sett till metodens beståndsdelar. Dessa frågor har ställts som kvantitativa frågor med 
svarsalternativ i en graderad skala, därför presenteras empiriska data som flera stolpdiagram 
nedan. 
 
Svarsalternativ ”1” representerar avsaknad av regler och total tolkning av behov gällande typen 
av metodinnehåll i form av en beståndsdel, medan ”5” innebär total styrning och tydlighet. 
Dessa data bearbetas till viss del även i avsnitt 4.2.3. då alternativen däremellan är öppna för 
som kan göras genom spårning till relaterade öppna frågor i enkäten. 
 
Aktörer som utför varje arbetsuppgift? 

 
Figur 12: Grad av styrning och tydlighet - Utförande aktörer 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Ingen av respondenterna anser att total frihet ska gälla vid bedömning av behov av aktörer som 
utför arbetsuppgifter. En majoritet vill se tydligt angivna aktörer för varje arbetsuppgift, medan 
några respondenter inte anser att det är viktigt att definiera aktörer i stor utsträckning. 
 
När frågan omformuleras för att undersöka vikten av definierade aktörer som utför 
arbetsuppgifter är respondenterna både mer neutrala, och mer positivt inställda: 

 
Figur 13: Vikten av definierade aktörer som utför arbetsuppgifter 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Detta innebär svårtolkade data då respondenter dels i hög grad anser att de bör styras i 
tillsättning av utförande aktörer, samtidigt som en del anser att aktörer inte behöver definieras 
för varje arbetsuppgift utan istället kan nämnas övergripande som inkluderade i metoden. 
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PoP-metoderna anger inte utförande aktörer för arbetsmoment eller enskilda arbetsuppgifter i 
någon större utsträckning, vilket vi kan se i avsnitt 2.2. Exempelvis nämns för ”Fastställa 
förutsättningar” aktörer som har övergripande ansvar för hela metoden. Likaså gäller för 
”Beställa”-metoden, som dock hänvisar till att inblandade aktörer är olika per situation, med 
några exempel på mottagare av metodresultat (Christiansson 2016f). Ett motiv till att 
översiktsbilderna i avsnitt 2.2 använder symbolnotation som avviker från processmodellering 
är att aktörer inte kan utläsas som utförare av arbetsmoment. 
 
Aktörer som har användning av resultat från varje arbetsuppgift? 

 
Figur 14: Grad av styrning och tydlighet - Aktörer som tar del av resultat 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Denna fråga uppkom som kontrast till föregående fråga: Gällande aktörer som skapar ett 
resultat. Denna fråga rör istället de aktörer som har nytta av ett resultat som skapas av en 
arbetsuppgift. Frågan spåras till teorikapitlet då Nilsson (1999) nämner ”intressegrupper”; en 
del av detta begrepp är de aktörer som berörs av resultat från en metod. 
 
Här har endast 14 av de totalt 15 respondenterna lämnat svar. Detta kan vara till följd av 
rekommendationen om att svåra frågor här bör ges blanka svar. Alternativ ”2” har valts tre 
gånger och ”5” har minskat i frekvens med ett svar. Frågan har varit svårare att tyda, vilket syns 
genom en mer centraliserad svarsfördelning (Patel & Davidsson 2003). Respondenter ställer 
sig dock överlag positiva till styrning gällande vilka aktörer som har användning av de resultat 
som produceras av en arbetsuppgift. 
 
Antalet respondenter som svarat ”4” kopplas till en grundidé inom processorientering, som 
säger att kundvärde är viktigt och varje process ska leda fram till att ett behov är tillfredsställt 
(Ljungberg & Larsson 2012). Detta resultat ska dock inte överdrivas då svarsbilden är 
välfördelad, vilket som nämnt ovan kan tyda på osäkerhet i frågans innebörd. 
 
Ordning att utföra metodens arbetsuppgifter? 

 
Figur 15: Grad av styrning och tydlighet - Ordning att utföra arbetsuppgifter 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 
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Att ändra ordning på arbetsuppgifter i en metod är ett av de tre enklare sätten att 
situationsanpassa en metod enligt Röstlinger och Goldkuhl (1994). Två tredjedelar av 
respondenterna går emot den tanken och tydligt vill få rekommendationer när det gäller 
utförandeordning av arbetsuppgifter. Att arbetsuppgifter anges i en specifik ordning innebär 
dock inte att användarna inte kan ändra detta efterhand genom att gå emot metodskaparens 
rekommendationer. 
 
För vissa arbetsuppgifter kan utförandeordning inte utläsas eller anges i PoP-metoderna, då de 
kan utföras parallellt eller i kombination, se arbetsmoment 3 i figur 6 och arbetsmoment 2 i 
figur 8. 
 
Vilka arbetsuppgifter som är frivilliga eller obligatoriska att utföra? 

 
Figur 16: Grad av styrning och tydlighet – Frivilliga och obligatoriska arbetsuppgifter 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Respondenterna tycker i stort att frivilliga samt obligatoriska arbetsuppgifter bör markeras som 
sådana. Motsatsen vore att arbetsuppgifter saknar sådana värderande markeringar. I PoP-
metoderna som tas upp i teorikapitlets avsnitt 2.2 saknas sådana markeringar där arbetsmoment 
och arbetsuppgifter kan utläsas som frivilliga eller obligatoriska, men arbetsmomenten antas 
vara inkluderade i PoP-metoderna då de är menade att utföras för att leda till ett fullständigt 
resultat. 
 
Symboler att använda vid modellering? 

 
Figur 17: Grad av styrning och tydlighet - Symboler att använda vid modellering 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

En respondent svarar att exemplifierande symboler inför modellering inte krävs, medan 
resterande 14 svarar att symboler hjälper vid modellering, där de som svarat ”5” vill se exempel 
på samtliga symboler som kan användas. Denna fråga omformulerades senare i enkäten, där 
respondenterna angav vikten av exempel på grafiska symboler vid modellering, där 
respondenterna vill se exempel i metodinnehållet hellre än att förväntas skapa egen 
symbolnotation, se figur 18. 
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Figur 18: Vikten av exempel på grafiska symboler vid modellering 

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Textuell såväl som visuell notation ses som viktiga redan i teorikapitlets avsnitt 2.1.3 (Nilsson 
1999; Röstlinger & Goldkuhl 1994). I PoP-metoderna syns ett stöd som uppfyller 
respondenternas värderingar genom att visa en skiss över symboler som kan användas vid 
processkartläggning, tillsammans med en lista av de begrepp som illustreras av symbolerna 
(Christiansson 2016m). 
 
4.2.3	För-	och	nackdelar	vid	situationsanpassning	av	olika	metodinnehåll	
Enkäten har ställt öppna frågor som rör de tre sätt att situationsanpassa metodinnehåll som 
Röstlinger och Goldkuhl (1994) tar upp: Modifiera innehåll, ta bort innehåll, samt ändra 
ordning på arbetsuppgifter. Respondenterna har fått ange för- och nackdelar gällande sådan 
anpassning sett till de beståndsdelar som presenteras i avsnitt 2.1.3. 
 
Att kunna ändra hur en arbetsuppgift utförs, medan resultatet förblir detsamma? 
Dokumenterade metoder som ”generaliserad kunskap” innebär att en metod visar ett specifikt 
handlingsmönster, som sedan kan utvidgas för att innehålla specialfall (Nilsson 1999). 
 
12 av 15 respondenter vill att varje arbetsuppgift beskrivs med tydliga resultat, jämfört med att 
uttalade resultat efter användning av hela metoden framkommer i metodinnehållet: 

 
Figur 19: Vikten av arbetsuppgifter med tydliga resultat 
Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Samtliga 15 respondenter menar i en öppen fråga att det finns fördelar med att kunna ändra 
tillvägagångssätt att utföra en arbetsuppgift. Motiv till detta är att beroende på omfattningen av 
ett uppdrag och begränsningar gällande resurser och kompetens kan en arbetsuppgift behöva 
utföras på olika sätt i olika situationer, eller specialfall. Tre respondenter menar att det är viktigt 
att tänka till kring rekommenderade sätt att utföra en arbetsuppgift på, för att få uppgiften att 
anpassas till en aktuell verksamhet. Viktigast är att resultatet som går ut till slutkunden inte 
påverkas. 
 
Omfånget av ett kartläggningsuppdrag enligt PoP-metoden ”Beställa” påverkas beroende på 
motivering av motiv och användningsområden (Christiansson 2016f). Resultatet av ”Beställa”-
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metoden påverkas dock inte, då resultatet fortfarande är en ”fastställd uppdragsbeställning”, se 
figur 6. Om omfånget inte kan fastställas bör heller inte PoP-metoden resultera i en 
uppdragsbeställning; detta skulle betyda att ett uppdrag utförs utan riktning. 
 
Att kunna ändra vilka aktörer som behöver blandas in i arbete utifrån en metod 
Den respondent som i störst utsträckning ser det som en nackdel med att kunna ändra vilka 
aktörer som utför uppgifter nämner svårigheter med att standardisera en metod då behov av 
aktörer inte fastställs tydligt. En anser att ”det behövs alltid vissa aktörer för att komma i mål”. 
En del säger sig vara tveksamma och menar att tydlighet är bra gällande vilka aktörer som 
krävs, men samtidigt har olika organisationer olika tydligt kommunicerade ”roller”, vilket gör 
att frihet i ansvarsfördelning är önskvärt, då aktörer kan ha titlar som inte stämmer överens med 
metodskaparens angivelser. 
 
 ”Ser inga nackdelar med detta men förslag skulle hjälpa till på vägen.” 
 
 ”Fördel att ha stöd i vilka aktörer som behövs men att kunna anpassa 

dem utifrån arbetssituationen. [Sic]” 
 
 ”Troligen en fördel, men förutsätter då att den som processleder 

 har god personkännedom om de som väljs/väljs bort från att ingå i ett 
arbete” 

 
Som fördelar med att kunna ändra aktörer nämns att uppdateringar i metoden kan bli relevanta 
i framtiden, och en annan nämner att om en aktör antas vara ett system så kommer tekniska 
uppdateringar bli relevanta i framtiden vilket också leder till byte av aktör. 
 
I avsnitt 4.2.2. framgår att en majoritet av respondenterna vill se tydligt angivna aktörer för 
enskilda arbetsuppgifter. I kombination med de åsikter som framkommer gällande för- och 
nackdelar med att kunna ändra vilka aktörer som krävs kan det vara bra att i en metod även 
motivera varför en aktör krävs för en arbetsuppgift. 
 
PoP-metoden ”Beställa” nämner att aktörer kan bestämmas efter fastställande av 
uppdragsbeställning, alltså beaktas ett visst stöd för användning av olika aktörer (Christiansson 
2016f). Modifiering av specifikt angivna aktörer nämns dock aldrig uttryckligen som en 
möjlighet (Christiansson 2016b; 2016f; 2016j; 2016l) men det kan vara långsökt att förvänta 
sig förslag på olika aktörer som kan utföra en arbetsuppgift om en rekommenderad aktör finns 
definierad, eftersom metodanvändare antas kunna bedöma själva om en aktör med motsvarande 
kunskaper och förmågor finns tillgänglig för arbetet utifrån metoden. 
 
Att kunna ändra begrepp som behöver läras ut till alla inblandade personer vid arbete 
utifrån en metod? 
”Begrepp” är en av metodens beståndsdelar enligt Röstlinger och Goldkuhl (1994), som innebär 
kunskap som krävs för att kunna utföra arbetsmoment i metod. En respondent svarar inledande 
att olika begrepp som införs i en metod vid olika situationer kan leda till ”begreppsförvirring”. 
Ytterligare åtta respondenter ser gärna att begrepp alltid är likadana vid användning av en 
metod, för att grundläggande kunskaper alltid kommuniceras på samma sätt. Ändras betydelsen 
av ett centralt begrepp mellan tillfällen då en metod används kan det bli svårt att förvalta 
metoden, menar en respondent. En respondent talar om egna erfarenheter genom att svara: ”Det 
fungerar inte att byta ut begrepp eftersom metoder bygger på att vi använder samma begrepp 
för att ’lösa något’”. 
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För PoP-metoderna finns ett fristående dokument där centrala begrepp inom processorienterad 
verksamhetsutveckling samlats, vilket säkerställer att samma kunskaper om begrepp förs vidare 
mellan metodanvändare (Christiansson 2016q). Christiansson (2016q) varnar för risken att det 
kan bli svåra att kommunicera centrala begrepp om de inte förvaltas gemensamt, vilket även är 
en oro hos majoriteten av enkätens respondenter. Det viktigaste är dock enligt Christiansson 
(2016q) att begrepp förstås på samma sätt inom en organisation, en verksamhet eller för ett 
uppdrag. 
 
Tre respondenter är mer positiva till möjligheten att ändra begrepp: 
 
 ”Ser inga nackdelar med detta då man kan anpassa begrepp  

efter vad som används i organisationen redan nu. [Sic]” 
 
”Fördel att kunna justera begreppen till verksamhetens eget 
invanda språk, vissa ord kan ha stark betydelse i verksamheten 
sedan tidigare. [Sic]” 
 
”Fördelen kan vara att ändra till begrepp som används i branschen  
och skapa bättre kommunikation med t.ex. kunder,  
underleverantörer.” 

 
Dessa citat styrker Christianssons (2016q) upprepade mening: Det viktigaste är att använda 
samma begrepp inom en grupp som tar del av PoP-metoderna. 
 
Då respondenter tillfrågats om vikten av definitioner av begrepp direkt i metodinnehållet är 
resultatet även här positivt, där svarsvärdet ”5” innebär att respondenterna inte nöjer sig med 
att begrepp anges som förkunskapskrav utan kräver definitioner i metoden: 

 
Figur 20: Vikten av definierade begrepp i metodinnehållet  

Källa: Sammanställda enkätdata genom Google Forms 

Trots att en önskan finns om att kunna anpassa begrepp efter verksamhet vill en majoritet av 
respondenterna att begrepp ändå är tydligt definierade, vilket kan minska risken för 
kommunikationssvårigheter och möjliggöra ett gemensamt språk (Nilsson 1999). 
 
Att kunna ta bort en eller flera arbetsuppgifter från en metod? 
Förutom att arbetsuppgifter kan markeras som frivilliga eller obligatoriska enligt avsnitt 4.2.2. 
kan det enligt respondenterna även innebära för- och nackdelar att helt enkelt ta bort 
arbetsuppgifter. En respondent menar att vissa uppgifter kan bedömas vara icke-värdeskapande 
i en situation och därför ska kunna tas bort; sådan bedömning kan underlättas då arbetsuppgifter 
markeras som frivilliga eller obligatoriska. Dock framkommer inte vilka kriterier som kan 
bestämma om något måste göras eller inte: En respondent menar att om en metod går att följa 
för att uppnå sitt syfte så borde den inte innehålla onödiga aktiviteter, vilket minskar behovet 
av att markera dem som obligatoriska. Fördelar som nämns med att kunna ta bort 
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arbetsuppgifter är att bara det viktigaste för en situation ska kunna användas, metoden kan 
förenklas genom bortseende från vissa moment, och att brist på resurser kan innebära en 
anledning att ”ta genvägar”. 
 
Då frågan ”vilka arbetsmoment kan tas bort?” ställs för PoP-metoderna innebär en kontroll av 
detta att input till och output/resultat från ett arbetsmoment tas bort ur figurerna 4, 6, 7 samt 8. 
För samtliga identifierade arbetsmoment förutom ”Informera om fallgropar med 
processorienterat arbete” i figur 4 samt ”Förbättra existerande process” i figur 8 leder detta till 
att efterföljande arbetsmoment ej kan utföras då kritiska input ej finns tillgängliga, och att 
resultat ej produceras av PoP-metoden arbetsmomentet utförs i. En respondent menar att en 
nackdel när arbetsuppgifter tas bort är att resultatet kan lida. Denna åsikt delas av ytterligare en 
individ, som svarar att det finns risk att ”poängen med metoden” försvinner om arbetsuppgifter 
tas bort utan anledning. 
 
Att kunna ta bort inblandning av aktörer som utför arbete i en metod? 
Då aktörer är del av det metodinnehåll som ska kunna tas bort enligt härledning av Röstlinger 
och Goldkuhl (1994) i teorikapitlets avsnitt 2.1.3 har det varit relevant att ställa en fråga i 
enkäten som rör upplevda för- och nackdelar med att kunna ta bort inblandning av aktörer vid 
arbete enligt en metod. Detta har upplevts som en svår fråga av fem respondenter. Resterande 
ser nackdelar eller är tveksamma då de menar att aktörer som nämns som utförande av 
arbetsuppgifter finns nämnda av en anledning. Om aktörer tas bort kan det efterhand visa sig 
att kunskaper saknas för att kunna arbeta enligt en metod, eller så är metodens kvalitet tveksam 
då felaktiga aktörer nämns som berörda. 
 
Exempel från PoP-metoderna: Om aktören ”ansvarig för kartläggning” skulle tas bort ur PoP-
metoden ”Kartlägga/Analysera” skulle inte processer bli kartlagda utan att någon annan tog på 
sig det ansvaret, vilket i så fall istället innebär att aktören inte tagits bort utan snarare ”ändrats” 
eller bytts ut. Aktören har alltså ett syfte, och kan inte tas bort utan konsekvenser. 
 
Att kunna ändra ordning på arbetsuppgifter i en metod? 
Att kunna ändra utförandeordning för arbetsmoment är det tredje sättet att situationsanpassa en 
metod på enligt Röstlinger och Goldkuhl (1994). På frågan om huruvida att kunna ändra 
ordning på arbetsuppgifter innebär för- eller nackdelar kan tre respondenter identifieras som ser 
fördelar. En respondent svarar översiktligt att det kan vara en fördel att kunna ändra 
utförandeordning då olika situationer kan leda till behov av förändringar av ordningen. En 
annan menar att flexibilitet när det gäller utförandeordning är ett måste ”med tanke på hur 
uppbokade folks kalendrar är”. En respondent är positiv men försiktig och menar att ändring av 
ordning att utföra arbetsuppgifter måste kommuniceras tydligt med de som ska använda 
metoden, annars finns risk för förvirring. 
 
De flesta respondenterna är mer tveksamma av olika anledningar. Nio respondenter nämner 
åsikten att ordningen bör vara samma för att användare av metoden ska kunna känna igen den 
och inte missar kritiska steg i metoden. En menar att ”arbetsflödet måste stämma med 
verkligheten”, alltså bör inte stora förändringar kunna göras om metoden ska vara användbar. 
 
Som nämns i avsnitt 4.2.2. kan möjligheter att utföra arbetsuppgifter parallellt eller i 
kombination synas i arbetsmoment 3 i figur 6 och arbetsmoment 2 i figur 8. Detta innebär dock 
inga större förändringar i ordningsföljd för resterande arbetsmoment, då de nämnda 
arbetsmomenten behöver utföras innan nästföljande arbetsmoment kan utföras. 
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4.2.4	Viktigast	för	att	kunna	situationsanpassa	en	metod	
Då respondenterna fått frågan om vad de anser är viktigast för att kunna situationsanpassa en 
metod nämner fem att erfarenhet från andra situationer samt tidigare kunskaper om metoden är 
det viktigaste. Två menar att dokumenterade tips och exempel från olika situationer där 
metoden använts tidigare kan vara tankeväckande och låta metodanvändaren anpassa metoden 
till ytterligare situationer. Nilsson (1999) håller med då han menar att en metod först kan visa 
ett specifikt handlingsmönster, och senare inkludera ytterligare specialfall. Röstlinger och 
Goldkuhl (1994) menar att metoder som baseras på återupprepningsbara handlingsmönster kan 
baseras på olika erfarenhetsområden. 
 
En bas är viktig, som sedan byggs på utifrån ytterligare metodanvändares erfarenheter från 
verklig användning av metoden (Röstlinger & Goldkuhl 1994). Fyra respondenter menar att det 
är viktigt att metodens syfte aldrig ändras, då skapas en ny metod snarare än att en befintlig 
metod anpassas för att skapa resultatet utifrån tillgängliga resurser och för en avsedd 
verksamhet. 
 
4.3	Metodanvändning	
För denna kandidatuppsats är studieobjekten PoP-metoderna dokumenterade metoder för 
processorienterad verksamhetsutveckling. Detta ger motiv till att ställa frågor om hur 
yrkesverksamma definierar sitt metodanvändande och vilka generella fördelar samt utmaningar 
som finns vid metodanvändning. Röstlinger och Goldkuhl (1994) menar att metoder kan finnas 
både outtalat och dokumenterat; för detta resultat- och analyskapitel görs antagandet att 
respondenternas svar avser dokumenterade metoder, då den utskickade enkäten introducerar 
PoP-metoderna som ”framställda”, vilket antyder dokumentation. I enkäten svarar 12 
respondenter att de i sin nuvarande roll använder sig av dokumenterade metoder för 
processorienterad verksamhetsutveckling, där de flesta har flerårig erfarenhet av sådana 
metoder. 
 
4.3.1	Vad	betyder	”metodanvändning”?	
Nilsson (1999) säger att metoder är ett användbart verktyg för att lösa 
kommunikationssvårigheter vid problemlösning, och Röstlinger och Goldkuhl (1994) menar att 
metoder behövs då någon har användning av någons tidigare erfarenheter och kunskaper för att 
lösa ett liknande problem. Två av enkätens respondenter svarar likt Nilsson (1999) med att 
mena att metodanvändning innebär underlättad kommunikation mellan människor genom att 
möjliggöra gemensam lösning av problem. 14 respondenter fokuserar istället på att, likt 
Röstlinger och Goldkuhl (1994), definiera metodanvändning som ett standardiserat, 
strukturerat, erfarenhetsbaserat, definierat eller instruerande sätt att lösa problem på. Fyra 
svarande menar att metodanvändning görs genom att tillämpa lämpliga delar av den på ett 
aktuellt problem, vilket enligt Röstlinger och Goldkuhl (1994) innebär att metoden 
situationsanpassas. Christiansson (2016a) skriver att PoP-metoderna är gemensamma metoder 
som kan användas för att förstå problem, och fatta beslut för att kunna utveckla en lösning på 
problem, vilket stämmer väl överens med uppfattningar hos enkätens respondenter samt teori 
ur litteraturstudien. 
Det viktigaste för att en metod ska kunna användas uppges enligt nio av tolv svarande vara att 
den är enkel att förstå i en avsedd verksamhet, med citerade exempel: 
 

”Jag ska kunna gå efter steg 1, 2, 3… och därmed kunna genomföra 
aktiviteterna och komma fram till ett resultat med stöd av metoden  
och dess innehåll [Sic]” 
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 ”den ska vara lätt att förstå för verksamhetsexperterna. Ju snabbare  
de förstår, ju snabbare blir det resultat. [Sic]” 
 
”Att den underlättar mitt arbete och är ett stöd, att den accepteras av 
dem som ska genomföra arbetet och att den är anpassningsbar, 
beprövad och tillförlitlig. [Sic]” 

 
4.3.2	Fördelar	med	metodanvändning	kontra	icke-metodanvändning	
Att använda metoder innebär ett systematiskt arbetssätt för att nå ett resultat med hjälp av 
riktlinjer och regler (Nilsson 1999; Goldkuhl 1994). En fördel med metoder är att resultatet 
alltid går att förutsäga jämfört med då en metod inte används, menar en av enkätens 
respondenter. Samma respondent, tillsammans med ytterligare fyra, menar att 
metodanvändning innebär effektiviserat arbete. De nämner ökat fokus på en uppgift, möjlighet 
till klarare bild över en gemensam organisation, gemensamma begrepp och visualiseringar som 
anledningar. 
 
Jämfört med att inte arbeta utifrån metoder är en fördel med metodanvändning att arbetssätt för 
att lösa problem kan standardiseras, vilket utläses från tio av respondenternas svar. Detta går 
väl ihop med Röstlinger och Goldkuhl (1994), tillsammans med respondenternas svar på 
definition av vad metodanvändning innebär: Metoder låter tidigare kunskaper och erfarenheter 
användas för att lösa liknande problem i framtiden.  
 
4.3.3	Utmaningar	med	metodanvändning	
Faran att fastna i användning av samma metod utan att beakta problemet betonas av Röstlinger 
och Goldkuhl (1994). Att använda metoder nämns av tre respondenter innebära en utmaning i 
att bryta vanemönster, eftersom ”Personal vill göra på sitt eget sätt som de alltid gjort”, och 
man kan bli ”för fyrkantig och följa metoden till punkt och pricka”. En tredje menar liknande, 
att för mycket styrning i ett arbete leder till att ”innovationskraften” begränsas när ”man tror att 
det bara finns ett enda sätt att genomföra arbetet [Sic]”. 
 
Fyra respondenter menar att det är en utmaning att ens börja arbeta utifrån en metod. Två 
nämner att implementation av metoder innebär krävande ”utbildningsinsatser”, för att metoden 
ska spridas till relevant personal. En menar att omfattande textuell dokumentation kan vara 
svårt att relatera till en aktuell verksamhet. Den fjärde menar att metodinnehållet inte bara 
behöver förstås på samma sätt av metodanvändare, men även av de som ska förvalta ett 
överlämnat resultat, vilket ger behovet att metoder är enkla att förstå utan större förkunskaper.  
 
En respondent svarar att hen i nuläget inte använder sig av metoder för processorienterad 
verksamhetsutveckling, då den nuvarande kundens verksamhetsutvecklande arbete sker internt 
och inte gemensamt över organisationsgränser. De för denna studie avgränsade PoP-metoderna 
består av 14 dokument om 1-3 sidor, där tre av dessa är till för att fastställa att nödvändiga 
förutsättningar inför ett fortsatt arbete med PoP-metoderna (Christiansson 2016b). Bland 
förutsättningarna nämns att kompetens, vilja och förmåga krävs för att kunna arbeta enligt PoP-
metoderna (Christiansson 2016b); detta innebär att aktörer som berörs av metodbaserat arbete 
bör uttrycka sitt medgivande till arbetet, vilket även gör dem medvetna om sitt ansvar och 
villiga att lära sig metoden.  
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5	Meta-modeller	och	analys	av	PoP-metoder	–	Metodkedjor	
Kapitlet presenterar metodkedjor som framställts för PoP-metoderna enligt avsnitt 3.7, och 
knyter innehållet i dessa till resultat och analyser i kapitel 4. 
 
Slutligen presenteras en förenklad metodkedja som bevis på att PoP-metoderna som uppfyller 
graden av processorientering att ”Definiera processer” integreras väl med varandra sett ur meta-
modelleringsperspektivet arbetsmoment. 
 
5.1	Meta-modell:	PoP-metodernas	mål	

 
Figur 21: Meta-modell - PoP-metodernas mål 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Meta-modellen i figur 21 visar de huvudsakliga mål som uppnås genom användning av vardera 
PoP-metod, två delmål som behöver uppfyllas för att huvudmålet ska förverkligas, samt 
relationer mellan mål i olika PoP-metoder. 
 
5.1.1	Analys:	Mål	och	situationsanpassning	
”Mål” ses inte som en av metodens beståndsdelar i teorikapitlets avsnitt 2.1.3, utan 
framkommer först i avsnitt 2.3.3. ”Mål” kan dock härledas till ”metodens resultat”, vilka skapas 
efter utförande av metodens arbetsmoment, på så vis beaktas här situationsanpassning av mål. 
 
Målen som presenteras i figur 21 står i enkelriktade relationer till varandra, förutom mellan 
huvudmålen för PoP-metoderna ”Kartlägga/Analysera” samt ”Förvalta”. Att målen till största 
del möjliggör varandra gör det möjligt att tolka de ensidiga relationerna som ”länkar” i 
metodkedjan, medan en tvåsidig relation innebär en extra länk på en av metoderna i den övriga 
kedjan. 
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Situationsanpassning av metoders mål innebär i figur 21 att relationen mellan två mål ändras. 
Med ”situationsanpassning” menas här de två relevanta sätt som presenteras i teorikapitlets 
avsnitt 2.1.4: 

- Ta bort: Tas ett mål bort blir efterföljande mål omöjliga att uppnå, då de är beroende av 
tidigare uppfyllda användningsmål med PoP-metoderna. Detta stämmer för alla 
enkelriktade relationer, och även den tvåsidiga relationen mellan ”Förvalta” och 
”Kartlägga/Analysera”, där relationen är att målen ses komplettera varandra; för att 
kvalitetssäkra behövs kartlagda processer, och för att skapa kartlagda processer med 
god kvalitet kan de kvalitetssäkras, därav en tvåsidig relation. En obesvarad fråga blir 
här huruvida målet med att skapa kartlagda processer kan uppfyllas om de inte 
kompletteras genom kvalitetssäkring. 

- Modifiera: Om ett mål ändras kan nya relationer uppkomma, samt ytterligare relationer 
utebli. Utan tillgängliga exempel att fundera kring är det riskabelt att formulera en 
analys kring detta.  

 
I avsnitt 4.2.1 framkommer en respondent i studiens enkätundersökning som menar att det är 
viktigt att inte ändra så mycket i en metod att ”välgrundad nytta tappas bort”, och att väsentliga 
delar inte bör väljas bort för att resultatet ska kunna skapas. Fyra respondent menar i avsnitt 
4.2.4 att metodernas syfte aldrig bör kunna ändras. Alltså bör det inte innebära fördelar att ta 
bort eller modifiera målen i PoP-metoderna. 
 
De mål som visas i figur 21 stämmer överens med vad som är dokumenterat i PoP-metoderna 
enligt avsnitt 2.2. För denna studie beaktas ej sådana skillnader som kan uppstå då metoden 
används i verkligheten, vilka påpekas av Fitzgerald (2002) samt Röstlinger och Goldkuhl 
(1994).  
 
Vissa mål kan uppfyllas på olika sätt, exempel från PoP-metoden ”Planera”: En skapad ”plan 
för genomförande av kartläggningsuppdrag” kan se ut på olika sätt, men samtidigt uppfylla 
metodens mål, se avsnitt 2.2.2.2 samt figur 7 där olika arbetsformer kan väljas och olika roller 
tillsättas per uppdrag, beroende på hur uppdragsbeställningen ser ut, men ändå leda till 
metodens resultat och uppfylla dess användningsmål (Christiansson 2016j). Hur det målet 
uppnås påverkar sedan även hur målet ”genomföra kartläggningsworkshop” uppnås, beroende 
på vald arbetsform och medverkande aktörer. Enkätrespondenter ställer sig i avsnitt 4.2.3 
positiva till att kunna ändra hur arbetsuppgifter utförs för att nå ett resultat utan att påverka 
resultatet, då olika uppdrag kräver olika resurser och variationer i tillgänglig kompetens kan 
förekomma. 
 
5.2	Meta-modell:	PoP-metodernas	koncept	
Vid framställningen av meta-modellen i figur 22 har ett vägval gjorts i PoP-metoden 
”Kartlägga/Analysera”. Vägvalet avser att arbetsmomentet ”Genomföra kartläggning som 
workshop” utförs utan att innebära ”Förbättra existerande process”, se figur 8. I och med detta 
vägval syns att denna meta-modell delvis är subjektivt framställd för att visa ett entydigt flöde, 
vilket stämmer enligt tillvägagångssättet i avsnitt 3.7.2. 
 
Notera inledningsvis att ordval i största mån har gjorts som stämmer överens med 
översiktsbilderna för vardera metod i teorikapitlets avsnitt 2.2, om något nedkortat. Dock kan 
inte samtliga element från de översiktsbilderna spåras i meta-modellen i figur 22: Detta 
eftersom avsnitt 3.7.2 anger att endast det av metodens innehåll som leder till det största 
resultatet bör visas, för att mer översiktligt kunna synliggöra de relationer som kan definieras 
mellan olika metodinnehåll. Återigen poängteras att denna meta-modell är subjektiv sett till det 
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metodinnehåll som valts vara mest relevanta att visualisera, men relationerna mellan innehållen 
i figur 22 bör ses som objektiva då de kan utläsas ur PoP-metodernas innehåll, se 
avsnittshänvisningar i avsnitt 5.2.1. Dessa val av metodinnehåll leder till ett fokus där vi främst 
kan betraktar de relationer som går till och från de gråa rutorna i figur 22, vilka representerar 
resultat som går mellan metoder och visualiserar en metodkedja. 

 
Figur 22: Meta-modell - PoP-metodernas koncept 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Översiktligt syns i figur 22 att ”Definiera processer” och ”Fastställa förutsättningar” här har 
separerats likt i avsnitt 2.2.1 samt 2.2.2. Anledningen till detta är att fastställda förutsättningar 
leder till en lämplig grad av processorientering, där ”Definiera processer” är en grad av 
processorientering som kan ses lämplig att uppfylla i en organisation (Christiansson 2016d). 
Detta innebär en separation mellan de två metodfördelningarna, där ”Fastställa förutsättningar” 
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visar att det är lämpligt att uppfylla ”Definiera processer”-graden genom användning av PoP-
metoderna, men ingen relation syns till innehåll i en enskild PoP-metod inom ”Definiera 
processer”. 
 
5.2.1	Relationer	som	”länkar”	mellan	PoP-metoderna	
Relationer inom PoP-metoderna kan spåras till översiktsbilderna i avsnitt 2.2, medan relationer 
mellan metoderna syns först i figur 22, efter utläsningar av innehåll i PoP-metoderna. Av största 
intresse är de relationer som syns mellan olika PoP-metoder, då dessa utgör ”länkar” i 
metodkedjan. 
I figur 22 syns följande relationer mellan innehåll i de olika PoP-metoderna: 

- ”Dokument som fastställer förutsättningar för POVU” kan visa lämplighet att 
”Definiera processer”: En av ”graderna av processorientering” som kan beslutas som 
lämplig att nå är att ”Definiera processer” (Christiansson 2016d). 

- ”Fastställd uppdragsbeställning” möjliggör ett ”Planerat genomförande av 
kartläggning”: En uppdragsbeställning beaktas vid val av arbetsform, och påverkar 
tillsättning av roller som krävs under processkartläggning (Christiansson 2016j). Dessa 
två arbetsmoment ger att uppdragsbeställningen är direkt avgörande för att kunna 
planera genomförande av kartläggning. 

- ”Fastställd uppdragsbeställning” möjliggör även att kunna ”Introducera 
kartläggningsuppdrag”: Christiansson (2016k) skriver att information som introduceras 
för medverkande i kartläggningsuppdraget grundar sig i uppdragsbeställningen, planen 
för genomförandet och de för uppdraget tillgängliga resurserna. 

- ”Planerat genomförande av kartläggning” möjliggör enligt ovan arbetsmomentet 
”Introducera kartläggningsuppdrag” (Christiansson 2016k). 

- ”Fastställd uppdragsbeställning” beaktas vid framställning av ”Kvalitetssäkrade 
kartläggningsresultat”, där ”Kartlagda processer” kvalitetssäkras (Christiansson 
2016o). 

- ”Kartlagda processer” bör genomgå ”Kvalitetssäkring av kartlagda processer inför 
överlämning och etablering” (Christiansson 2016o). 

- Aktören ”Ansvarig för kartläggning” är samma som mottagaren av ”Fastställd 
uppdragsbeställning” (Christiansson 2016f). Denne aktör använder beställningen för att 
planera uppdraget och sedermera introducera uppdraget (Christiansson 2016j; 2016k). 

 
I avsnitt 5.2.2. t.o.m. 5.2.4 avses hur situationsanpassning av metodens beståndsdelar inom 
PoP-metoderna påverkar dessa länkar, men även relationer mellan metodinnehåll inom de 
enskilda metoderna. Länkarna kommer även visa de övergångar som sker mellan metoder i 
meta-modellen för arbetsmoment, se avsnitt 5.3. 
 
5.2.2	Analys:	Situationsanpassning	av	beståndsdelen	”arbetsmoment”	
Arbetsmoment kan situationsanpassas genom att modifiera tillvägagångssätt, ta bort 
arbetsmoment, eller ändra ordning på arbetsmoment (Röstlinger och Goldkuhl 1994). 
 
Då samtliga arbetsmoment i figur 22 betraktas syns att inget arbetsmoment kan tas bort utan att 
försämra den individuella metodens resultat och hindra möjlighet till resultat från senare 
metoder. 
 
Konkret reflektion kring hur utförandet av arbetsmoment kan modifieras men ändå bidra till 
PoP-metodens resultat innebär onödiga subjektiva tankegångar, därför undersöks ej sådana 
möjligheter. Enkätundersökningens respondenter menar i avsnitt 4.2.3 att det kan vara en fördel 
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att kunna modifiera utförande av arbetsmoment beroende på den avsedda verksamheten, dock 
framkommer inga exempel på hur sådan situationsanpassning kan ske. 
 
Respondenterna vill enligt figur 15 se tydliga rekommendationer på arbetsmomentens 
utförandeordning. I figur 22 syns ett flöde där resultat av metodens arbetsmoment flödar nedåt 
i ordning som presenteras i figurerna 4, 6, 7 samt 8. Inga konkreta fördelar framkommer i 
empiriska data gällande ändring av ordning av arbetsmoment, men en huvudsaklig nackdel som 
beskrivs är dock att kritiska steg i en metod kan utebli om ordning på utförande av 
arbetsuppgifter ändras. I PoP-metoderna saknas möjlighet till att ändra utförandeordning av 
hela arbetsmoment, dock kan det inte uteslutas att mindre arbetsuppgifter inom 
arbetsmomenten kan utföras i olika ordning men ändå bidra till ett större resultat, exempelvis 
nämns ingen utförandeordning för de punkter som ska tas upp vid introduktion av 
kartläggningsuppdrag enligt teorikapitlets avsnitt 2.2.2.3.1. 
 
5.2.3	Analys:	Situationsanpassning	av	beståndsdelen	”aktör”	
Med situationsanpassning avses här att modifiera eller ta bort en aktör. 
 
Enkätundersökningen visar i figur 12 att respondenterna ställer sig positiva till att bli styrda 
gällande aktörer som ansvar fördelas på, men i figur 13 framkommer vikten av definierade 
aktörer som mindre betydande. 
 
Den aktör som är mest synlig i figur 22 är ”Ansvarig för kartläggning”, denne ansvarar för att 
tillsätta övriga roller i ett kartläggningsuppdrag enligt PoP-metoderna. I avsnitt 2.2.2.1 menar 
Christiansson (2016f) att aktörer beror på det aktuella uppdragets situation, men vissa aktörer 
exemplifieras för att påvisa olika ansvarsområden, däribland en aktör som tar emot 
beställningen och är ansvarig för utförande av kartläggning. Aktören definieras i form av ett 
ansvar snarare än en specifik yrkesroll. Att modifiera en aktör skulle här innebära ett förändrat 
ansvar, vilket kan påverka utförandet av de arbetsmoment aktören medverkar i, och därmed 
påverka den relevanta PoP-metodens resultat. 
 
En respondent menar i avsnitt 4.2.3. att aktörer som nämns i metodinnehåll är inkluderade av 
en anledning, främst för att de besitter kunskap som krävs för att producera metodens resultat. 
I figur 22 syns ingen aktör som inte uttryckligen medverkar i ett arbetsmoment och då har 
tilldelats ett ansvar. Det bedöms därför vara olämpligt att ta bort dessa aktörer då det leder till 
skapandet av arbetsmoment utan ansvariga utförande aktörer. 
 
Även andra aktörer i figur 22 definieras i regel som ett ansvar snarare än generella yrkesroller, 
vilket gör det olämpligt även för dem att modifieras eller exkluderas ur berörda arbetsmoment. 
 
5.2.4	Analys:	Situationsanpassning	av	beståndsdelen	”notation	och	begrepp”	
Notation används för att reglera vad arbetsmoment ska producera och begrepp förmedlar 
teoretisk kunskap som är nödvändig för utförande av arbetsmoment (Röstlinger och Goldkuhl 
1994).  
 
Situationsanpassning innebär här att modifiera eller ta bort begrepp och notation. 
 
Respondenter i enkätundersökningen anser enligt avsnitt 4.2.3 att det är en nackdel att ändra 
begrepp i en metod, eftersom det underlättar kommunikation vid användning av en metod om 
begrepp är samma mellan olika användningssituationer. Nedan presenteras ändå hur 
situationsanpassning av notation och begrepp i figur 22 skulle påverka de olika PoP-metoderna, 
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indelat per individuell metod med motiveringen att begrepp och notation används på specifika 
sätt per metodinnehåll. 
 
PoP-metod: Fastställa förutsättningar 
Fyra begrepp finns som definierar olika grader av processorientering, dessa presenteras i avsnitt 
2.2.1.1.2, enligt Christiansson (2016d). Modifiering eller borttagning av dessa begrepp skulle 
leda till att ”Fastställda förutsättningar” skulle rekommendera en lämplig grad av 
processorientering som eventuellt inte finns inom ramen för PoP-metoderna. 
 
Att behålla begreppen för grad av processorientering ses i sig vara en förutsättning för att kunna 
bedriva POVU-arbete utifrån PoP-metoderna, som benämns enligt de trappsteg som begreppen 
är kopplade till i figur 5. 
 
PoP-metod: Beställa 
Situationsanpassning innebär för denna PoP-metod modifiering av definitioner för ”motiv” och 
”användningsområden” och vad de syftar användas till vid bestämning av 
kartläggningsuppdragets omfång.  
 
Situationsanpassning genom att ta bort begrepp och notation innebär här i extremfallet att motiv 
och/eller användningsområden ej beaktas vid bestämning av uppdragets omgång, vilket leder 
till en ofullständig uppdragsbeställning. I mindre skala kan anpassning per situation göras 
genom att välja bort icke-relevanta motiv och användningsområden av de som exemplifieras i 
metoden; det är inte säkert att samtliga motiv och användningsområden kan eller bör täckas in 
(Christiansson 2016g; 2016h). 
 
Situationsanpassning rör även begreppen ”Beskriva” och ”Modellera”, som innehåller notation 
för att bestämma syfte med ett kartläggningsuppdrag (Christiansson 2016c). Att modifiera 
dessa innebär att dessa syften ändras och inte längre stämmer överens med metodskaparens 
uttryckta avsikter, medan att ta bort dem ur metoden innebär att ett beställt 
kartläggningsuppdrag alltid ämnar uppfylla samma syfte. 
 
PoP-metod: Planera 
Arbetsmomentet ”Val av arbetsform” innehåller ett uttalat begrepp: ”Arbetsform”. Begreppet 
definieras tydligt i metodinnehållet som ett sätt att samla in, analysera och dokumentera 
verksamhetskunskap, och verktyg för att förankra kartlagda processer (Christiansson 2016j). 
Att modifiera detta begrepp påverkar innebörden av vad en arbetsform ska användas till, vilket 
påverkar genomförandet av kartläggning av processer, medan att ta bort det leder till att 
planering inför kartläggning av processer ej blir komplett. 
 
PoP-metod: Kartlägga/Analysera 
Den notation som är viktigast här bedöms vara symbolnotationen som används vid kartläggning 
av processer. Att ta bort symboler innebär att de ej representeras i kartlagda processer, vilket 
enligt Christiansson (2016m) innebär att helhetssyn över en avsedd verksamhet ej kan visas. 
 
Att modifiera symbolerna antas kunna avse visuell notation och/eller begreppsmässig innebörd: 
Enkätens respondenter menar i avsnitt 4.2.2 att symboler menade att användas vid modellering 
bör kunna anpassas till den egna verksamheten, även om en majoritet vill se exempel på 
symbolnotation i metodinnehållet. 
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PoP-metod: Förvalta 
Situationsanpassning innebär här modifiering av vilken information som krävs för att 
kvalitetssäkra en kartlagd process, vilket kan innebära olika format på namn, olika datumformat 
eller format för att dokumentera version av en kartlagd process (Christiansson 2016o). Det kan 
även innebära att omformulera vad olika detaljnivåer innebär. Att välja bort information för 
kvalitetssäkring innebär att kvaliteten för processbeskrivningen ej kan säkerställas samt att den 
blir svår att förvalta i framtiden beroende på vilken information som väljs bort, och borttag av 
möjlighet till klassificering av kartlagda processer enligt någon detaljnivå ger ett glapp där 
processer eventuellt inte passar in vid förvaltning. 
 
5.3	Meta-modell:	PoP-metodernas	arbetsmoment	
I figur 22 syns att PoP-metoden ”Fastställa förutsättningar” ej ger något resultat till en enskild 
PoP-metod inom ”Definiera processer”, därför exkluderas metoden från denna meta-modell 
som visar hur resultat flödar mellan arbetsmoment i olika PoP-metoder. 
 
Meta-modellen i figur 23 ses som en sammanställning av de arbetsmoment och resultat som 
skapas i figurerna 6, 7 samt 8, där övergångar mellan PoP-metoderna spåras till de ”länkar” i 
avsnitt 5.2.1 som rör relationer mellan olika resultat och arbetsmoment. I och med detta 
stämmer denna meta-modell överens med vad Fagraeus (1986 refererad i Cronholm & 
Ågerfalk 1999) menar: Metodkedjor innebär överlämningar av resultat från en metod till en 
annan. 
 

 
Figur 23: Meta-modell - PoP-metodernas arbetsmoment 

Källa: Uppsatsförfattaren 

Notera att ”Vald arbetsform” och ”Tillsatta roller” tillsammans går in i arbetsmomentet 
”Introducera kartläggningsuppdraget”, vilket spåras i figurerna 7 samt 8. I övrigt syns att 
samma beställning ska beaktas i varje PoP-metod efter dess framställning. 
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5.3.1	Analys:	Situationsanpassning	av	beståndsdelen	”arbetsmoment”	
Situationsanpassning genom att ta bort arbetsuppgifter som bygger ett arbetsmoment är enligt 
analys i avsnitt 4.2.3 ej önskvärt; en respondent anser att ”poängen med metoden” kan 
försvinna, och en menar att kvaliteten i metodens resultat försvagas. Konsekvensen av att ta 
bort ett arbetsmoment ur figur 23 är att resultat uteblir och fortsatt arbete som leder fram till 
kvalitetssäkrade kartläggningsresultat omöjliggörs. 
 
Röstlinger och Goldkuhl (1994) nämner modifiering av arbetsmoment som ett sätt att 
situationsanpassa metodinnehåll, som beror på användningsfaktorer som presenteras i 
teorikapitlets avsnitt 2.1.4: Tillgängliga resurser, aktörers förkunskaper och avsedd verksamhet. 
Studiens empiriska resultat i avsnitt 4.2.3 samt figur 19 visar på en önskan att kunna modifiera 
hur ett definierat arbetsmoment utförs, baserat uttryckligen på just dessa tre faktorer; viktigast 
är att det resultat som överlämnas till en kund inte påverkas vid modifiering av arbetsmoment. 
 
5.3.2	Analys:	Förenklad	metodkedja	
Figur 23 visar övergångar från PoP-metodernas slutresultat till inledande arbetsmoment i 
efterföljande metoder, vilket gör det möjligt att visualisera PoP-metodernas metodkedja utifrån 
perspektivet ”arbetsmoment” förenklat enligt figur 24. 

 
Figur 24: PoP-metoder - förenklad metodkedja 

Källa: Uppsatsförfattaren 

5.4	Analys:	Metodkedjor	
Studiens empiriska undersökning visar i avsnitt 4.3.1 att respondenter uppskattar metoder som 
enkelt kan förstås och följas, och i avsnitt 4.3.2. framkommer fördelen att metodanvändning 
leder till effektiviserat arbete genom gemensamma begrepp och visualiseringar. Metodkedjan i 
figur 23 samt den förenklade metodkedjan i figur 24 innebär att PoP-metoderna och deras 
resultat kan kommuniceras i en bild som tidigare saknats för PoP-metoderna. 
 
Figurerna 21-24 ses även vara bevis på att PoP-metoderna kan ses som integrerade med 
varandra avseende ”en situations livscykel” (Ryan, Kronlöf & Sheehan 1996 i Nilsson 1999). 
Detta eftersom ett avslutat arbete med en PoP-metod innebär att arbete med en annan PoP-
metod rekommenderas ta vid.  
 
PoP-metoderna vidareutvecklas enligt Christiansson (2016a) genom att dess användare 
förvaltar dem och ger rekommendationer på förbättringar, vilket ger att metodintegration därför 
sker som en lärandeprocess där kunskaper sprids efter lyckade arbeten (Goldkuhl et al. 1998). 
Christiansson (2016a) menar dock mer övergripande att erfarenheter förbättrar PoP-metoderna, 
inte att endast lyckade arbeten innebär möjlighet till förbättringar.  
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6	Slutsatser	och	framtida	undersökningar	
Efter att en metodöversikt framställts för PoP-metoderna har en analys gjorts för att visa hur 
användning av PoP-metoderna kan påverka dess metodkedjor genom att PoP-metodernas 
innehåll situationsanpassas. Slutsatserna visar generellt att PoP-metodernas metodkedjor kan 
påverkas olika beroende på hur situationsanpassning sker vid metodanvändning, men inga 
konkreta exempel på hur framkommer, eftersom studien ej behandlat fall då PoP-metoderna 
använts i verkligheten. 
 
Slutsatserna visar en viss önskan från yrkesverksamma om att kunna situationsanpassa innehåll 
i metoder för processorienterad verksamhetsutveckling, samt motiv till att inte 
situationsanpassa vissa metodinnehåll. 
 
6.1	PoP-metodernas	metodkedjor	och	situationsanpassning	
Metodkedjorna visar att PoP-metoderna i dagsläget integreras väl med varandra i de 
fördelningar som varit objekt för denna kandidatuppsats. ”Fastställa förutsättningar” och 
”Definiera processer” är två samlingsbegrepp för PoP-metoder med olika syften, där metoderna 
inom vardera samlingsbegrepp var för sig bidrar till att uppfylla dessa syften. 
 
Efter meta-modellering är slutsatsen att det viktigaste att fokusera på vid framställning av 
metodkedjor är resultaten som produceras av en PoP-metod för att användas av en efterföljande 
PoP-metod. 
 
Gällande situationsanpassning av metoder i metodkedjor är slutsatsen att varje typ av 
situationsanpassning av metodinnehåll innebär att PoP-metodernas resultat riskerar att inte 
kunna produceras. 
 
6.1.1	Metodkedja	avseende	perspektivet	”mål”	
Metodkedjan avseende perspektivet ”mål” visar i fallet med PoP-metoder ett väl framställt flöde 
mellan metoderna, där realisering av mål i en PoP-metod leder till att mål i en efterföljande 
PoP-metod kan realiseras. 
 
Genom modifiering av mål i metodkedjan kan relationer mellan mål i olika PoP-metoder 
förändras. Hur mål med metodanvändning kan modifieras framkommer dock inte utan verkliga 
användningsfall med PoP-metoderna. 
 
Att ta bort ett mål ur en PoP-metod, eller att inte uppfylla ett mål, innebär att efterföljande mål 
i metodkedjan ej kan uppfyllas, vilket gäller för samtliga mål i PoP-metoderna enligt figur 21. 
 
6.1.2	Metodkedja	avseende	perspektivet	”koncept”	
En metodkedja avseende perspektivet PoP-metodernas ”koncept” visar att det metodinnehåll 
som realiserar metodernas mål är avgränsade mellan metoderna. Undantag är de relationer som 
uppkommer med ursprung i PoP-metodernas resultat, samt den aktör som har ansvar för 
genomförande av ett mottaget kartläggningsuppdrag. Ett slutligt resultat från en PoP-metod 
leder in i en efterföljande PoP-metod, utan att ”hopp” sker fram och tillbaks i metodkedjan. 
 
PoP-metoden ”Fastställa förutsättningar” ger inte upphov till relationer till metodinnehåll i PoP-
metoderna för att ”Definiera processer”, vilket innebär att olika samlingar av PoP-metoder kan 
visas som enskilda jämtemot varandra. 
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Situationsanpassning av metodens beståndsdel arbetsmoment kan göras, men endast genom 
modifiering av arbetsmoment på så sätt att ett avsett resultat ändå produceras. Hur 
arbetsmoment kan modifieras i verkliga användningsfall med PoP-metoderna framkommer 
dock ej av denna studie. 
 
Situationsanpassning genom modifiering eller exkludering av aktörer i PoP-metoderna 
rekommenderas ej eftersom aktörer i PoP-metoderna anger ett specifikt ansvar snarare än en 
generell roll att tillsätta. 
 
Att situationsanpassa notation och begrepp kan vara lämpligt beroende på avsedd verksamhet: 
Viktigast är att samtliga metodanvändare erhåller samma metodinnehåll, annars föreligger risk 
för förvirring vid gemensam kommunikation kring definitioner av teoretisk kunskap och 
innebörd av notation som ska producera PoP-metodernas resultat. 
 
6.1.3	Metodkedja	avseende	perspektivet	”arbetsmoment”	
Metodkedjorna avseende perspektiven ”mål” och ”koncept” har möjliggjort meta-modellering 
av en metodkedja där PoP-metodernas resultat överlämnas mellan arbetsmoment.  
 
Metodkedjan för PoP-metodernas arbetsmoment visar att överlämningar av resultat sker då en 
hel PoP-metod följts, vilket har gett upphov till en förenklad metodkedja som visar att slutet på 
en PoP-metod innebär möjligheten att använda resultatet i en efterföljande metod, utan att åter 
behöva arbeta enligt en PoP-metod längre bak i metodkedjan. 
 
Situationsanpassning av arbetsmoment i denna metodkedja behöver som nämnt i avsnitt 6.1.2 
göras på så sätt att arbetsmomentets resultat ändå kan definieras som det resultat som avses 
levereras ut ur PoP-metoderna. 
 
Att ta bort arbetsmoment ur en PoP-metod innebär att efterföljande metoders resultat ej kan 
produceras. 
 
6.2	Yrkesverksammas	inställning	till	situationsanpassning	
Situationsanpassning av metoder för processorienterad verksamhetsutveckling ses vara 
värdefullt då olika verksamheter består av olika resurser, tillgänglig kompetens och olika 
mängder tillgänglig information om den avsedda verksamheten. Den viktigaste faktorn som 
låter yrkesverksamma bedöma möjligheter till situationsanpassning av metodinnehåll är 
tidigare erfarenheter från användning av en metod i flera situationer. 
 
6.2.1	Situationsanpassning	av	arbetsmoment	
Yrkesverksamma som bidragit med empiri till denna kandidatuppsats anser att arbetsmoment 
bör kunna modifieras för att utföras på olika sätt, så länge inte det verkliga producerade 
resultatet blir ett annat än vad som avses produceras av metoden. 
 
Arbetsmoment bör kunna tas bort ur en metod om det ses som icke-värdeskapande inom 
metoden, detaljer kring bestämmande av huruvida ett arbetsmoment skapar ett värde inom en 
metod framkommer dock ej. I ett annat fall menar en yrkesverksam att brist på resurser innebär 
motiv till att förenkla ett arbetsmoment och ”ta genvägar”, men exempel på verkliga tillfällen 
då detta gjorts framkommer ej. 
 
Att ändra utförandeordning på arbetsmoment ses ej som en fördel, och yrkesverksamma vill bli 
styrda i vilken ordning en arbetsmoment i en metod ska utföras, fördelat även i mindre 



 

 51 

arbetsuppgifter. Att utförandeordningen ändras anses kunna leda till att kritiska arbetsmoment 
kan utebli.  
 
6.2.2	Situationsanpassning	av	aktörer	
Att ändra vilka aktörer som krävs för att arbeta utifrån en metod bedöms kunna vara 
fördelaktigt. Dels är det en fördel att aktörer anges för varje arbetsmoment; yrkesverksamma 
vill sedan att en aktör ska kunna ges ett ansvar baserat på tillgängliga individuella kompetenser 
i en situation. 
 
Yrkesverksamma ställer sig negativt till att kunna ta bort aktörer ur en metod, då ett angivet 
behov av en aktör innebär ett kunskapsbehov inom metoden. 
  
6.2.3	Situationsanpassning	av	notation	och	begrepp	
Begrepp bör som syns i avsnitt 6.1.2 förmedlas med samma innebörd till samtliga 
metodanvändare, annars finns en risk för ”begreppsförvirring” då kunskap kommuniceras 
mellan individer som gemensamt använder metoder.  
 
När det gäller notation finns anledning till situationsanpassning då visuell och textuell 
dokumentation önskas som stämmer överens med en avsedd verksamhet. Att ta bort notation 
ses dock leda till icke-komplett information i producerade resultat. 
 
6.3	Framtida	undersökningar	
6.3.1	Metodkedjor	
PoP-metodernas utvecklare kan göra en helhetsbedömning kring eventuella nyttoeffekter av de 
framställda meta-modellerna inför vidareutveckling av PoP-metoderna. 
 
Av framtida intresse kan också vara att skapa meta-modeller som visar skillnader mellan 
teoretiska metodkedjor och metodkedjor som har stöd i verklig användning till följd av konkret 
situationsanpassning av metodinnehållet. 
 
6.3.2	Situationsanpassning	
Denna studie visar att vissa motiv och behov av situationsanpassning finns, men konkreta svar 
ges inte på en fråga om ”hur kan situationsanpassning ske?” för metodens beståndsdelar 
arbetsmoment, aktör samt notation och begrepp. Djupare kunskaper kring detta kan 
framkomma genom kvalitativa intervjuer med lägre struktur än den enkät som ligger till grund 
för denna kandidatuppsats. Observationer av metodanvändare är ett annat sätt att spåra vilka 
situationsanpassningar som görs när metoder används i verkliga situationer. 
 
Konkreta data kring hur situationsanpassning av metodinnehåll har skett i olika uppdrag kan ge 
bidrag till en fråga om huruvida generella rekommendationer går att göra gällande 
situationsanpassning av metoder för processorienterad verksamhetsutveckling. 
 
6.3.3	Metodanvändning	
En utmaning med metodanvändning som framkommer i enkätundersökningen, med visst stöd 
i litteraturstudien, är att det är lätt att fastna i hur en metod används. Framtida undersökningar 
kan göras för att se om samma personer har en tendens att använda en metod för 
processorienterad verksamhetsutveckling utan variation.
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