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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har vi testat Målbilder, som är en av de metoder som tagits fram för att 
försöka minska antalet misslyckade IT-projekt. Vi valde att genomföra ett arbete med metoden 
för att sedan generera så mycket erfarenhet som möjligt. Dessa erfarenheter har vi haft som 
mål att de ska kunna hjälpa personer eller företag som själva inte har någon kunskap inom 
området för att använda metoden. Detta för att kunna stärka sin verksamhet utan att behöva ta 
in dyra konsulter för ett så grundläggande steg som att ta reda på vad det är man egentligen 
behöver. Studien har gått till så att vi har studerat Målbilder för att sedan använda metoden på 
ett företag. De teoretiska kunskaper som vi har sammanfattat i uppsatsen tillsammans med 
våra erfarenheter hoppas vi ska kunna vara till hjälp för andra som ämnar genomföra ett lik-
nande arbete. Att genomföra ett målbildsarbete med metoden Målbilder och oerfarna process-
ledare tycker vi helt klart är genomförbart, men det finns många risker med att göra detta 
inom företaget som man måste vara uppmärksam på. Därför hoppas vi att våra erfarenheter 
ska få de som läst denna uppsats att undgå de flesta av dessa risker och få ett lyckat resultat. 

 

Nyckelord: Målbilder, målbildsarbete 

  



 

 

 

Abstract 

In this paper have we tested Målbilder, which is one of the methods that have been developed 
in an attempt to reduce the number of failed IT-projects. We choosed to implement a work 
with the method in an attempt to generate as much experience as possible. The goal was to 
help people or companies that didn’t themselves have any knowledge in the field to 
implement the method, in order to strengthen their business without having to bring in 
expensive consultants to ensure the most basic step in system development, to find out what 
they really need. The study was carried out as that we studied Målbilder which we then used 
on a company. The theoretical knowledge that we have summarized in this paper combined 
with our experiences we hope can be helpful to others who intend to carry out a similar work. 
To carry out working with visions using the method Målbilder with inexperienced process 
workers is from our point of view possible to do, but there are a lot of risks to consider when 
you are working with it internally in a company. Therefore we hope that our experiences will 
help others who have read this paper to avoid most of these risks and achieve a successful 
result. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle då datorsystem blir mer och mer förekommande blir även vissa bieffekter 
av just detta också mer påtagliga och det är i form av misslyckade IT-projekt (The Standish 
Group 2010). Många av de projekt som genomförs blir nämligen sällan lyckade och orsakerna 
är antagligen ungefär lika många som antalet misslyckade projekt. 

1.1. Bakgrund 

Till att börja med måste man reda ut vad ett misslyckat projekt är för något, men detta är dock 
inte helt bekymmersfritt eftersom det finns flera olika aspekter ur vilket ett projekt kan anses 
som misslyckat. Det här i sin tur kan betyda att det finns lika många som anser att ett projekt 
är lyckat, som det finns de som tycker tvärtom. Ser man till den traditionella synen på vad 
orsakerna till ett misslyckat projekt är så är det främst överstigen budget eller tidsram.  

The Standish Group är en organisation som varje år presenterar en undersökning som heter 
CHAOS report där de presenterar statistik över antalet lyckade, utmanande och misslyckade 
projekt. Kritik kan riktas mot deras kriterier för att ett projekt ska räknas som misslyckat. 
Några exempel på kriterier är "inte i tid eller budget", "avslutat under projektets gång" eller 
"håller inte de förbestämda kraven". Det man kan diskutera här är om ett projekt verkligen är 
misslyckat om det har kostat mer och tagit längre tid än vad som var planerat, men att 
slutprodukten resulterade i ett mycket användarvänligt system med nöjda användare? Man 
kan även fråga sig om ett projekt verkligen misslyckat om det inte uppfyller krav som redan 
från början var för högt satta? Vidare kan man ifrågasätta om ett projekt verkligen är lyckat 
om det är inom tid, budget och har den tänkta funktionaliteten, men att det senare visar sig att 
det inte alls var det beställaren behövde eller själva trodde sig behöva? 

Så hur undviker man att falla inom några av dessa kategorier när man utvecklar ett system? 
Systemet som ska utvecklas har som mål att det ska få användaren att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt, tillfredsställande och att det ska vara anpassat för den specifika 
användningssituationen. Hur ska man med andra ord leva upp till målen med användbarhet 
enligt ISO 9241-11 standarden: "Extent to which a product can be used by specified users to 
achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of 
use" (UsabilityNet: International Standards). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man vill även se till att systemet i slutändan inte faller inom ramarna för den så kallade The 
productivity paradox som även är känd som Silverbulletthinking (Sakar och Widestadh 2005) 
eller Solow computer paradox (Triplett 1999). 

Figur 1: The Ease-of-Use pyramid (Källa: Egen bild efter Sherman 2006). Vi har valt 

att inte översätta texten i figuren till svenska, då den blir tydligare i originalspråket. 
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Det är en paradox som härstammar från industrialismen men som senare även gjorde sig 
erkänd inom IT-utveckling. Paradoxen kommer från ett tänk som kan liknas vid "Om vi 
inhandlar ett stort och snabbt datasystem så kommer vår produktivitet och vinst att öka”. 
Frågan är här om det är precis samma arbete som utförs både innan och efter det nya systemet 
har tagits i bruk så har naturligtvis inte effektiviteten ökat. 

Så hur gör man för att hamna inom ramen för ett lyckat projekt, samtidigt som man har som 
mål att det ska bli användbart och effektiviserar verksamheten? En metod som utvecklats för 
att lösa vissa av dessa problem är Målbilder, vilket är en metod för att ta reda på vad en 
verksamhet egentligen behöver och hur man kan uppnå dessa behov (Sandblad och 
Hardenborg, s. 23). 

Mälarenergi har kontaktat oss i ett ärende som följer det mesta som finns beskrivet ovan. De 
har ett intresse av att datorisera en del av arbetet inom organisationen som idag sköts via 
papper. De har i ett tidigt skede av detta projekt utvecklat en pilot men inte funnit sina behov 
tillgodosedda. De har därför kontaktat oss med en önskan om att vi ska hjälpa till att utveckla 
ett användbart system som samtidigt effektiviserar genom att snabbare göra information 
tillgänglig för utvärdering.  

1.2. Problembeskrivning 

Metoden Målbilder är till för att på bästa möjliga sätt utforma framtidens arbete och IT-stöd 
inom en organisation.  

För att uppnå så bra resultat som möjlig med uppsatsen kommer vi ställa oss följande frågor: 

 Går Målbilder att applicera med icke erfarna processledare?                                                    

 Hur fungerar det att applicera Målbilder på Mälarenergi?                                                               

 Vad fungerade bra med metoden?                                                                                                                             

 Vad fungerade mindre bra med metoden?     

 Vad kan man göra för förändringar för att få metoden att fungera bättre?                                                                                                 

 Kan metoden hjälpa till att undvika vanliga fel inom misslyckade IT-
utvecklingsprojekt?                                                                                

1.3. Syfte med uppsatsen 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur bra metoden Målbilder fungerar när man inte 
har erfarna processledare och vilka eventuella ändringar och svårigheter som kan uppstå. 

Då vi inte har någon tidigare erfarenhet av Målbilder så kommer vi använda och dokumentera 
våra erfarenheter för att påvisa om metoden går att applicera med oerfarna processledare. 
Uppsatsen har därför också som syfte att kunna fungera som en guide och hjälpreferens för 
andra i samma situation som inte har tillgång till erfarna processledare. 
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1.4. Syfte med arbetet 

Syftet med arbetet hos Mälarenergi är att tillgodose en bra dokumentation för hur det framtida 
arbetet med ett handdatorsystem bör se ut. Målet är att när arbetet är slutfört ska de ha klart 
för sig hur deras arbete borde se ut och vilka hjälpsystem de behöver. Detta kan de sedan 
använda som grund för ett framtida beslut om ett system kan utvecklas eller köpas in. 

Genom att använda metoden Målbilder i modifierad form, skall arbetarna själva få utrymme 
att skapa sin egen framtid inom rimliga avgränsningar och även tänka över hur de jobbar idag 
och vad som skulle kunna göras annorlunda. Genom att identifiera problem idag och 
eventuella problem i framtiden kan företaget vara mer förberedda oavsett om de väljer att ha 
hand om utvecklingen själva eller köpa in ett färdigt system. 

1.5. Mål 

Målet med uppsatsen är att ge en grundlig bild över hur ett genomförande med Målbilder kan 
se ut. Förutom detta ska vi försöka ge så pass bra feedback på vårt genomförande att en 
verksamhet eller grupp känner sig säkra på att de kan genomföra ett målbildsarbete med goda 
resultat även då de är oerfarna inom området. 

Målet är däremot inte att ge en fullständig guide till hur Målbilder ska användas utan att ge ett 
kompletterande material utöver metodbeskrivningen i boken om Målbilder.  

1.6. Avgränsningar 

En avgränsning som vi tidigare har nämnt är att vi vänder oss mot icke specialister, det vill 
säga personer som inte tidigare har några erfarenheter inom området.  

De största avgränsningarna kommer ligga i hur vi använder metoden Målbilder då vi enbart 
kommer kunna utföra ett specifikt genomförande. Målbilder som sådan innehåller massvis av 
valmöjligheter som resulterar i olika genomföranden. Detta för att kunna skräddarsy metoden 
för det specifika arbete som man ska genomföra. Vi kommer alltså enbart kunna redovisa 
feedback och erfarenheter för det genomförande som passade bäst för vårt målbildsarbete. Vi 
kommer i största möjliga mån förklara varför vi valt att utforma vårt utförande som vi gjort, 
samt vilka felval vi gjorde. 

Då vi har ett tidsschema som måste följas för vårt arbete kommer vi inte heller kunna använda 
metoden Målbilder till dess fulla utsträckning, utan vi kommer endast hinna med de mest 
grundläggande aspekterna. 

Tidsaspekten tillåter inte heller att vi kommer hinna med att se huruvida det som kommer 
fram av målbildsarbetet används vid den slutgiltiga utvecklingen av ett IT-stöd eller huruvida 
resultatet påverkar alla de negativa aspekter som metoden som sådan är till för att lösa. 

1.7. Målgrupp 

Uppsatsen är i första hand tänkt att rikta sig mot intresserade av metoden Målbilder med syfte 
att ge en inblick i hur den kan användas för att passa mindre projekt och inte så erfarna 
processledare. Detta gör att språket i uppsatsen kommer att hållas på en nivå som skall vara 
lättförståligt för de flesta. Det kommer även resultera i att vi kommer presentera de flesta 
metoder och deras karaktärer grundligt för att ge en så bra grundläggande förståelse som 
möjligt för området. 
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1.8. Ordlista 

MDI: Människa-datorinteraktion 

Målbilder: En metod som kan användas för att ta fram en verksamhets förändringsbehov och 
hur man kan uppnå förbättring genom en förändring av både organisation och införande av IT-
stöd. 

Pilot: En första test variant som görs enklare än den slutgiltiga produkten.  Med hjälp av 
piloten kan man kontrollera att produktens funktionalitet fungerar och få feedback innan den 
slutgiltiga produkten utvecklas. 

Processdokumentatör: Den person som är ansvarig för dokumentationen under arbetsmötena. 

Processledare: Den person som håller i arbetsmötena. 

Processledarna: Här syftar vi på processledaren och processdokumentatören tillsammans. De 
ansvarar för hela målbildsarbetet. 

Productivity paradox: Kommer ursprungligen från industrialismen, men blev senare 
applicerbart även på IT-utvecklings fronten. Man tror att effektivitet och förtjänst automatiskt 
kommer om man köper in kraftfulla och snabba system. Utförs arbetet på samma sätt som 
innan systemen implementerades så kommer effektiviteten inte att öka nämnvärt 

Prototyp: Inte färdig utgåva, ett utkast. Förlaga, testmodell.  (Se även: pilot) 

Silverbulletthinking: I den västerländska litteratur traditionen var silverkulan det enda vapnet 
som kunde förgöra vissa typer av monster. Som ett resultat av detta blev det en metafor för en 
enkel lösning som löste gigantiska problem. (Se även: productivity paradox) 

Simuleringar: Är ett sätt att så långt som möjligt återskapa en verklighet i en kontrollerad 
miljö. 

Solow computer paradox: Produktiviteten på arbetsmassan har inte ökat trots att arbetet har 
digitaliserats. (Se även: productivity paradox)  

Transkription: Att överföra från tal till text. 

1.9. Disposition 

I kapitel två beskrivs de metoder vi använder för uppsatsen och de modifikationer vi har varit 
tvungna att göra. I kapitel tre går vi igenom hur Målbilder ser ut och fungerar. I det fjärde 
kapitlet beskriver vi vårt genomförande. I det femte och sista kapitlet redovisar vi resultat och 
slutsatser. 
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2. Metod 

När en studie skall genomföras så krävs det enligt Gillham (2008) att det beslutas ett par saker 
innan arbetet påbörjas. Till att börja med bör det beslutas vad som ska studeras och vilket 
resultat som ska uppnås. När detta är beslutat kan det vidare tas ställning till vilka strategier 
och tekniker för datainsamling som ska användas. Slutgiltigt ska det beslutas vilket 
tillvägagångssätt som kan användas för att analysera och redovisa den information som 
samlats in. En bild över flödet från samma källa följer nedan: 

 

Figur 2: Modell av forskningsprocessen (Källa: Egen bild efter Oates 2005, s. 33) 

 

Alla de strategier som kan användas för studier är i sin tur en del av en eller två stora 
metodsätt som finns. Dessa två metodsätt är kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Kvalitativ forskning är enligt Nationalencyklopedin ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt 
som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verksamhet som analyseras. Detta 
i kombination med att datainsamling och analys sker samtidigt i växelverkan, samt att 
forskaren försöker att fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. 

Det är alltså kortfattat en metod som inriktar sig mot att undersöka en mindre population men 
som är noga utvalda för ämnet som undersöks.  Man går mer på djupet, men med en mindre 
bredd, detta då till skillnad mot kvantitativ forskning som enligt Nationalencyklopedin 
definieras som: ”Ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där 
forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 
statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i 
testbara hypoteser”. 
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Kvantitativ forskning syftar alltså till att studera större populationer och på så sätt få 
statistiska resultat. Detta har en fördel gentemot kvalitativ forskning på så sätt att forskaren 
inte själv behöver delta i det den studerar vilket har uppfattats som en fördel av 
objektivitetsskäl enligt Nationalencyklopedin. Enligt Gillham (2008) är det även ett problem 
att forskare kan ha förutfattade meningar. Det är därför viktigt att vara medveten om detta och 
då man inte alltid själv är medveten om sina förutfattade meningar är det viktigt att fråga sig: 

 Vad förväntar jag mig att finna? 

 Vad skulle jag vilja finna? 

 Vad hoppas jag inte finna? 

När frågorna har besvarats är det viktigt att vara uppmärksam på oväntade upptäckter eller 
betydelser även om de skiljer sig från svaren på de tre frågorna. 

2.1. Val av Strategi för uppsatsen 

För att avgöra vilken eller vilka strategier som ska användas vid sin forskning krävs det att 
man vet vad det är man vill studera och vad det är som man vill ha svar på. 

Då vi har som mål att denna uppsats ska kunna användas som en guide eller hjälp för andra 
som vill använda Målbilder kommer vi använda strategin aktionsforskning. Enligt Oates 
(2005, s. 168) är aktionsforskning bra då det genererar en forskning som är bra för människor 
i den riktiga världen. Detta eftersom det är en strategi som är bra för att fylla gapet mellan den 
akademiska världen och världen som den alldagliga människan lever i. Det kan på ett lättare 
sätt sägas att aktionsforskning är bra för att fylla gapet mellan folk som är insatta i ett ämne 
och de som inte är de. 

Detta uppfyller syftet som vi har med uppsatsen samtidigt som det har ett arbetssätt som 
passar oss eftersom vi har som mål att testa metoden Målbilder. 

Aktionsforskning i sig är varken kvalitativ eller kvantitativ utan det beror på det fenomen som 
man studerar. Då vi kommer använda oss av metoden Målbilder som innehåller både 
kvantitativ och kvalitativa inslag, så betyder det att vi kommer använda oss av en mix av 
dessa. Att använda en mix av både kvantitativa och kvalitativa metoder som vi valt att göra är 
ett vanligt val i undersökningar enligt Holme och Solvang (1997). 

2.1.1. Aktionsforskning 

Den variant av aktionsforskning som vi har utgått ifrån är den som beskrivs av Oates (2005, 
kapitel 11). Metoden har sitt ursprung i två oberoende arbeten som pågick under 1940 till 60 -
talet då den utvecklades för att hjälpa forskare att komma fram till bättre metoder för att 
handskas med psykologiska besvär. Strategin användes ursprungligen endast av professionella 
inom olika områden som ville utreda och förbättra sitt arbete inom ett specifikt område. Man 
testade i verkligheten olika sätt att genomföra arbetet för att sedan se vilket sätt som 
fungerade bäst. En person som har varit mycket inblandad i hur aktionsforskning idag 
används inom informationssystem är Peter Checkland (Checkland and Scholes 1990, enligt 
Oates 2005). Det han gjorde var att han satt upp en struktur för hur forskare ska tänka runt det 
här. Strukturen som han kom upp med såg ut såhär: 
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F: Ett ramverk med idéer som agerar som teoretisk grund för forskningen i det aktuella fallet 

M: En problemlösande metodologi som forskaren har utvecklat eller förändrat. M baseras på 
den teoretiska grunden i F 

A: Ett område i den riktiga världen att applicera detta på. Forskaren använder här M för att 
lösa problemet som finns för människor samtidigt som man för en dialog på vilket sätt det har 
varit en förbättring gentemot tidigare. Samtidigt som man genomför detta borde forskaren 
även reflektera över de deklarerade F och M och modifiera dessa ifall det behövs. 

Det finns en till modell över processen som har ytterligare ett par steg i slutet, den gjordes av 
Susman och Evered (1978) och såg ut såhär: 

1. Diagnos: Identifiera problemet (F i den tidigare strukturen). 

2. Planering: Kom upp med lösningar som kommer lösa problemet (M i den tidigare 
strukturen). 

3. Insats: Använd lösningen i den berörda verkligheten (A i den tidigare strukturen). 

4. Utvärdering: Utvärdera om det problemet löstes (Ny utöver den förra strukturen). 

5. Reflektera: Avgör vad som har blivit åstadkommet i både praktiska och teoretiska 
kunskaper och om ytterligare en cykel måste genomföras (Ny utöver den tidigare strukturen). 

Vi ska som sista del på det här kapitlet fortsätta på det som vi började med i inledningen, det 
vill säga komma fram till varför denna strategi passar oss så bra. Det kommer vi att göra 
genom att presentera några av de karaktäristiska drag som aktionsforskning har och på vilket 
sätt de är gynnsamma för oss. 

Den första punkten är att aktionsforskning karakteriseras av att man istället för att utreda 
abstrakta hypoteser eller matematiska bevis, ägnar sig åt att lösa problem som kommer från 
människor som bor, jobbar och lever i den riktiga världen. Detta är en fördel för oss på ett 
sådant sätt att det är precis det vi ska göra, då vi vill testa en metod som ska lösa problem som 
finns idag i den verkliga världen. 

Den andra punkten som karakteriserar aktionsforskning är att forskare utför något i den 
verkliga världen för att sedan reflektera över vad som hände och vad man lärde sig av det. 
Detta är också en punkt som stödjer vad vi ska göra då målet med uppsatsen som tidigare 
skrivits är att fungera som en handbok med hjälp och lärdomar för andra människor som vill 
använda Målbilder. 

Den tredje punkten är att aktionsforskning karakteriseras av att deltagarna är människorna 
som jobbar och i lever den världen som studeras, samtidigt är de aktiva medlemmar av 
forskningen. Detta är precis vad som kommer ske i vårt fall då vi med hjälp av deltagarna 
kommer genomföra ett målbildsarbete samtidigt som vi studerar vad som fungerar bra 
respektive dåligt med metoden.    

Den fjärde punkten som karakteriserar strategin är att det inte finns några restriktioner på 
vilka eller hur många datainsamlingsmetoder man kan eller bör använda för att bedriva 
forskningen. Detta är en stor fördel för oss då vi kommer använda de datainsamlings metoder 
som anges av Målbilder, samtidigt som vi inte kommer använda oss av en ensam utan ett 
antal olika. 
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Den sista punkten som karakteriserar strategin är att resultaten av forskningen är relevant för 
människor i den riktiga världen.  

Med detta menas att resultaten är till nytta för vardagssysslor som sker varje dag av någon, 
istället för att det genererar en teoretisk forskning som kan vara svårt att hitta ett 
appliceringsområde på, man kan på ett lättare sätt säga att har en förmåga att fylla upp 
hålrummet mellan den akademiska världen och den vanliga. Resultaten är också bra när man 
vill förfina och förbättra metoder. Båda dessa punkter passar väldigt bra för oss då vi som 
tidigare nämnt vänder oss mot människor utan akademisk bakgrund, samtidigt som vi har som 
mål att i största mån komma med förbättringsförslag på metoden för just de genomförande vi 
kommer göra. 

2.2. Val av tekniker för datainsamling 

Vilka metoder som används vid aktionsforskning baseras som tidigare skrivits av vad det är 
man studerar. Vårt mål med denna uppsats är att testa Målbilder ute i den verkliga världen för 
att sen dra lärdomar av detta. Det betyder att de insamlingsmetoder vi kommer använda 
baseras helt på vilka insamlingsmetoder som används i målbildsarbetet. Därför kommer detta 
stycke att bestå av en sammanfattning och förklaring av de metoder som kommer användas 
för datainsamlingen i vårt målbildsarbete. Varför vi valt att använda just dessa 
insamlingsmetoder och hur de kommer användas i arbetet kommer förklaras senare under 
kapitel 4. 

2.2.1. Fallstudie 

Definitionen på en fallstudie är enligt Yin (2003, s. 142) ”A case study is an empirical inquiry 
that investigates a contemporary phenomen within its real-life context, especially when the 
boundaries between phenomen and context are not clearly evident”. Man kan på ett enklare 
sätt säga att en fallstudie inriktar sig på en speciell del av det som ska undersökas, i vårt fall 
den övergripande verksamheten som vi ska genomföra ett målbildsarbete i. Det som 
karakteriserar en fallstudie är att man undersöker ett fenomen för att få en djup och detaljerad 
bild av det. 

Det finns olika varianter av fallstudier enligt Yin (2003, s. 143) och den variant vi kommer att 
använda är Exploratory study vilket ofta används av forskare för att förstå ett 
forskningsproblem där det finns väldigt lite dokumenterat. Detta avhjälps med en ”i det 
verkliga livet” studie där man kan få en grund till det som inte finns dokumenterat. 

Då fallstudier är en strategi som vi tidigare tagit upp (se figur 2) så behöver man även en eller 
flera datainsamlingsmetoder för att få ut information. Det finns för fallstudier ett flertal 
metoder att välja mellan. Några av de metoder som går att använda är intervju, observation, 
dokumentanalys och enkäter. 

Fallstudier är alltså sammanfattat en strategi för att skaffa sig djup kunskap om ett specifikt 
fenomen.  

2.2.2. Observation 

En definition på observation är “to watch and pay attention to” (Oates 2005, s. 202). 
Observation är något man till vardags gör hela tiden, det innefattar se, höra, analysera, komma 
upp med teorier och flera andra saker som man naturligt gör. 
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Observation som datainsamlingsmetod används när man vill veta vad människor egentligen 
gör istället för vad de säger att de gör. Hur metoden i sig fungerar behöver egentligen inte 
förklaras då det är ganska uppenbart vad det är, men vi ska nämna de två olika sorternas 
observation som finns, vad de är samt deras för- och nackdelar. 

De två olika typerna av observationer som finns är systematiska och deltagande. Systematisk 
observation är att det i förväg har bestämts vad det är som ska studeras och det används ett 
fördefinierat protokoll som det kan noteras i hur ofta det sker eller hur länge. Ett exempel på 
detta kan vara att det studeras när varje anställd anländer till jobbet och hur lång tid det tar 
innan de är färdiga att börja jobba. Deltagande observation på andra sidan betyder att 
undersökaren själv deltar vid det moment som ska undersökas. Det betyder att undersökaren 
själv kan uppleva det som undersöks och använda alla sina egna sinnen för att få så mycket 
erfarenhet som möjligt från den specifika händelsen. I deltagande observation användes det 
inget fördefinierat protokoll utan det skrivs ner så mycket som möjligt av de intryck som ges. 
De fördelar samt nackdelar som finns kan sammanfattas såhär enligt Oates (2005, s. 214). 

Fördelar Systematisk observation: 

 Upptäcker vad folk egentligen gör istället för vad de säger. 
 Är ett verktyg för att snabbt samla kvalitativ data som är färdig för analys direkt då 

man följer en fördefinierad struktur. 
 Efter lite övning kan vem som helst följa den givna strukturen. 
 Ett bra sätt att samla in data om saker som deltagarna inte ens själva tänker på, till 

exempel hur mycket tid per dag som ägnas åt att ta bort spam e-post. 

Fördelar Deltagande observation: 

 Billig att genomföra samtidigt som lite utrustning behövs. 
 Tillgodoser ett sätt att få innehållsfulla insikter i sociala beteenden. 
 Tillgodoser ett sätt för undersökaren att få reda på folks intentioner och tankar. 
 Forskaren kan ägna sig åt undersökning samtidigt som de gör sitt vanliga jobb. 

Nackdelar Systematisk observation: 

 Kan endast studera ett uppenbart beteende, inte orsaken eller intentionerna med det. 
 Förutsätter att uppenbart beteende enkelt kan kategoriseras i olika grupper för att 

lättare få förståelse för en situation. 
 Svårt att ge deltagarna återkoppling vilket leder till att det är svårt att motivera varför 

deltagarna ska ställa upp när de inte har något att vinna på det. 

Nackdelar Deltagande observation: 

 Observatören måste vara där när det händer, allt som händer när han inte är där är 
okänt. 

 Kan leda forskaren till riskabla situationer både psykologiskt, socialt, lagligt och 
fysiskt. 

 Kan ibland ha en diskutabel reliabilitet då uppkommen fakta sällan är den samma från 
observatör till observatör. 

 Det kan vara svårt att hitta likheter mellan olika tillfällen på samma område. 

Även om det bara finns dessa två olika sorters observation så finns det flera val som måste 
göras när en observation ska genomföras, dessa visas i figuren på nästa sida.  
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Figur 3: Olika typer av observationer (Källa: Egen bild efter Oates 2005, s. 203) 

De val av Observation som vi har gjort är rödmarkerade. 
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2.2.3. Enkätundersökning 

Enkätundersökningar förelås för fallstudier då man vill uppnå ytlig kunskap om ett fenomen 
(Oates 2005, s. 141). Det finns en mängd olika enkättyper och den variant vi valde att 
använda kallas för en öppen enkät intervju, vi kommer därför endast förklara den varianten. 
Fördelen med en öppen enkät är att man inte behöver någon förkunskap om ämnet, det vill 
säga man behöver inte tillräckligt mycket kunskap för att veta vad det är man ska fråga efter. 
Nackdelen med denna typ av enkät är att folk kan uppleva att frågorna är svåra eller krångliga 
och därför väljer att inte svara. Sammanfattningsvis följer ett antal för och nackdelar för 
öppna enkätundersökningar enligt Gillham (2008, s. 161). 

Fördelar: 

 Ett sätt att nå nästan alla. 
 Kan ge nyckeldata till låg kostnad. 
 Kan vänta med att besvaras. 
 Kan passa vissa respondenter bättre än krav på omedelbart svar. 
 Kräver ingen transkription. 

Nackdelar: 

 Inte reflektiv eller interaktivt. 
 Kräver att respondenter kan uttrycka sig i skrift. 
 Antalet frågor och längden på svaren är begränsade. 

För att ytterligare ge några fördelar med att varför vi valde att använda en öppen enkät istället 
för en sluten kommer vi gå igenom lite skillnader mellan en öppen och sluten enkät. 

Slutna frågor tenderar till att få ut lika mycket information ur intervjupersonen då det endast 
går att bekräfta eller förneka sådana frågor. Slutna frågor är alltså frågor som man endast kan 
svara antingen ja eller nej på och möjligen även med ett fördefinierat svar. En tumregel när 
man framställer sin enkät för att inte få slutna frågor är att aldrig använda verb (Häger 2007, s. 
56-57). 

I motsatts till detta så finns det ett par knep för att få fram öppna frågor. Ett av dessa knep är 
att börja frågan med någon utav dessa ord: Vad? hur? varför? och mindre viktiga men 
användbara Vem? var? när? (Häger 2007, s. 57). Några andra grundläggande tumregler vid 
utformning av frågeformuleringar till en enkät är att man ska undvika dubbelfrågor, 
överdrifter och till sist ledande frågor. 

2.2.4. Intervjuer 

Intervjun är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna när man bedriver forskning. Det 
finns ett flertal varianter av intervjuer, allt från e-post intervjuer till elitintervjuer (Gillham 
2008). Den intervjuform som antagligen är den vanligaste är den muntliga, men även denna 
finns i en rad olika utformningar. Intervjuandes teknik är en hel vetenskap och det finns flera 
litteraturer som vänder sig mot enbart detta, så vi kommer därför förklara den variant av 
intervju som vi kommer använda samt lite hur det går till och vad som är fördelarna med just 
den typen. 

Den variant av intervju som kommer användas för detta arbete är den muntliga versionen. När 
man sen kommer till muntliga intervjuer så finns det i huvudsak tre olika varianter och det är: 
den strukturerade, den ostrukturerade och den halvstrukturerade intervjun. 
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Det som skiljer dessa tre former ifrån varandra är som det låter, strukturen. När man pratar om 
strukturen i en intervju menar man det logiska flödet som samtalet styrs av (Häger 2007, s. 
73). En strukturerad intervju kännetecknas av att frågeledaren har givna frågor med givna 
uppföljningsfrågor som kommer följa genom hela intervjun, medan den halvstrukturerad har 
ett antal stora frågor som man vill ha svar på, men där får den svarande prata fritt omkring 
frågan. Den ostrukturerade intervjun är då att det inte finns några i förväg givna mål med 
intervjun utan den svarande får prata fritt om ett område vartefter det är upp till frågeledaren 
att styra intervjun om något med extra stor betydelse kommer upp (Oates 2005, kapitel 13). 
Den variant som vi använde som vi även kommer förklara mest är den halvstrukturerade 
intervjun. 

För att förklara den halvstrukturerade intervjun på ett så kortfattat sätt som möjligt lånar vi ett 
antal punkter från Häger (2007, s. 103): 

 Samma frågor ställs till alla inblandade. 

 Typen och formen av frågorna genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa 
ämnesfokus. 

 För att likställa att likvärdiga saker täcks in (med tanke på den efterföljande kompara-
tiva analysen) leds intervju personerna vidare med hjälp av följdfrågor om någon av 
de relevanta underrubrikerna inte spontant har tagits upp. 

 Ungefär lika lång intervjutid avsätts i varje fall. 

Intervjuande är som sagt en hel vetenskap så för att kunna genomföra det på ett så bra sätt 
som möjligt rekommenderas att följa någon av den litteratur som finns inom området, men en 
viktig detalj för halvstrukturerade intervjuer är samma som för enkäter, det vill säga att man 
undviker slutna frågor. 

2.2.5. Arbetsmöten 

Den största datainsamlingsmetoden som kommer användas under arbetet med Målbilder är 
arbetsmöten. Arbetsmöten kan snabbt sammanfattas som en variant av seminarier, det går ut 
på att man sitter ett antal personer och för diskussioner runt olika områden. Det kan på vissa 
sätt jämföras med en gruppintervju där ett givet antal person får ett område att diskutera.  

Strukturen på arbetsmötena som används är att det finns en processledare som styr mötet, det 
är inte så att han ställer frågor utan mer att han ser till att det är rätt områden som diskuteras 
samt ser till att genomföra olika aktiviteter om inspirationen i gruppen börjar ta slut. Det finns 
även en processdokumentatör som är helt utanför diskussionen och helt ägnar sig åt att 
dokumentera det som kommer upp under arbetsmötenas gång. 

Mer om arbetsmötena och hur de går till finns att läsa om i boken om Målbilder (Sandblad 
och Hardenborg). 

2.3. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet kan definieras som: ”Validitet: att enbart mäta det som avses mätas. 
En mer allmän definition är att mätinstrument inte skall ge några systematiska fel. Detta 
tillgodoses genom tydliga definitioner av begreppen, en klar uppfattning av 
bakgrundsfaktorer och orsak-verkan-realationer, genom noggrann experimentplanering” 
(Wallén 1996, s. 165). 
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I vårt fall blir då detta om vi använt Målbilder på rätt sätt så att inte fel uppstår på grund av att 
vi genomfört metoden (Målbilder) på ett felaktigt sätt. 

”Reliabilitet: att mätinstrumenten är pålitliga. Under förutsättning att mätobjektet är stabilt 
skall ett bra mätinstrument ge samma värden vid upprepad mätning. En mer allmän definition 
är att mätinstrumenten inte ska ge slumpmässiga fel” (Wallén G 1996, s. 165). I vårt fall blir 
denna punkt att vi använder aktionsforskning på ett korrekt sätt. 

Vad det gäller validiteten ligger vi bra till då vi noga har studerat Målbilder samtidigt som vi 
fått bra stöd från en av upphovsmännen till den. Dock har vi inte så hög reliabilitet på arbetet. 
Då mätinstrumenten i detta fall är vi som genomför metoden kommer samma resultat inte 
kunna uppmätas två gånger eftersom vi lärt oss av misstagen från första omgången. Vi skulle 
antagligen inte få samma resultat igen om vi oberoende erfarenheten gjorde samma arbete två 
gånger eftersom målbildsarbete kan genomföras på så många olika sätt.  

Dock kommer de erfarenheter vi kommit upp med vara till stor hjälp för de som ska göra ett 
liknande genomförande med Målbilder. 

2.4. Utvärderingsmetod 

Den utvärderingsmetod som kommer användas för detta arbete är den som beskrivs för 
aktionsforskning i Oates (2005, s. 169). 

Utvärderingsguiden som sådan finns i litteraturen att se likt Figur 4. 

Figur 4: Utvärdering guide (Källa: Egen bild efter Oates 2005, s. 169) 
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3. Teori 

För att ge en bättre förståelse av uppsatsen hos läsare som inte tidigare har kommit i kontakt 
med Målbilder kommer här ett teoretiskt avsnitt där vi har gjort ett försök att sammanfatta det 
viktigaste.  

3.1. Målbilder 

För att till fullo förstå vad målbildsarbete är och vad som är syftet med att genomföra ett 
sådant så är det viktigt att förstå grunderna. Vi kommer därför att beskriva målbildsarbete i ett 
antal olika steg som kommer baseras på den variant av Målbilder som vi följer. Den varianten 
som vi följer är den som presenteras i boken Målbilder (Sandblad och Hardenborg), därför 
kommer all information som presenteras i detta kapitel tas därifrån. 

3.1.1. Bakgrunden, varför behövs Målbilder? 

Som vi tidigare i uppsatsen har nämnt har det uppkommit ett flertal konsekvenser av att allt 
fler arbetsuppgifter idag utförs med hjälp av IT-stöd. Arbetsåret 2006 kom mer är 75 procent 
av alla yrkesverksamma i Sverige dagligen i kontakt med datorer och andra IT-hjälpmedel. 
Mer än 35 procent använder datorer mer än halva arbetsdagen och över 15 procent utför hela 
sitt arbete i direkt kontakt med datorer. Så om siffrorna nu är så här höga hur drabbas då dessa 
användare då dessa IT-stöd och IT-hjälpmedel inte är användbara?  Detta leder till att system 
blir krångliga och bökiga vilket i sin tur leder till irritation och stress. 

Det finns idag många metoder som syftar till att lösa problem med att IT-stöd inte uppfyller 
kraven på att vara användbara, men det Målbilder har inriktad sig mot i en större grad är att i 
en tidig fas fånga upp förändringsbehov inom organisationen. Syftet till detta är att varje 
införande av ett nytt IT-stöd mer eller mindre kommer att påverka verksamheten i olika 
avseenden och ofta på ett väldigt påtagligt sätt. Därför är det viktigt att först identifiera 
förändringsbehoven så att IT-stödet som utvecklas löser de problem som finns idag utan att 
skapa nya. 

3.1.2. Målbilder, hur har det kommit till? 

Målbildsarbete är inte något som är nytt varken när det gäller utveckling av IT-stöd eller 
resten av världen.  Ett annat område som det används inom som inte är IT-utveckling men 
som man ändå kan se stora likheter med är inom psykologin där denna definition finns att 
hitta ”Att arbeta med målbilder innebär att skapa positiva visualiseringar där individen 
föreställer sig att hon redan uppnått det hon önskar” (Prytz 2004). Det är en definition som i 
stort skulle passa väldigt bra in även för målbildsarbete när det gäller IT-stöds utveckling. 

Den målbildsarbetsvariant som vi använder har till stor del inspirerats av etablerade metoder 
inom MDI och något som kallas kooperativ design (engelska: participatory design (PD)). 

Man kan se tydliga likheter med PD och vår modell av Målbilder i ett definitionscitat ”It 
rejects the assumption that the goal of computerization is to automate the skills of human 
workers, instead seeing it as an attempt to give workers better tolls doing their jobs. It 
assumes that the workers themselves are in the best position to determine how to improve 
their work and their work life” (Schuler och Namioka 1993, s. xi). 

I både PD och Målbildsarbete anses det vara användarna av IT-stödet är de som bäst vet vad 
som behöver förändras i deras arbetsvardag och hur IT-stödet på bästa sätt bör se ut. 
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PD kan dock inte ses som en metod utan mer som ett ramverk, dock har det i ramverket för 
PD uppkommit flera metoder som liknar Målbilder. En av dessa är The future workshop 
method.  Ett definitionscitat på en variant av The future Workshop method visar även här på 
slående likheter med Målbilder: “We describe a technique that extends current participatory 
design methods, to explore the interactions between activity and technology, now and in the 
future” (Vavoula, Sharples och Rudman). 

Skillnaden mellan Målbilder och liknande metoder är att de fokuserar mer på själva 
utformningen än själva IT-stödet som sådant. 

Målbilder som vi valt att följa har framkommit ur författarnas forskning som startade under 
senare delen av 1980-talet och sedan dess har baserat på deras erfarenheter och tillämpningar 
av metoden som sedan har förfinats och förbättras till det som vi idag följer. 

3.1.3. Syftet med Målbilder 

Målbildsarbete syftar som det låter till att ta fram en målbild, men vad är då en målbild kan 
man fråga sig. Det är ”Att ta fram en konkret vision, en målbild, av hur ett framtida arbete 
som helhet kan och bör se ut. De mål som sätts upp i arbetet ska kunna nås och det ska vara 
möjligt att skapa bra, effektiva och attraktiva arbeten med en god arbetsmiljö”. 

Målbilder syftar alltså till att utveckla ett stöd för framtidens verksamhet och inte hur den ser 
ut idag. Utvecklar man bara ett IT-stöd efter hur verksamheten ser ut idag kan man inte 
utnyttja den förändringspotential som finns. 

För att då kunna utveckla detta IT-stöd för den kommande verksamheten är det då en 
grundläggande princip att man först måste komma fram till hur framtidens verksamhet ska se 
ut.  Alla är kanske inte överrens på hur verksamheten ska se ut i framtiden men alla måste 
veta vad det är man strävar emot. Detta är syftet med Målbilder, att komma fram till hur 
verksamheten och IT-stöd som helhet ska se ut i framtiden för att få en bra grund för 
kommande krav-, beställnings-, utvecklings- och införandearbete. 

3.1.4. Genomförande av Målbilder 

Att genomföra ett målbildsarbete skiljer sig från fall till fall, men grundstegen är alltid att en 
eller flera arbetsgrupper med erfarna medarbetare från verksamheten som ska utvärderas sätts 
samman. Grupperna arbetar sedan med att beskriva och analysera dagens arbete, identifiera 
förändringsbehov och förändringsutrymme samt beskriva sin vision av det framtida ”goda och 
effektiva arbete” . 

Visionen av det framtida och goda arbetet kan beskrivas som antal viktiga faktorer som ska 
karakterisera det framtida arbetet och dels som scenarier av hur arbetet i praktiken kan tänkas 
se ut. 

Det här är grunden i Målbilder, men det kan även tänka tas ett steg längre där man till 
exempel kan specificera preliminära krav på ett IT-stöd, arbetsprocesser och annat som 
behövs för att möjliggöra arbetet som arbetsgruppen eller arbetsgrupperna har kommit fram 
till. Det finns inget specifikt och korrekt sätt att genomföra ett målbildsarbete utan det är upp 
till processledaren och gruppen att hela tiden planera och genomföra arbetet på bästa sätt för 
att nå upp till bra resultat. 
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Processledaren och processdokumentatören ska enligt metoden vara en kunnig och erfaren 
person inom området för att på bästa sätt kunna anpassa och styra arbetet efter den givna 
situationen och få ett bra resultat.  

Arbetets flöde kan beskrivas med följande rubriker: 

Steg 1: Strategiska förutsättningar och villkor 

Steg 2: Arbetsgruppens sammansättning 

Steg 3: Fastställa en tidshorisont 

Steg 4: Genomförande av arbetsmöten 

Steg 5: Ta fram rapporter från målbildsarbetet 

Steg 6: Förankring av målbilden i organisationen 

Alla dessa punkter som ingår i den här varianten av Målbilder som vi kommer genomföra och 
genomförandet finns detaljerat beskrivet under kapitel 4. 

3.1.5. Resultat av Målbilder 

Som vi under 3.1.4 i uppsatsen har förklarats så kan ett målbildsarbete med Målbilder ha 
olika omfattningar i olika fall. En effekt av detta kan vara att det inte är förrän i slutet av ett 
genomförande som man vet vad slutresultatet kommer bli. Det kan sträcka sig från att vara en 
generell beskrivning av det framtida arbetet inom verksamheten till att vara en detaljerad 
beskrivning av krav för en kommande IT-stödsutveckling. 

I grundutförande kan följande dokument vara viktiga delar av resultatet: 

1. Strategiska utgångspunkter och förutsättningar 

Här redovisas de förutsättningar som är givna från ledningshåll och som målbildens förslag 
ska utgå från. De målar upp spelplanen på vilken resten av arbetet baseras. 

2. Aspekter 

Med det menas en strukturerad beskrivning av sådant som arbetsgruppen anser ska, kan och 
bör karakterisera det framtida arbetet om man ska kunna uppnå de mål och förväntningar som 
bland annat formulerats i de strategiska utgångspunkterna. 

3. Scenarier 

Dessa beskriver hur det framtida arbetet utförs i praktiken, det vill säga mer utförliga 
berättelser om hur en framtida arbetsdag skulle kunna se ut om man lyckas genomföra det 
som beskrivits ovan. Beroende på målbildsarbetets syfte kan scenarierna vara av olika typ. De 
kan vara verbala beskrivningar av ”en dag på jobbet” eller mer utförliga visualiseringar i form 
av simuleringar eller videosekvenser av ett tänkt framtida arbete. Baserat på en tydlig målbild 
kan man sedan gå vidare. Handlar det om utveckling av nya IT-stöd går man vidare med det 
mer konkreta kravställandet på IT-stödet och skisser av prototyper. 
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4. Genomförande 

Genomförandet kommer följa det som rekommenderas i metoden Målbilder med tillägget att 
en startsekvens med förberedelser kommer att inleda arbetet. Förberedelserna syftar till att 
sätta sig in i arbetet runt målbildsarbete och verksamheten som vi skulle genomföra det i. 

Stegen kommer utförligt att beskrivas med syfte, rekommenderat genomförande, vårt 
genomförande och erfarenheter. 

Syfte kommer som det låter innehålla varför det aktuella steget genomförs. Rekommenderat 
genomförande och genomförande kommer finnas för delarna som finns i Målbilder eftersom 
det där finns riktlinjer för hur de bör genomföras. Planeringsfasen däremot har vi själva tagit 
fram och kommer därför endast innehålla vårt genomförande. 

Under genomförande kommer vi försöka få med alla de erfarenheter vi har fått av vårt 
genomförande för att på så sätt förhoppningsvis ge kunskap så att andra inte gör samma 
misstag.  

4.1. Planeringsfasen och Förstudien 

Planeringsfasen kan delas i två stora block, det ena är arbetet med att förstå idéerna bakom 
Målbilder medan den andra delen syftar till att få en grundläggande förståelse för hur 
verksamheten och jobbet idag ser ut på Mälarenergi. Vi kommer inte förklara delen som gav 
insikt i Målbilder då det enbart syftade till att läsa dokumentation och litteratur. 

För att få en grundläggande förståelsen för verksamheten och hur Mälarenergi fungerar idag 
genomförde vi en fallstudie. Fallstudien syftade till att vi som processledare skulle få inblick i 
verksamheten som vårt arbete hade som mål att utvinna en målbild för, samt att förstå hur 
vardagen ser ut för de personer som ingår i arbetsgrupperna. 

Fallstudien bestod av två delar, Enkätundersökning och Observationer. 

4.1.1. Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen var att för vår egen del få fram grundläggande problem i 
verksamheten idag, att se trender på vad de flesta arbetarna upplevde som ett problem. Detta 
för att sen ha som grund inför det första arbetsmötet för att trigga diskussioner. 

Genomförande 

När vi utformade enkäten skaffade vi oss grundläggande kunskaper om ämnet genom ett antal 
facklitteraturer. Vi rekommenderar detta för alla som ska utforma egna enkäter, men vi har 
tidigare i detta arbete under 2.2.3 förklarat de mest grundläggande principerna för att ge en 
grundläggande kunskap om detta. 

Den färdiga enkäten (se bilaga 1) fördelades elektroniskt till samtliga arbetare på Mälarenergi 
genom e-post med en uppmaning att svara inom två veckor. 
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Resultat och erfarenheter 

Vi fick in ett mycket lågt antal enkäter vilket ofta händer när man genomför 
enkätundersökningar, men det var fortfarande sämre än vad vi hade räknat med . Det har visat 
sig vid senare diskussioner med personer på Mälarenergi att skälet till att de inte svarat var på 
grund av att den kom ut innan ett lov vartefter enkäten senare glömdes bort. Dock tror vi det 
även till stor del beror på att folk inte har orkat på grund av att de behövde skriva ut enkäten 
själva och att den innehöll så pass lösa frågor som var svåra att svara på. Vi tror att vi hade 
fått ett mycket bättre resultat om vi skrivit ut enkäterna själva för att sen besöka dem till 
exempel under en rast eller liknande och bett dem att fylla i enkäten på några minuter och sen 
samla in den direkt. Dock försvinner då lite av fördelen med en öppen enkät som är att folk 
har tid på sig att tänka igenom svaren ordentligt och komplettera. Vi tror att majoriteten av 
svaren skrivs rakt av under en kort tid och därför skulle vår lösning med uppsökande besök 
antagligen varit mer lönsam. Att de svarande inte skulle få tillräckligt med tid för att tänka 
igenom sina svar tror vi skulle kompenserats av antalet fler enkäter som vi antagligen skulle 
fått in. 

4.1.2. Observationer 

Syftet med att göra en inledande observation av arbetet på Mälarenergi var för att få en 
grundläggande förståelse för hur arbetet bedrivs, samt de olika typer av arbete som finns.  

Målet var således att vi som processledare skulle få en inblick i arbetet som vi skulle hjälpa 
till att utforma en målbild för. 

Genomförande 

Observationerna genomfördes så att vi ett antal gånger följde med personer med olika 
arbetsuppgifter under en timme eller liknande där vi fick följa med på det jobb som 
genomfördes, samt fick en chans att ställa frågor alltefter. Den information som dök upp här 
dokumenterades inte utan det var som tidigare påpekats enbart för vår egen skull, för att få lite 
insikt i verksamheten. Kom det dock upp något under observationens gång som kunde ha 
betydelse för målbildsarbetet dokumenterades detta enkelt på ett anteckningsblock. 

Resultat och erfarenheter 

Detta var den mest framgångsrika delen av förstudien vi gjorde då det gav oss en väldigt bra 
insikt hur olika personer jobbar med olika arbetsuppgifter inom verksamheten. Det gav oss 
även en bra chans att lära känna vissa av de personer som senare skulle delta i arbetsmötena. 
Dessutom gav det oss även en chans att få prata med några av personer som inte skulle delta i 
arbetsmötena och fånga upp deras åsikter. 

4.2. Målbilder 

För att få en bra förståelse för hur den variant av målbildsarbete vi skulle använda började vi 
med att läsa igenom och studera boken Målbilder (Sandblad och Hardenborg) som är en 
handbok för hur metoden är uppbyggd och fungerar samt hur den bör appliceras. 

Då vi inte hade några tidigare erfarenheter av målbildsarbete räckte boken inte för att till fullo 
ge oss en fullständig förståelse över Målbilder. Vi tog här kontakt med en av författarna av 
boken där vi bokade in några möten för att få en bättre förståelse och få en chans att få saker 
förklarade för oss som vi inte fullständigt fått förståelse för av boken.  
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Att få hjälp av en av författarna av boken var helt klart en fördel, men vi tror att det med 
fullgott resultat går att använda en annan person med kunskap eller erfarenheter inom 
liknande område som Målbilder använder. Förslag på liknande metoder som skulle räcka för 
en person att svara på frågor om Målbilder är till exempel andra versioner av målbildsarbete, 
future workshop method och metoder under Participatory design ramverket. 

4.2.1. Steg 1 - Strategiska förutsättningar och villkor 

Syftet med det här steget är att arbetsgruppen eller arbetsgrupperna ska kunna arbeta med de 
framtida målbilderna med realistiska förutsättningar samtidigt som det finns ett tydligt 
underlag med förutsättningar och villkor för arbetet som ska ske. 

Rekommenderat genomförande 

Här rekommenderas att en grupp med strategiskt ansvar och kompetens inom organisationen 
sammanstället existerade och fastställda strategiska planer, dokument och beslut på ett 
överskådligt sätt. Detta kan kompletteras med muntliga strategier och planer som inte finns 
dokumenterade. Det påpekas även att fokus inte bara ska gälla IT-frågor utan för alla de 
aspekter som verksamheten kan beröras.   

Resultat av genomförandet 

Här skapas ett eller flera dokument som på ett övergripande, men ändå klart sätt beskriver för 
arbetsgruppen/arbetsgrupperna hur det framtida arbetets förutsättningar och villkor ser ut. 

Vårt genomförande 

Då det inte fanns några strategiska dokument som förklarade det framtida arbetet inom 
Mälarenergi eller liknande fick vi här hitta andra sätt att utvinna den här informationen. Vi 
valde här att genomföra ett flertal intervjuer med personer med strategiskt ansvar inom 
verksamheten. Detta ges delvis som förslag som komplettering i Målbilder (Sandblad och 
Hardenborg), men då vi helt saknade strategiska dokument fick vi använda detta som vår 
huvudsakliga informationskälla. 

De intervjuer vi genomförde var av typen halvstrukturerad då de inrymmer en flexibilitet som 
balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet (Gillham 2008, s. 102). 

Att all insamlad data var av god kvalitet var viktigt för oss då det som tidigare nämnts var vår 
enda informationskälla för de strategiska dokument som arbetsgruppernas arbete ska förhålla 
sig till. Att en intervju är halvstrukturerad kan sammanfattas som att den har ett antal punkter 
av gemensam struktur för alla som intervjuas. I vårt fall använde vi oss av samma tidsrymd 
och hade specifikt uppsatta öppna frågor som vi ville ha svar på. 

Intervjuerna sammanställdes i intervjurapporter som innehöll en sammanfattning samt ett 
antal citat för att stärka viktig fakta. 

Våra erfarenheter 

Att enbart använda intervjuer som informationskälla fungerade i vårt fall bra. Mälarenergi 
hade inga större riktlinjer på hur arbetet ska utvecklas i framtiden eller på vilket sätt, utan den 
största delen var mål som de ville att verksamheten skulle uppnå. Mål är alltid lättare att hålla 
sig till eftersom man bara behöver sträva emot att lösa dessa, istället för att ha riktlinjer eller 
krav på hur det ska gå till.  
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Det vi kan rekommendera som förbättring är att man i förväg förklarar den övergripande 
frågeställningen som kommer behandlas i intervjun för att ge den svarande tiden att hitta 
information och att komma upp med bra svar. I vårt fall var den övergripande frågeställningen 
om Mälarenergi hade några riktlinjer eller planer på hur organisationen ska utvecklas på det 
området som ett eventuellt IT-stöd var aktuellt.  

4.2.2. Steg 2 - Arbetsgruppens sammansättning 

Arbetsgruppens sammansättning, kompetenser och engagemang är avgörande för ett lyckat 
resultat. 

Rekommenderat genomförande 

Det rekommenderas att arbetsgrupperna fastställs av de personer som har ansvar för 
uppdraget, men även att man tar hjälp av lokala ledningspersoner, personalorganisationer och 
medarbetare . Det finns ett antal olika sätt att ta fram deltagare till arbetsgruppen och dessa 
finns att läsa om i boken Målbilder. 

En sammanfattning av ett antal kriterier är dock att gruppen ska hålla ett antal runt fem till sex 
engagerade personer. Detta för att större grupper blir krångligt att genomföra möten med 
samtidigt som gruppen fortfarande är funktionell om någon faller bort under arbetets gång.  
Man bör även se till att så många av verksamhetens olika kompetenser finns med för att ha 
någon från alla olika delar av arbetet som till vardags utförs. Ett slutgiltigt tips är att inte låta 
personer med chefspositioner delta för att undvika att kritik hur det fungerar idag skapar 
känsliga diskussioner. 

Resultat av genomförande 

En väl sammansatt grupp som känner entusiasm inför uppdraget och som kan jobba effektivt 
och ledigt utan hämmande faktorer. 

Vårt genomförande 

I vårt fall sammansattes grupperna i samråd med personer med ledande roller inom projektet 
som har kunskaper både om arbetet som ska utföras samt personalen i verksamheten. Fyra 
olika grupper sammansattes för att få med så mycket kompetens som möjligt då Mälarenergi 
är ett stort företag med mycket olika arbetsroller. Viss hänsyn fick dock tas till arbetsscheman 
och arbetsuppgifter när grupperna sammansattes. 

Arbetsgrupperna blev fyra stycken, detta för att få en bra bredd då målbilderna skulle tas fram 
för flera olika delar av verksamheten. En annan orsak till antalet grupper är att arbetsmötena 
endast skulle gå att hålla två till tre timmar på grund av arbetsförhållandena som gällde. Så vi 
valde att kompensera för avvikelsen på tids rekommendation med flera arbetsgrupper. 

Våra erfarenheter 

De erfarenheter som vi kan dra av den här delen av arbetet är att det är viktigt att låta personer 
inom verksamheten som känner personalen bra får vara med och sätta ihop grupperna. Det är 
väldigt viktigt att man har någon som vet hur personerna är då det är omöjligt som ny i 
verksamheten att plocka ut lämpliga personer. Dock kan vi se en risk med att om personen 
som är med och väljer ut gruppen även är involverad i ledningen av projektet väljer att inte 
välja ut personer med öppet motstånd till projektet eller delar inom det. 
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4.2.3. Steg 3 - Fastställa en tidshorisont 

Att besluta om en tidshorisont för målbildsarbetet. 

Rekommenderat genomförande 

Det rekommenderas att tidshorisonten sätts av uppdragsgivaren eller arbetsgruppen själv. Man 
kan sätta tidshorisonten som en fix tid, men även som ett tidsintervall.   

Tidshorisonten får inte sättas för nära i tiden eftersom förändringar oftast tar längre tid än vad 
man ursprungligen tänkt. Dock får tidshorisonten inte sätts för långt fram i tiden för att det då 
finns en risk att det känns så avlägset att det kan vara svårt att komma fram till konkreta idéer 
om hur arbetet kan se ut. 

Resultat av genomförande 

En fastställd tidshorisont för formuleringen av målbilder. 

Vårt genomförande 

Då projektet med handdatorn redan hade varit igång ett tag när vi startade det här 
målbildsarbetet så har vi inte lagt någon större vikt vid detta steg. Förändringarna var ju redan 
i rörelse och det var ganska klart att det skulle ta ett bra tag innan projektet skulle bli helt 
klart. Vi har dock hållit oss till att prata om förändringarna ett par år fram i tiden när vi har 
tagit fram målbilderna.  

Våra erfarenheter 

Vi har inte så mycket erfarenheter gällande det här steget av genomförandet då vi inte 
genomförde det som det är tänkt att det ska fungera. Det vi däremot kommit fram till är att det 
antagligen är bättre att sätta upp ett tidsintervall då det kanske inte är förrän under 
arbetsmötenas gång som det framkommer hur stort projekt som kommer behövas för att 
förverkliga målbilderna.  

Vi tror även att det inte är så viktigt att sätta en specifik tidshorisont utan att det räcker med att 
prata om framtiden de närmaste åren, vi såg inga tendenser av att det störde 
målbildsframtagande för oss utan snarare tvärtom att folk påpekade att det var saker de skulle 
vilja göra men att det inte skulle gå att genomföra inom den tidsspannen. 

4.2.4. Steg 4 - Genomförande av arbetsmöten 

Genomföra den serie av arbetsmöten som gruppen/grupperna behöver för att klara av sitt 
uppdrag. 

4.2.4.1. Rekommenderat genomförande 

När det gäller genomförande av ett målbildsarbete finns det många olika vägar man kan gå 
och fullständiga rekommendationer finns att läsa i boken Målbilder.  

Rekommendationerna är uppdelade i fyra delar: 
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Antalet arbetsmöten och längd på mötena 

Antalet tillfällen varierar beroende på målbildsarbetets omfattning. I genomsnitt genomförs 
fyra till åtta möten, men kan vid större arbeten där man går så långt som att utveckla 
prototyper och liknande, bli ännu flera. Mötenas längd kan variera mellan en halv och en dag. 
Erfarenheter av författarna säger att färre än fyra timmer leder till tidsbrist medan mer än sex 
timmar leder till att man inte orkar. 

Dokumentation 

Dokumentationen kan ske på ett antal sätt, men det rekommenderas att man har en 
processdokumentatör som antecknar det som tas upp på mötena. Anteckningarna behöver inte 
vara ordagranna utan ta upp i stort det som kommer upp. Processledaren kan även använda 
blädderblock eller whiteboardtavla för att göra enkla antecknar av det som sägs, detta kan sen 
sparas genom till exempel fotografering av tavlan. Man bör även använda bild eller 
ljudupptagning för att kunna få ordagrann tillgång till det som kommer upp under mötenas 
gång. Detta kan sen användas för att komplettera de anteckningar som 
processdokumentatören fördes under mötets gång. 

När anteckningarna blivit sammansatta och kompletterade ska gruppen få kontrollera dem för 
att se att de stämmer och att rätt formuleringar har används. Varje möte inleds med en 
genomgång av föregående dokumentation. När dokumentationen har kontrollerats och 
korrigerats anses den som slutgiltig och är något som hela gruppen står bakom. Det är viktigt 
att upplysa arbetsgruppen om detta.  

Reflektion mellan mötena 

Det rekommenderas att två till tre veckor får passera mellan varje arbetsmöte för att ge 
arbetsgruppen och processledarna tid för återkoppling, granskning, reflektion och nya idéer. 

När deltagarna återgår till sitt vardagliga arbete får de en chans att fundera på det man pratat 
om på arbetsmötena. Under arbetsmötena uppmuntras arbetsgruppen att tänka kritisk i nya 
banor och på alternativa, mer effektiva sätt att utföra arbetet. Detta kan de sen ha i bakhuvudet 
när de kommer tillbaka till sitt vardagliga arbete i väntan på nästa möte. Detta genererar nya 
idéer till kommande möte.  

Man kan även ge gruppen speciella hemläxor att genomföra till nästa möte. Vad en hemläxa 
är kan variera men ett exempel är att deltagarna får skriva ner på vilka sätt man kommunicerar 
med sina kollegor under en arbetsdag. Utöver hemläxan som kan ges ska arbetsgruppen alltid 
läsa igenom och kommentera dokumentationen från föregående möte när den har skickats ut 
av processledarna. 

Planering 

Det här är den punkten som det finns mest att läsa om i boken om Målbilder. Detta för att det 
föreslås många aktiviteter som man kan genomföra på arbetsmötena. Det som är viktigt i 
planeringsfasen är att bestämma ett preliminärt schema över vad det är man vill ta upp och få 
fram under arbetsmötena. Man får dock räkna med att det kan komma och ändras för att på 
bästa sätt låta arbetsgruppens kreativitet styra arbetet. Här är det upp till processledarna att 
agera för att på bästa sätt främja detta. 

Ett grundläggande koncept är att arbetet ska vara iterativt, det vill säga att man först 
diskuterar frågor preliminärt för att sedan nästa gång ta upp frågorna igen och utveckla svaren 
tills dess att gruppen är nöjd. Exempel på aktiviteter för mötena finns som tidigare sagt att 
finna i boken om Målbilder. 
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4.2.4.2. Resultat av genomförande 

En målbild över det önskvärda framtida arbetet. En viktig bieffekt är att gruppdeltagarna som 
deltar i arbetet blir bra på att analysera och resonera runt det egna arbetet och dess utveckling. 

4.2.4.3. Vårt genomförande 

Antalet arbetsmöten som vi skulle genomföra blev tre per grupp. Det första skulle ägnas åt 
introduktion och påbörjande av att analysera dagens verksamhet. Det andra mötet skulle 
ägnas åt att fortsätta analysera dagens verksamhet och i mån av tid börja komma fram med 
lösningsförslag. Det sista mötet skulle sen gå till att fastställa en målbild samt göra realistiska 
mål av lösningsförslagen.  

Nedan följer en mer ordentlig förklaring av genomförandet av våra arbetsmöten. 

4.2.4.4. Vårt genomförande - Arbetsmöte ett 

Det första arbetsmötet var som tidigare sagt meningen att bestå av en längre presentation av 
Målbilder för att sedan gå över till att börja analysera dagens verksamhet. 

Vi började med att bygga upp en PowerPoint presentation (se bilaga 2) som innehöll en 
presentation av oss och hur det komma sig att vi gjorde det här målbildsarbetet. Det följdes 
sen av en längre förklaring av Målbilder och varför det existerar. PowerPoint presentationen 
kommer att bifogas som bilaga för att visa på hur vi valde att lägga upp det. 

Det enda som kan tilläggas på genomförandet är att endast tre av grupperna genomförde 
första mötet, detta är något som kommer ändra upplägget för deras kommande möte. 

Erfarenheter 

Vi märkte redan efter första gruppen att genomgången av PowerPoint presentationen endast 
tog runt en timme vilket lämnade oss med en timme för att börja analysera dagens arbete.  

Sen märktes det fort att det var en stor fördel att ha träffat på några av deltagarna i vår tidigare 
observation då dessa deltagare verkade ha mycket lättare för att prata. Resten av deltagarna 
kom också igång efter ett tag, men vi ser det som en stor fördel att träffa och prata med de 
deltagare som ska ingå i arbetsgrupperna i förväg.  

Det märktes också fort när vi började analysera dagens verksamhet att alla som kom på mötet 
var inställda på att det var handdatorer det handlade om, för det enda som kom upp på tavlan 
handlade nämligen om detta. Detta blev extra klart då den arbetsgruppen som tidigare inte 
hade varit i kontakt med handdatorprojektet inte alls hade samma fokusering på det området. 
Det svängde dock efter ett tag och när deltagarna insåg att de fick analysera även den övriga 
verksamheten som inte direkt hade med handdatorn att göra idag, så slutade det med att 
punkterna under rubriken med förändringsbehov av verksamheten växte om punkterna som 
handlade om handdatorn på tavlan. 

Det här var ett intressant fenomen då vi hade lagt stor tyngd i vår presentation till detta 
arbetsmöte att påpeka just detta, att vi var intresserade av förändringsbehov för hela 
verksamheten och inte bara det som kan lösas med en handdator. Det här kan dock vara ett 
resultat av att vi kom in i ett projekt som redan startats och det redan är bestämt vad det 
framtida IT-stödet ska vara. Man stöter nog inte på samma beteende i en verksamhet där ett 
framtida IT-stöd inte redan finns planerat. 
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Det här var dock inget problem i längden utan det enda som blev bieffekten av det var att vi 
fick lägga mer energi i att få gruppen att förstå att vi var ute efter en större del av 
verksamheten än den del som de låst sig vid. Informationen som kom fram angående den del 
som handlade om handdatorn ville vi också åt. 

Första arbetsmötet slutade med att vi delade ut en hemläxa som gick ut på att de skulle 
fortsätta försöka hitta förändringsmöjligheter i verksamheten till nästa möte. Detta betyder i 
stort att vi ville att de skulle försöka komma ihåg de problem som de stött på under tiden de 
arbetat som vanligt tills nästa arbetsmöte ägde rum. Vi gav som förslag att de kunde ha en 
lapp i fickan där de snabbt skrev ner om de stötte på något, eller att de bara tänkte till lite 
extra för att försöka komma ihåg det tills nästa möte. 

4.2.4.5. Vårt genomförande - Arbetsmöte två 

Det andra arbetsmötet blev det flera olika upplägg på. Den ursprungliga planen var att gå 
igenom föregående mötes dokumentation och sen fortsätta där vi slutade sist med hjälp av 
hemläxan. Vi skulle även låta arbetsgruppen komma med synpunkter och kompletteringar på 
andra gruppers dokumentation för att se till att allt som står i slutrapporten är något som alla 
kan stå bakom. Rapporten kommer inte särskilja på grupperna för att på så sätt få deltagarna 
att känna att de inte behöver vara oroliga för att folk senare kommer peka ut deltagare för 
saker. 

På första mötet visade det sig dock fort att det inte skulle ta i närheten av den fulla mötestiden 
och vi hade ingen reservplan. Vi visste inte heller om vi vågade gå in på att skapa oss vår 
målbild redan i detta skede. Det här ledde till att första gruppen fick ett väldigt kort möte. 

De två kvarvarande grupperna som hade deltagit i det första mötet fick istället samma upplägg 
fast vi fortsatte mötet genom att börja skapa oss vår slutgiltiga målbild (detta kom vi fram till 
genom konsultation med en av författarna för Målbilder efter första mötet av omgång två). 

Den sista gruppen som inte deltog i det första mötet fick upplägget att vi körde allt som gjorts 
i första mötet för de andra grupperna med modifikationen att vi diskuterade lösningar redan 
när problemen kom upp. Läxan som gavs efter möte två var att fortsätta tänka på hur 
målbilden skulle se ut, samt att även fortsätta tänka på ytterligare förändringsbehov så att de 
skulle hinnas ta med i sista mötet innan målbilden anses som färdig. 

Erfarenheter 

Den största erfarenheten vi kan dra av det här är ju ganska självklart att man alltid ska ha en 
andra plan. Även fast man tror att man har en säker plan så ska man ändå ha en reservplan 
ifall den ursprungliga planen inte går som det var tänkt. Något som vi också märkte var att 
ingen hade något nytt att komma med även fast hemläxan hade getts. Detta är något som är 
väldigt underligt då jag inte tror att vi kan ha kommit fram till alla förändringsbehov som 
finns på bara ett möte. Hur man ska komma åt detta problem kommer vi försöka att komma 
fram till i diskussionen av uppsatsen. Ett annat fel som vi gjorde under första mötet av 
omgång två var att vi delade ut lappar med förändringsbehov som andra grupper kommit fram 
till. Detta ledde till folk bara läste igenom det snabbt och sen bara sa att det såg bra ut. Vi 
bytte senare till att ha allt på i en PowerPoint presentation där vi tillsammans gick igenom 
punkt för punkt. Detta ledde till mycket bättre feedback samtidigt som vi verkligen fick alla 
att läsa igenom det de andra grupperna kommit fram till. 
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4.2.4.6. Vårt genomförande - Arbetsmöte tre 

Till tredje omgången hade vi försökt att se till så att alla grupper låg på samma nivå för att 
återigen införa ett gemensamt upplägg. Detta tycker vi att vi hade lyckats med efter diverse 
modifieringar av möte två. Upplägget på sista möten började som tidigare möten med en 
genomgång av föregående mötes dokumentation samt komplettering ifall nya idéer hade 
kommit upp. Tanken var att efter kompletteringen skulle en ur gruppen som var ansvarig för 
handdatorns utveckling komma in och sitta med på mötet för att föra en diskussion 
tillsammans med gruppen för att få fram en realistisk målbild. Detta skulle resultera i den 
målbild som får anses som den slutgiltiga då det är arbetsgruppernas visioner om hur 
framtiden bör se ut fast med alla orealistiska mål borttagna. När detta var avklarat skulle 
gruppen få en chans att säga vad de tycker om metoden Målbilder, samt komma med åsikter 
om processledarnas insats. Detta för att möjligen komma upp med fler erfarenheter för denna 
uppsats, både när de gäller processledarnas insats och möjliga förbättringar som rör metoden 
Målbilder. 

Erfarenheter 

Vi förlorade en del viktigt erfarenhet då två av de fyra möten på denna omgång ställdes in. Vi 
fick på grund av den tidsmässiga aspekten inte en chans att utföra dessa uteblivna möten på 
andra tider.  

Även denna gång fick vi erfara motgångar med att ingen hade tänkt något ytterligare på det 
som diskuterats på förra mötet. Detta är helt klart ett problem, men vi kan inte se några 
direkta förändringar man skulle kunna ha gjort för att få en bättre respons. Vi kommer 
diskutera detta problem mer genomgående under slutdiskussionen då det var ett genomgående 
problem i vårt genomförande.  

Att en person ur projektgruppen som leder utvecklingen av handdatorn kom och diskuterade 
med arbetsgrupperna fungerade riktigt bra, även fast det inte blev diskussioner i den 
utsträckning vi ville se. Det berodde dels på att det inte var riktigt klart för projektgruppen 
vad de egentligen fick utveckla, samt att den person som kom från projektgruppen inte hann 
bli riktigt varm i kläderna på bara ett möte. 

Detta för att vi som tidigare sagt endast hade två möten denna omgång och vi hade två olika 
personer från projektgruppen som var med och deltog. Även då det inte blev diskussioner i 
den utsträckning som vi hoppats på tror vi det här mötet hade ett väldigt bra upplägg då det 
gav arbetsgruppen en chans att höra motiveringar till varför vissa saker inte kunde göras samt 
vilka idéer som var väldigt bra att de hade kommit fram med.  

Nu hade vi en väldigt speciell situation eftersom projektet redan hade startat i detta fall, men 
vi tror att de här stegen kan vara att rekommendera för alla genomföranden. Enda skillnaden 
skulle vara att man förslagsvis byter ut personen från projektgruppen med en person som har 
det slutgiltiga ansvaret för vad som kan genomföras efter målbildsarbetet.   

4.2.4.7. Våra erfarenheter och sammanfattning 

Erfarenheter från detta steg har inkluderats under varje mötesomgång och vi kommer inte 
sammanfatta det här utan det kommer att inkluderas i den slutgiltiga diskussionen. 

Det vi kan påpeka här är att det är väldigt svårt att i förväg planera hela mötesupplägget, utan 
man får sätta sig ner och bestämma vad det är man vill komma fram till och sen sätta upp ett 
preliminärt schema vartefter man korrigerar beroende på hur arbetet utvecklar sig. 
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Även fast man från början har ett perfekt upplägg så räcker det med att ett möte försvinner för 
att allt ska rubbas. Det kan även vara så att man inte får ut allt man ville under ett möte utan 
måste lägga till aktiviteter för att fånga upp det sista. Så den viktigaste erfarenheten vi har att 
dela med oss angående genomförandet är att vara beredd på att vara flexibel och ha goda 
tidsmarginaler för att kunna göra just dessa förändringar och tillägg som kommer behövas. 

4.2.5. Steg 5 - Ta fram rapporter från Målbildsarbetet 

Att se till att de som kommit fram under målbildsarbete dokumenteras så att det kan användas 
på avsett sätt efteråt. 

Rekommenderat genomförande 

Slutrapporten baseras på de mötesanteckningar som vi tidigare skrivit om. Efter att 
anteckningarna korrigerats och blivit godkända av arbetsgruppen kan de användas för 
slutrapporten. Rapporten bör påbörjas tidigt och kunna itererat flera varv, detta för att ge 
arbetsgruppen chans att granska och korrigera. 

Resultat av genomförande 

Den färdiga rapporten är resultatet av detta steg. Det rekommenderas att man delar upp 
rapporten i ett antal delar för att ge en bättre överblick och förståelse. Fullständiga 
underrubriker finns att hämta i boken för Målbilder, men ett par exempel är: 

 Strategiska förutsättningar. 
 Aspekter på det framtida arbetet. 
 IT-stöd i framtiden. 
 Scenarier av det framtida arbetet. 

Vårt genomförande 

Rapporten som vi kommer ta fram för Mälarenergi är i skrivande stund inte färdigställd, men 
upplägget för hur den kommer se ut är följande: 

 Strategiska förutsättningar 
 Aspekter på det framtida arbetet 

o Deltagare 
o Genomförandet 
o Avgränsningar 
o Möjligheter, önskebilder 
o Hot och problem 
o Generella krav på IT-stöd och Användbarhetskrav på framtida IT-stöd 

 Slutord och sammanfattning av oss (processledarna) 
 Rapporter från arbetsmöten, intervjuer, observationer 

Våra erfarenheter 

De viktigaste erfarenheterna vi samlat på oss för detta genomförande steg är att i ett tidigt 
skede börja sammanställa och komplettera mötesanteckningarna. Det tar väldigt mycket tid att 
lyssna igenom flera timmar med möten där man ska försöka få ner allt som sagt samtidigt som 
man försöker hitta citat för att stärka informationen som kommit fram. 

För att fortsätta på citat så har vi funnit att fakta blandad med riktiga citat får en väldigt stark 
genomslagskraft samtidigt som det får rapporterna att se väldigt genuina ut. 
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Dock måste man vara väldigt försiktig med att använda citat då det ibland kan få personer 
utpekade om det är så att någon har en stark åsikt om något. Det är även väldigt lätt att 
manipulera citat genom att till exempel ta bort en förklaring som följde efter att någon sagt 
citatet, så att det får en annan innebörd. Detta är väl inte en erfarenhet som hindrar att man gör 
fel utan mer en uppmaning till att alltid se till helheten med ett citat och inte bara använda det 
för att just några ord i en mening passade bra för att säkerställa fakta.   

4.2.6. Steg 6 - Förankring av målbilden i organisationen 

Att se till att målbildsarbetet och dess resultat blir spritt och förankrat i organisationen. 

Rekommenderat genomförande 

Det är rekommenderat att man genomför ett antal olika aktiviteter för att förankra målbilden i 
organisationen, vilka ska man komma fram till i samråd medföreträdare för verksamhetens 
och dess ledning. Det viktigaste är att man har en bra avlämning till lednings- eller styrgrupp 
som sen får ansvaret för att få det förankrat i verksamheten och driva igenom 
förändringsarbetet. 

Det påpekas även att det är viktigt att den lokala och centrala ledningen visar engagemang och 
att man därför kontinuerligt ger enklare statusrapporter dit. 

Den sista rekommendationen är att ge arbetsgrupperna kredit för det arbete de lagt ner, samt 
att de aktivt får information om hur resultaten tillämpas för att på så sätt känna att det arbete 
som de lagt ner var värt det. 

Resultat av genomförande 

En organisation som är informerad och känner delaktig. Resultaten blir förstådda och väl 
omhändertagna. Arbetsgruppen kan känna sig nöjda med sin insats. 

Vårt genomförande 

Denna punkt hann vi inte genomföra inom tidsmallen för examensarbetet. 

Våra erfarenheter 

Vi har inga erfarenheter då det gäller genomförandet av detta steg men vi tror en effekt av att 
vi inte kan genomföra det är att vi måste lägga ner mer tid på att hitta en person som vi kan 
lämna över vår rapport till. Den personen får sedan försvara innehållet och argumentera för att 
det kommer användas fullt ut inom organisationen. Vi tror det är viktigt för företagets egen 
skull att visa att man respekterar och tror på sina arbetare och deras kunskaper. För slutar det 
med att man inte lyssnar på det som kommit upp under detta arbete och kör på sina egna idéer 
eftersom man tror att man vet bättre, så skadar man arbetarnas tro på ledningen samtidigt som 
de egna idéerna antagligen är sämre för arbetarna i slutändan.  
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5. Utvärdering och Resultat 

Här kommer vi bearbeta utvärderingen av hur vi använt oss av strategin aktionsforskning. 
Under diskussion och erfarenheter kommer vi sedan ta upp allt som hade med hur vi använt 
metoden Målbilder. 

För att få en så bra struktur som möjligt på utvärderingen kommer vi följa de 10 stegen för 
utvärdering av aktionsforskning enligt Figur 4. 

1. Involverade arbetet en iterativ cykel med planering – agera - reflektera? Hur många 
cykler genomfördes? Tycker du det är tillräckligt? 

Vi har endast utfört en iteration av arbetet då vi endast hade sex månader på oss för denna 
uppsats och det har tagit cirka fyra månader att genomföra ett varv. Det hade självklart varit 
önskvärt att kunna göra flera iterationer av samma slag för att på så sätt testa om de 
erfarenheter vi fick under första iterationen hjälpte oss att inte göra samma misstag i nästa 
iteration.  

2. Har forskarna ett tydligt formulerat ramverk av idéer (F), metoder (M) och 
tillämpningsområde (A)? 

Vi har ju haft en klar idé över vilken metodik de är vi ska testa samt på vilket område, dock 
har vi inte haft en lika klar bild med vad det vi vill komma fram till med arbetet. Målet har ju 
inte varit att uppnå någon speciell erfarenhet utan att i det stora komma upp med så mycket 
erfarenheter som möjligt för att på så sätt underlätta för andra att genomföra liknande arbeten. 

3. Vilka datainsamlingsmetoder användes? Tror du att tillräckligt många metoder har 
använts och har tillräckligt mycket data blivit insamlad? 

De datainsamlingsmetoder som användes var som tidigare påpekats de som gäller för 
metoden Målbilder. Den huvudsakliga metoden är arbetsmöten, men även intervjuer och 
metoder som ingår i fältstudier har använts. Eftersom vi använt alla dessa metoder som 
datainsamlingsmetoder tycker vi inte att vi kunde ha använt flera, men mer data hade ju 
självklart kunna inhämtas. Vi tycker ändå att vi har samlat in en godtycklig mängd data till 
hänsyn på den tiden som vi använt för att genomföra detta. 

4. Har forskarna diskuterat i vilken omfattning deltagande har uppnåtts samt eventuella 
begräsningar i de påstådda resultaten beroende på brist av fullt deltagande? 

Detta är en punkt som kommer diskuteras mer utförligt under 5.1, men uteblivna möten och 
deltagande har helt klart haft inverkan på de resultat vi kommit fram under arbetets gång. Det 
är dock svårt att diskutera vilken skada som sker på arbetet att en person kommer 15 minuter 
sent till ett möte, utöver det självklara faktum att man förlorar lite tid på att förklara vissa 
saker en andra gång. Dock tycker vi att vi har det kanske bra täckt med tanke på att man i 
metoden Målbilder räknar med vissa bortfall och ändå ha fullgott resultat. Att vi även har 
använt oss av flera parallella grupper har täckt hålen för de möten som uteblivit. 

5. Har forskarna tänkt på problemen med självförnekelse och grupptänkande, och 
förklarat hur de har löst det? 

Nej vi har inte reflekterat något över detta men vi har i största möjliga mån försökt att inte ha 
några förutfattade meningar om resultatet. 
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6. Vilka praktiska resultat, forskningsresultat och generaliseringar hävdar forskarna att 
de kommit fram till tack vare sin aktionsforskning? 

Att vi har använt aktionsforskning har ju varit den grundläggande pelaren för hela uppsatsen. 
Hade vi inte själva deltagit i forskningen skulle vi inte ha kunnat komma upp med några egna 
erfarenheter, vilket hela denna uppsats syftar till att göra. Så alla resultat vi kommer fram till 
med denna uppsats är tack vare att vi använt aktionsforskning. 

7.  Hur lever forskningen upp till kvalitetsaspekterna med ny aktionsforskning? 

Den här utvärderingen är ett försök att påvisa att vi utfört aktionsforskningen enligt dess 
kvalitetsaspekter.  

8. Vilka begränsningar ser forskarna med aktionsforskning? 

Vi har med denna utvärdering försökt komma upp med de begränsningar som vi ser med 
aktionsforskning och det arbete som vi utfört med hjälp av strategin. 

9. Kan du identifiera andra fel eller försummelser som forskarna har gjort i sin 
dokumentation av studierna med aktionsforskningen? 

Vi har till största förmåga försökt att eliminera alla fel i arbetet. 

10. Total sett hur effektivt tycker du att strategin med aktionsforskning har använts och 
rapporterats? 

Vi har gjort ett så noggrant och detaljerat arbete som möjligt, både när de gäller att använda 
metoden som vi testat samt vid utvecklandet av de erfarenheter som vi samlat på oss. Dock 
kan man alltid se det som en risk med aktionsforskning att resultatet aldrig kan återupprepas. 
Vi hade antagligen inte med samma genomförande och utan detta arbete i minnet gjort arbetet 
på samma sätt och därför inte heller dragit samma slutsatser och erfarenheter. Vi har som 
tidigare skrivits försökt att genomföra arbetet så detaljerat och korrekt som möjligt för att på 
så sätt få resultat som på bästa sätt reflekterar just det genomförande som vi genomfört.   
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6. Diskussion och erfarenheter av målbildsarbetet 

Det här kapitlet ska vi använda som sammanfattning och avslutning för vårt målbildsarbete. 
Vi kommer här försöka sammanfatta alla de lärdomar vi haft samt vad under processens gång 
som gått bra samt mindre bra. Vi kommer för att i största möjliga mån slippa en väldigt lång 
löptext att dela upp detta kapitel i ett par underrubriker. 

6.1. Planeringsfasen 

Det vi vill börja med är att påpeka hur viktigt det är att sätta sig in i en verksamhet där man 
ska genomföra ett målbildsarbete och agera som processledare. Det här är något som det inte 
beskrivs utförligt i beskrivningen för Målbilder, utan det står som ett förslag under 
genomförande att man kan bedriva en fältstudie för att på så sätt få insikt i verksamheten. Vi 
tycker att denna del skulle ha en eget genomförande steg så vi vill stark rekommendera att 
man gör ett ordentligt förarbete enbart i det syfte för att processledarna ska få en insikt i 
arbetet som bedrivs. En bonus med detta är även att som extern källa komma in och få ett 
arbete förklarat för sig kan resultera i att man ser förändringsbehov eller lösningar som en 
insatt aldrig skulle se. För att de är så insatta i hur det fungerar idag och inte egentligen tänk 
på att något skulle kunna göras på ett annat sätt, för så har det ju alltid gjorts i deras mening.  

Detta steg uteblir dock om vi ska utgå från vår initiala målgrupp då den gruppen redan är 
insatta in verksamheten. Vi hade som mål med denna uppsats att möjligöra för företag att 
själva utföra denna metod för att på så sätt få en stabil grund för ett framtida projekt utan att 
behöva ta in utomstående hjälp. Målet med detta var att företag då kanske skulle överväga att 
göra denna initiala del själva istället för att försöka spara in pengar genom att strunta i att göra 
det. Nästa problem som dyker upp med detta är att vi är osäkra på hur bra det fungerar att 
genomföra detta inom företagets väggar då det även för oss har varit svårt att hålla en objektiv 
ståndpunkt som processledare. Det kan fungera om man hittar en person inom företaget som 
inte har någon koppling till området som utvärderas och i största möjliga mån inte har någon 
personlig kontakt med de personer som jobbar där. Nu har vi sagt emot vårt eget mål då vi 
vände oss mot mindre eller medelstora företag och där kan man ju förutsätta att man känner 
de flesta inom företaget. Vi kommer dock kompromissa eftersom vi inte vet hur det kan bli att 
genomföra på det viset. Vi rekommenderar att man i alla fall låter personer som inte jobbar på 
inom den delen som ska utvärderas används som processledare och att de är uppmärksamma 
på att hålla sin objektivitet och inte lägga sig i något av det som kommer fram under arbetets 
gång. 

Efter att man har valt processledare kommer man till sammansättningen av grupperna och här 
kommer det bli lite repetition från det som kom fram efter vårt genomförande av denna del. 

Vi börjar med att diskutera gruppernas storlek och antal, vad det gäller storlek på grupperna så 
rekommenderar vi minst fyra personer, men skulle ändå vilja säga att fem antagligen är den 
optimala storleken. Detta säger vi för att vi såg en klar minskning av diskussioner och kreativt 
när vi endast hade tre eller mindre deltagare på mötena, medan de möten där vi hade fyra 
personer ökade diskussionerna. Detta kan ju tänkas bero på att det var en person som pratade 
mycket som var frånvarande, men vi tycker att det verkade vara oberoende på vilken person 
som var borta. Vi har inget vetenskapligt belägg för detta men av våra erfarenheter så var det 
en stor skillnad i kreativitet och diskussioner mellan tre och fyra personer på mötena. Då 
bortfall är en helt klart vanlig företeelse så föreslår vi minst fem för att på så sätt alltid få en 
bra effektivitet på mötena. 

När det gäller antalet grupper så är det nog väldigt mycket beroende på hur företaget ser ut. 
Då syftar vi både till storleken på företaget, hur arbetet ser ut och även storleken på projektet 
som skall utföras. Man får gå lite på känsla vad man tror är ett bra antal grupper, vi 



 

31 

 

rekommenderar att alltid ha minst två grupper för att på så sätt fånga upp så mycket som 
möjligt eftersom en grupp lätt håller sig till ett spår som de redan börjat på. När vi påpekade 
arbetet som bedrivs på företaget så syftade vi på det scenario som vi hade under vårt 
genomförande, det vill säga att hela gruppen kan vara frånvarande för att akut arbete kan dyka 
upp när som helst.  

Sträcker sig utvärderingsarbetet över flera olika delar av företaget så rekommenderar vi att 
man har två grupper för varje enskild del av företaget som utvärderas. Så funderar man på att 
byta IT-stöd för både inköpsavdelningen och fraktavdelningen så har man två grupper med 
deltagare från varje av dessa avdelningar för att på så sätt få fram allt om vad de separata 
avdelningarna behöver.  

Vad de gäller sammansättningarna av grupperna så ser vi även här en risk med att inom 
företagets väggar genomföra ett målbildsarbete. Vi vill starkt rekommendera att man inte bara 
väljer ut de personer som vanligtvis har mest att säga utan vi skulle vilja säga att man faktiskt 
kan gå så långt att man lottar vilka som ska delta i grupperna. Problemet med detta är att man 
kan få med folk som inte är engagerade och villiga att delta i ett förändringsarbete, samt att 
man lyckas få med de personer som öppet är emot någon förändring. Vad de gäller det första 
problemet med att få med personer som är engagerade så tror jag de är en fråga om att få 
deltagarna att inse hur viktigt detta målbildsarbete är. Vi hade genom hela projektet problem 
med allt från att få svar på intervjuer till att få deltagare att göra hemläxan mellan möten.  

Vi har inte någon direkt lösning på detta men skulle vilja påstå att det går att lösa med att 
ledningen för företaget går ut och påpekar hur viktigt arbetet är och att alla som deltar måste 
sköta det ordentligt. Problemet i vårt fall var att personalen som deltog alltid hade viktigare 
arbete som de behövde göra så att delta i målbildsarbetet blev bara mindre viktiga möten som 
man deltog i, i mån av tid. Detta kan då avhjälpas om ledningen går ut med att målbildsarbetet 
är väldigt viktigt och att man ser till att deltagarna har tid att ägna sig åt det utan att ha annat 
att tänka på.  Vad det gäller det andra problemet med att få med företagets öppna motståndare 
till förändring, så ser vi det som en tillgång att ha med en sådan person, vi skulle till och med 
vilja sträcka oss så långt att vi rekommenderar att ha med en öppen motståndare.  Att ha med 
en sådan person kan på många sätt vara en fördel då han blir tvungen att förklara varför saker 
som andra tycker fungerar mindra bra fungerar bra enligt honom och att han blir tvungen att 
tänka i nya banor. En sådan här person kan även bidra med balans om gruppen hela tiden 
måste väl motivera varför en förändring kan vara bra, detta leder till bättre genomtänka 
förändringar. Vi tror även att en sådan person till och med kan bli omvänd från motståndare 
till sympatisör om han får vara med från grunden till att komma fram till hur framtiden kan se 
ut. 

Lottning är antagligen inte det mest effektiva sättet att ta fram deltagarna till grupperna, men 
det är en idé för hur man kan undgå riskerna med att man bara plockar ut de personer som 
pratar mest eller att man utelämnar de personer som inte är för en förändring.  

Nästa del i arbetet är att ta fram ett tidsperspektiv som arbetsgrupperna ska förhålla sig till. 
Detta är ett steg som vi tycker är det mest oviktiga steget och man behöver inte lägga speciellt 
stor vikt vid det. Enda gången den här punkten kan göra någon skillnad är om man satsar på 
att göra något väldigt snabbt (mindre än ett år) eller att man ska göra något på väldigt lång 
sikt (fem år och uppåt). I de flesta fall så strävar men efter att göra en förändring så fort som 
möjligt och hur fort denna förändring kan genomföras beror på omfattningen av det som 
kommer upp under målbildsarbete. Vi rekommenderar därför att man inte lägger ner allt för 
mycket tid på denna punk för att uppskatta hur lång tid saker och ting kan ta att genomföra, 
utan att man istället säger som det är, att man planerar på att förändra verksamheten och att 
man utgår från det. 
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Nästa punkt är att sammanställa de strategiska förutsättningar och villkor som 
arbetsgrupperna måste förhålla sig till. Även här skulle vi vilja påstå att man inte behöver 
lägga ner för mycket tid, helst inte om det ska införas inom företaget. Att bara gå efter sunt 
förnuft räcker väldigt långt på denna punkt. Även om det skulle komma upp sådant som är 
utanför ramarna så kan det vara en bra sak att det nu finns på papper, så även fast man inte 
kan göra något åt det i projektet som blev följden av detta målbildsarbete så är problemet nu 
känt. Vi påstår att det skulle räcka med att man gör klart för arbetsgruppen vilken del av 
verksamheten målbildsarbete berör. Man bör istället lägga ner mer tid på att personer med 
bestämmande roll inom företaget deltar i slutet av målbildsarbete för att tillsammans med 
arbetsgrupperna diskuterar fram vad som kommer gå att genomföra av de förändringsbehov 
som kommit upp.   

Det sista vi tänkte ta upp här under planeringsfasen av målbildsarbete gäller tiden för att 
genomföra det.  Vi rekommenderar att man inte sätter någon tidsåtgång för att genomföra 
målbildsarbetet. Detta för att det är svårt att i förväg veta hur mycket som kommer upp och 
hur långt man i slutändan väljer att gå med det. Har man inte några tidsaspekter att ta hänsyn 
till, som säg att man redan kontaktat en konsultfirma som behövde bokas långt i förväg, så 
tycker vi att man ska ta den tid det tar och allt efter målbildsarbetets gång ta hänsyn till 
kostanden för det och liknande. Målbildsarbetet har nämligen om det går bra en oerhörd 
potential att få fram bra saker och har man då satt en för snäv tidsåtgång kan man förlora 
mycket fördelar som hade kunnat möjliggöra med väldigt små medel.  

6.2. Genomförandedelen 

En rekommendation som möjligen ska ligga under den tidigare punkten är att processledare 
måste ha lagt ner mycket energi på att verkligen förstå vad Målbilder är och hur metoden 
fungerar. Det är nämligen upp till processledaren att sedan få deltagarna att förstå Målbilder 
och förmedla det rätta tänket. Har man själv inte hundraprocentig koll på hur Målbilder 
fungerar så kan det bli svårt både att besvara alla frågor samt att ge det tänkande som behövs 
av deltagarna för att på bästa sätt kunna genomföra metoden. Ett förslag är att processledarna 
som blir valda studerar och lär sig metoden för att sedan presentera detta för till exempel 
ledningsgruppen för företaget. När vi säger att de ska presentera detta så syftar vi till att de 
ska presentera metoden Målbilder både när det gäller vad det är och hur den fungerar. På så 
sätt märker man vad det är man inte riktigt har hundraprocentig koll på plus att man får in 
vanan att prata om metoden inför första mötet. Det är nämligen väldigt viktigt att det första 
mötet som enligt oss måste innehålla en längre presentation av metoden som blir bra för att 
det är det som lägger grunden sen för resten av arbetet i arbetsgrupperna. Desto bättre man 
lyckas att få deltagarna att första vad metoden syftar till och hur de ska tänka desto bättre 
resultat kommer man få.  

Ett problem som kan uppkomma av detta, men som inte handlar om en dålig första 
presentation är när deltagare missar första mötet. Av vår erfarenhet är det nästan bättre att ta 
bort en person som missat första mötet från arbetsgruppen, för det kommer krävas så mycket 
extratid och åtaganden att få den här personen att hänga med på de kommande mötena. Därför 
är det oerhört viktigt att första mötet bokas in så att verkligen alla kan delta. Hellre att man 
skjuter på det någon dag om det går än att inte alla kan delta. Om en person sen skulle missa 
något av de kommande mötena får detta inte alls samma effekt så en sådan person kan med 
små medel fortsätta kunna delta i de kommande mötena. 

Vad det gäller upplägget på mötena så är det upp till processledarna att från möte till möte se 
vad det är som behöver göras. Det är omöjligt att säga vad andra ska använda för upplägg då 
det är så beroende på situationen och vad det är man vill ha ut av målbildsarbetet. Man kan 
dock i planerings skedet kolla på vad det är man vill ha ut av målbildsarbetet och med hjälp 
av boken för Målbilder kolla på vilka aktiviteter man kan genomföra för att få fram detta.  
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Två saker till som behöver diskuteras är tiden mellan mötena och hemläxorna. Om vi börjar 
med tiden mellan mötena så rekommenderar vi det som rekommenderas i Målbilder, det vill 
säga att man låter det gå minst två till tre veckor mellan mötena. Vi använde oss av två 
veckors tid mellan mötena och fick förslag om att ha ännu längre, medans ingen tyckte att ett 
mindre spann mellan mötena skulle ha varit bättre.  När det gäller hemläxorna så hade vi som 
tidigare nämnt stora problem med att få folk att verkligen tänka på dem när de gick tillbaka 
till sitt vardagliga arbete. För att slippa kolla bakåt i texten på vilka hemläxor vi gett så kan vi 
repetera här att efter första mötet så fick deltagarna som läxa att fortsätta fundera på 
förändringsbehov i verksamheten. Vi uppmanade även deltagarna att ha en lapp eller liknande 
i fickan för att direkt kunna skriva ner saker som de stötte på i arbetet. Även fast de inte hade 
någon lapp i fickan så uppmanade vi deltagarna att tänka efter ordentligt på vad de var de 
stötte på för att på så sätt lättare komma ihåg det till nästa möte. Inga av dessa metoder kan ha 
fungerat då vi inte fick några ytterligare idéer med hemläxan på nästa möte. Hur man ska lösa 
detta vet vi inte, men en metod kan vara att ”tvinga” deltagarna att ha minst fem nya saker till 
nästa möte. För att på så sätt få dem att verkligen tänka till eller skriva upp de saker de stöter 
på i arbetet mellan mötena. Skulle någon sedan inte komma upp med exakt fem saker så gör 
det egentligen inte något, men det behöver man inte säga. Huvudsyftet är bara att verkligen få 
deltagarna att tänka efter på den läxa de fått mellan mötena. 

Vi vill även, då det redan påpekats i boken för Målbilder, verkligen trycka på hur viktigt det är 
att processledaren och processdokumentatören sammanställt det som kom upp på föregående 
arbetsmöte. Meningen med detta är att deltagarna ska få en chans att återkoppla till det som 
diskuterades sist samt att de ska få en chans att kolla igenom materialet för att se om de fanns 
felformuleringar eller formuleringar som såg fel ut. Vi kan med egna erfarenheter säga att 
grupperna hade åsikter om saker som vi dokumenterat även då det var ordagranna citat som vi 
tagit från våra ljuduppspelningar. Så det är viktigt att det finns nästan klara dokumentationer 
från föregående möte, alltså inte bara anteckningar utan riktiga dokumentationer med det som 
kommit upp, komplett med citat om man ska använda det. För kommer man bara med 
anteckningar så kan det fortfarande hända att felformuleringar görs när den färdiga 
dokumentationen sätts samman. 

Ett annat problem som är värt att diskutera är problemet med utifall ett möte uteblir och man 
använder sig av flera grupper. Man bör självklart i första hand försöka boka om mötet, men är 
inte detta möjligt så rekommenderar vi att man så snabbt man kan ser till att grupperna 
hamnar på samma nivå igen, för det är svårt att hålla koll på vad som hänt i de olika 
grupperna även när de är på samma nivå. Det man kan göra är att försöka klämma in två 
möten i ett vilket fungerade väldigt bra i vårt genomförande. 

6.3. Avslutningen 

Det här den biten som vi har minst erfarenheter att dela med oss av då avslutningen innefattar 
dokumentation och förankring av målbilden i organisationen. Det vi dock kan säga om 
dokumentationen är att i tidigt skede börja färdigställa rapporterna från varje arbetsmöte för 
att på så sätt inte ha en massiv dokumentation att ta igen på slutet. Detta har vi redan påpekat 
under genomförande delen då man måste ha färdiga rapporter för att kunna gå vidare korrekt 
med ytterligare arbetsmöten.  

Det vi även kan rekommendera är att använda citat i största möjliga mån för att på så sätt ge 
texten mer tyngd. Förutom citaten är det viktigt att tydligt motivera allt som kommit fram för 
den slutgiltiga målbilden för att på så sätt påvisa hur saker faktiskt skulle bli bättre. En fördel 
med att göra detta inom företaget är att processledarna även efter arbetets slut finns 
tillgängliga med sin kunskap om det som kommit fram.  
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7. Slutsatser 

Det mest intressanta att diskutera är uttrycket ”erfarna processledare” som används som ett av 
kraven för att lyckas med att genomföra ett arbete med metoden Målbilder. Vi vill påstå att 
man efter ett seriöst och medellångt arbete med metoden i framtiden kan anses som erfaren 
processledare. 

Därför ska vi nu sammanfatta de viktigaste erfarenheter vi fått från vårt genomförande av vårt 
målbildsarbete. 

Våra fem bästa tips är: 

 Läs på ordentligt om området som arbetet ska utföras inom. Även då processledarna 
inte är delaktiga i utförandet är det en kritisk punkt att processledarna förstår verk-
samheten. 

 Ge er själv god tid att genomföra arbetet, om möjligt sätt så frikostiga tidsmarginaler 
som det går. 

 Se till att ha verksamhetens ledning fulla stöd och att alla deltagare får den informa-
tionen direkt från ledningen. Detta för att deltagarna ska inse att de verkligen har 
chansen att förändra sin situation och att tiden de lägger ner på målbildsarbetet är vik-
tigt. 

 Lägg stor vikt vid första arbetsmötet, både då de gäller utförande och att alla inblan-
dade kan delta. Detta för att en grundläggande förståelse för metoden är mycket viktig 
för det framtida arbetet och undviker avbrott på senare arbetsmöten. 

 Ha alltid en backup-plan, det går aldrig riktigt som man tänkt sig och då är det bra om 
man kan utnyttja den tid man har till förfogande. 

Genom att ha dessa tips i tankarna så kan även mindre erfarna processledare minimera risken 
för, som vi ser det, stora misstag som skulle kunna göras i framtida målbildsarbeten.  
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