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Kapitel 1

Introduktion
”Design innebär att forma den värld vi lever i och att därmed skapa förutsättningar,
möjligheter och restriktioner för vad som ska vara möjligt att göra i denna konkreta
värld.” (Löwgren och Stolterman, 1998, s 8)

Regnet piskade mot fönstren på den lilla stugan i skogskanten. Doften av
kaffe spred sig i stugan. Linnea satt vid köksbordet och drack saktmodigt ur
den spruckna kaffekoppen. Mörkret hade fallit över skogen och lugnet hade
spridit sig. Det var den sista dagen i mars månad och våren var i antågande.
Linnea blickade drömmande ut genom köksfönstret när hon började känna
en gnagande känsla av att det var något som hon hade glömt. Plötsligt rycktes hon ur dagdrömmarna när hon insåg att hon hade glömt att betala räkningarna. Det var för sent att skicka in bankgirot med posten och Linnea
bodde för övrigt flera mil ifrån närmsta brevlåda, men Linnea var lugn. Hon
drack upp kaffet innan hon gick till datorn som var uppställd på skrivbordet
i vardagsrummet. Datorn hade på senare tid blivit ett verktyg för henne att
utföra banktjänster utan att behöva åka in till samhället. Hon kunde nu oberoende av tid och plats betala räkningarna. Hon upplevde dock det som lite
krångligt och besvärande med alla säkerhetskoder som hon var tvungen att
ange för att det skulle vara möjligt att utföra de önskade handlingarna.
På annat håll i de centrala delarna av staden smattrade regnet mot höghusens plåttak. Inne i värmen satt bankdirektören och läste den senaste rapporten om användningen av Internetbankens tjänster. Han hade varit delaktig i
utvecklingsprocessen av Internetbanken och en av ledstjärnorna i arbetet
hade varit att användarna skall uppleva Internetbankens tjänster som säkra.
Detta hade lösts med bl.a. säkerhetskoder. Han var nöjd, konceptet med
Internetbanken hade slagit väl ut. Banken kunde nu ta ut avgifter för denna
nya tjänst samtidigt som det minskade arbetsbördan för dem.
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1.1 Handlingsutrymme
En användares handlingsutrymme utgörs av de möjligheter till och begränsningar av olika slags handlande som ett IT-system medför. En aktörs
handlingsutrymme riktas genom att handlingar både underlättas och inskränks (Goldkuhl och Röstlinger, 1997). Handlingsutrymmet definieras
alltså genom vad användaren ser som möjliga respektive omöjliga handlingar. Detta påverkas av dennes erfarenheter, kunskap, handlingskontext, ITsystemens form, struktur och funktion. T.ex. ger Internetbanken Linnea möjligheten att betala räkningarna hemifrån samtidigt som den kan begränsa
handlingsutrymmet genom att det t.ex. i många fall inte går att ringa samtidigt som man är uppkopplad till Internet. Handlingsutrymmets innebörd
framförs även av Löwgren och Stolterman (1998) som betonar att det som
inträffar inte bara är ett resultat av en design utan även ett resultat av hur
systemen används. De menar att det handlingsutrymme som ett system skall
ge inte allmänt kan skapas utan att förutsättningarna finns att tillgå och används som designer har antagit, t.ex. att det krävs en mus för att arbeta mot
ett system. IT-system påverkar alltså vårt handlingsutrymme på olika sätt
varav en del är designade, förutsägbara och önskade, medan andra inte är
ett resultat av design, inte förutsägbara och kanske inte önskade (Löwgren
och Stolterman, 1998). Handlingsutrymmen kan därmed skapas av ITsystem som från början inte var dess syfte.
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) är ett IT-system ett resultat av en
medveten handling av en designer, men de menar samtidigt att varje egenskap inte behöver vara ett medvetet designbeslut. En egenskap kan vara en
oväntad effekt av designen. Varje produkt är designad med syftet att ändra
på eller stödja en förändring av människors sätt att handla (Stolterman och
Nelson, 2000). När handlingar utförs agerar människor i världen1. Det medföljer förändringar, både fysiska (förflyttningar av fysiska objekt) och förändringar i aktörens sociala värld (som skapande av åtaganden). Handlingar innebär konsekvenser som uppkommer av handlingen (Weber, 1978). Det
är möjligt att skilja mellan konsekvenser som är direkta resultat av en handling och de möjliga effekterna som kan uppstå. Effekter är något som är
utom en aktörs kontroll medan kontroll kan hållas med avseende på resultatet (Goldkuhl och Ågerfalk 2002). Uppdelningen mellan resultat och effekter
är användbar att använda när systemdesign och dess effekter på användare
och deras beteende skall studeras (Eliason och Ågerfalk, 2003). Applicerat på
design av IT-system så har en designer kontroll över sin design t.o.m. det att
applikationen börjar att användas. Det uppstår då effekter i användarens
1Det

inkluderar icke handling d.v.s. att man väljer att inte handla
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användning av systemet som designern inte har kontroll över. En effekt av
användningen är användarens upplevda handlingsutrymme. Det upplevda
handlingsutrymmet kan även få följdeffekter för en indirekt användares
upplevda handlingsutrymme. Med indirekt användare2 avser jag användare
som ber andra att använda systemet för deras skull eller användare som inte
direkt använder systemet men som är beroende av information från det.
Effekterna i användning samt följdeffekterna kan sedan även leda till effekter för en verksamhet eller en specifik kontext. En parallell kan dras till
masskommunikationsteori (t.ex. McQuail, 2000) som skiljer på många olika
typer av effekter av media. Dessa betraktas som konsekvenser eller resultat
från arbetet med (eller exponeringen) av massmedia som kan vara avsedda
eller ej. Det kan finnas planerade likväl som oplanerade kort- eller långtidseffekter.
Internetbanken har ett designat handlingsutrymme. Det finns en avsikt med
designen och designers har utformat IT-systemet utefter vad de anser skall
vara möjligt respektive omöjligt att göra. Designern har därmed designat ett
avsett handlingsutrymme. De i utvecklingsprojektet av Internetbanken hade
t.ex. syftet att göra systemet säkert och designade därmed säkerhetsrutiner
som användaren måste följa. Användaren Linnéa upplever sedan ett handlingsutrymme i användningen av systemet, denna upplevelse påverkas inte
bara av designen utan även av den förändrade handlingskontexten. Linnéa
har t.ex. andra rutiner för att betala räkningarna än tidigare. T.ex. använder
Linnea Internetbanken istället för att använda bankgiroblanketter. Andra
aktörer vars handlingsutrymme påverkas av IT-systemets design är de indirekta användarna. T.ex. bankdirektören kan agera utifrån den information
han tar del av i rapporten som baseras på information från IT-systemet.
1.1.1 Designansvar
Vem är ansvarig för ett IT-system? Goldkuhl (1996) menar att det finns olika
typer av ansvar kopplat till ett IT-system. Det finns handlingsansvariga som
är ansvariga för de funktioner som finns i och utförs av systemet. Den/de
som är ansvariga över systemets funktionalitet (vad som kan göras) är dock
inte samtidigt ansvarig för innehållet. De som utför handlingar genom systemet är ansvariga över kvalitén av den information som de anger. Systemansvarig är ansvarig att tillhandahålla en uppsättning av möjliga ITsystemshandlingar. En designer är därmed ansvarig över de möjligheter och
begränsningar som har implementerats i form av funktioner.

2

inkluderar indirekta användare och sekundära användare (Faulkner, 2000)
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Behovet av att föra en dialog om designansvaret som följer en design har
betonats i designlitteratur (Stolterman och Nelson, 2000; Shneiderman, 1998;
Löwgren and Stolterman, 1998). Det är grundat i synen att ny teknologi
designas som förändrar samhället samt att det är omöjligt att förutse vad en
design kommer att resultera i och vilka konsekvenserna blir av icke avsedda
effekter och för vem. Stolterman och Nelson (2000) menar att syftet med
design av IT-system är att förändra eller stödja människors handlingar, genom att göra vissa handlingar möjliga att utföra och andra omöjliga. Det
finns därmed ingen möjlighet för en designer att undkomma ansvaret som
följer en design. En liknade syn framförs av Dahlbom och Mathiassen (1995)
som menar att en designer är ansvarig över de framtida konsekvenserna av
användningen av systemet, problem med t.ex. förvaltning, ytterligare utveckling, kompatibiliteten med befintlig och framtida teknik samt användbarheten av tekniken medan organisationen förändras. Designers är därmed
ansvarig över systemkvalitén. De menar att IT-system är tekniska artefakter
som har designats för att uppfylla ett syfte och att det därav finns ett intresse
att avgöra om syftet är uppfyllt eller inte.
Med designer avses professionella systemutvecklare. Meddesigners som
t.ex. kravställare från verksamheten kan även ses som designers, men med
skillnaden att jag anser att systemutvecklaren har ett ansvar och kunskap
om designen. Designers ingår i en profession med kunskap om design av ITsystem. De har kunskap om hur verksamhetens krav kan omsättas till en
design. Kraven från olika aktörer i verksamheten skall beaktas ur t.ex. etiska,
estetiska, funktionella och strukturella aspekter (Arvola, 2003). Designers
kan därmed inte gömma sig bakom argumentet att en användare ville ha det
så, det är de som har införlivat ett krav och är därmed delvis ansvariga över
effekter som uppstår i användning.
Ett exempel på effekter som kan inträffa av ett IT-systems feldesignade
handlingsutrymme är att ett arbetssätt som förespråkas inom en verksamhet
inte stöds av IT-systemet. Holgersson (2001) presenterar problematiken med
att IT-systemen inom polisen inte stödjer det förespråkade arbetssättet. Det
finns ett intresse enligt Holgersson att personalen inom polisen skall arbeta
problemorienterat, ett arbetssätt som bygger på att personalen skall vara
motiverade och ta egna initiativ. Vilket innebär att det inte går att detaljstyra, vilket IT-systemen är uppbyggda efter. Effekten blir att IT-systemen inte
ger användarna det handlingsutrymme de behöver för att jobba problemorienterat. Ett annat problem med IT-system inom polisen är att systemet inte
stödjer användaren att rikta hennes handlingar (ibid.). Det gör att systemanvändare t.ex. använder olika begrepp för att uttrycka samma sak vid regi-
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strering av en händelse. Effekten blir att alla uppgifter inte kommer fram vid
sökning på likartade händelser som kan vara avgörande för att aktören skall
kunna agera. Denna problematik grundar sig i att handlingsutrymmet är för
flexibelt när uppgifterna skall registrera. Det finns inga riktlinjer för hur en
händelse skall beskrivas. Med andra ord kan ett felaktigt designat handlingsutrymme få negativa effekter både i användning och för verksamheten i
helhet.
Prates m.fl. (2000) argumenterar för att ett system kan ses som en ställföreträdande diskurs ( eng. discource deputy) för designern. Det innebär att ITsystem ses som en ställföreträdare som kommunicerar till användarna vad
designern förväntade, och att användarna endast kan kommunicera med
designerns ställföreträdare inte med designern. Därmed kan effekter av systemdesign identifieras i användarens upplevelse av IT-systemet. Effekter
existerar även som konsekvenser av användarens handlingar som baseras på
upplevelser av en design. T.ex. Linnéa anser att säkerhetskoderna är krångliga och tidsödande och upplevelsen kan innebära följdeffekten att hon bestämmer sig för att byta Internetbank.

1.2 Forskningsfrågor
Jag anser att designers ej helt kan värdera sin handling (IT-design) om de ej
utvärderar dess effekter i användning. Med det avser jag att designers bör
analysera sitt resultat, där slutresultatet är i form av ett IT-system och dess
effekter i användning för att kunna bedöma sin insats.
Huvudfrågan är:
Hur kan avsedda och upplevda effekter av ett IT-systems designade handlingsutrymme beskrivas och värderas?
Med designade handlingsutrymme avser jag att ett IT-system i utvecklingsprocessen har tilldelats vissa egenskaper som skall möjliggöra och begränsa
vissa typer av handlingar. Utifrån det designade handlingsutrymmet avser
jag studera om den avsedda effekten med designen stämmer överens med
den upplevda och därigenom utveckla ett tillvägagångssätt för hur detta kan
beskrivas och värderas.
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För att kunna studera och analysera effekter av en design behöver jag besvara följande underfrågor:
a) Hur kan olika aktörers upplevda handlingsutrymme i relation
till ett IT-system analyseras?
Med aktörer avses de som direkt eller indirekt har en relation till ITsystemet. Det finns olika personer med relationer till ett IT-system i olika
roller t.ex. indirekta användare som tar del av information som baseras på
uppgifter från systemet och användare som direkt integrerar med systemet.
Olika aktörer kan ha olika uppfattningar om vad som är önskvärt med ITsystemet. En metod skulle stödja arbetet med att fånga upp de olika aktörernas uppfattningar, vad som överensstämmer och vad som är motstridigt.
b) Vilka egenskaper kan ett handlingsutrymme utgöras av?
Det krävs att innebörden av begreppet handlingsutrymme konkretiseras, för
att kunna studera det. Detta behövs för att kunna identifiera vad som möjliggör, begränsar eller ger förutsättning för handling. Med egenskaper avser
jag sådant som påverkar användningen av IT-systemet i dess handlingskontext och upplevelsen av IT-systemets handlingsutrymme. Vad användaren
upplever som möjligt eller omöjligt påverkas av egenskaperna av det upplevda handlingsutrymmet. Jag avser att explicitgöra egenskaper av ITsystems handlingsutrymme för att ge stöd för redesign/design av IT-system
genom att studera system i användning.
1.2.1 Avgränsningar
I arbetet kommer ej designerns handlingsutrymme i utvecklingsfasen att
fokuseras, vilka möjligheter och begränsningar som de har varit tvungna att
ta hänsyn till (t.ex. använd metod). Jag avgränsar till att studera användares
upplevda handlingsutrymme i relation till det avsedda. Jag avgränsar mig
även till att rekonstruera det avsedda utifrån mitt perspektiv som utvärderare. D.v.s. utgår från designerns resultat i form av ett IT-system och dess användning i kontexten för att identifiera det avsedda.

1.3 Syfte
Syftet är att presentera en utvärderingsmetod för att värdera och beskriva
effekter av IT-systems designade handlingsutrymme samt att utveckla tillhörande analysmodeller för hur olika aktörers upplevelser av ett IT-systems
handlingsutrymme kan studeras. Ett delsyfte är även att presentera vilka
egenskaper som kan utgöra ett handlingsutrymme.
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1.3.1 Målgrupp
Licenciatavhandlingen avser att ge kunskaper och beskrivningar av hur ett
handlingsutrymme kan beskrivas och värderas. Det kan ge inspiration till att
förbättra befintliga IT-system. Dessa kunskaper kan även användas vid utveckling av nya system. Kunskapsintressenter i arbetslivet är:
• Systemutvecklare
• Interaktionsdesigners
• Systemanvändare
• Systemägare
Personer inom det akademiska området t.ex. forskare och lärare inom informatik kan finna reflektioner kring värdering av befintliga systems handlingsutrymme, samt analysmodeller av IT-användning.
1.3.2 Kunskapsbidrag
Studien syftar till att utveckla en utvärderingsmetod (effektanalys) med
tillhörande analysmodeller (fenomenanalys och D.EU.PS modellen) av ITsystemanvändning, som kan användas för att studera effekter med en design. Ett annat bidrag är att uttrycka egenskaper av ett IT-systems handlingsutrymme så att de kan förstås och användas i designarbete. Därigenom
göra det möjligt att explicitgöra egenskaper som kan identifieras i befintliga
IT-system. Det innebär att begreppet handlingsutrymme kommer att konkretiseras i egenskaper.

1.4 Relaterat arbete
Denna licenciatavhandling är ett resultat av arbetet i HUR-Projektet (Handlingsbara IT-system genom utvärdering och redesign). Syftet med HUR projektet är att utveckla kunskap om handlingsbara system: Vad handlingsbara
system innebär; hur de bör vara designade vad gäller interaktion med användare; hur utvärdera befintliga IT-system och pröva dess handlingsbarhet; samt hur IT – system kan utformas till att uppnå en högre grad av handlingsbarhet (Projektansökan VINNOVA, 2000). HUR- projektets huvudsakliga inriktning är att utforma en utvärderingsmodell för handlingsbarhet.
Detta för att kunna utvärdera befintliga IT-systems handlingsbarhet. Det
eftersträvade resultatet är en utvärderingsmodell för handlingsbarhet samt
konkretisering av begreppet handlingsbarhet (se t.ex. Ågerfalk m.fl. 2002,
Ågerfalk 2003 samt Goldkuhl och Cronholm 2003).
Ett sätt att bidra till att IT-system skall utformas för att upplevas mer handlingsbara är att utöka förståelsen för hur ett IT- system kan påverka olika
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aktörers handlingsutrymme. Genom att öka medvetenheten kring designat
handlingsutrymme kan det ingå som ett stöd vid utformning av nya system.
Ett relaterat arbete utförs av Karin Hedström (se t.ex. Hedström, 2003) som
studerar datoriseringens värden inom hemtjänsten, vilka förväntade (drivande) effekter och upplevda effekter som datoriseringen skapar. I relation
till mitt arbete har vi en gemensam syn på att det är viktigt att ta ett aktörsensativtperspektiv vid studier av IT-system och dess effekter. Det som skiljer arbetena åt är att jag fokuserar IT-systemet och dess användning medan
Hedström fokuserar hela processen från upphandling av system till användning.

1.5 Läsanvisningar
Rekommenderade läsvägar
Helheten: Börja från ruta ett och läs avhandlingen rakt igenom från introduktion till slutsatser. Det ger en helhetsbild över avhandlingen.
Utvärderingsmetod och tillhörande modeller för att studera effekter av
designat handlingsutrymme: hoppa rakt in i kapitel 4 för att se hur tillvägagångssättet och modellerna har tillämpas och utvecklats. Avsluta med att
studera vilka förändringar tillämpningarna har medfört i den slutgiltiga
versionen av utvärderingsmetoden och tillhörande analysmodellerna (kapitel 8).
De empiriska fallen: Gå direkt till (kapitel 5) för att få en förståelse för hur
studierna vid de olika fallen har genomförts.
Introduktion
Metod
Forskningsansats
Urval av fallstudier

Perspektiv
Design, Effekter
Upplevda egenskaper

Idé om värdering
Vad/ hur utvärdera
Pilotstudien:
Internetbanken

Effektanalys
Processen
Fenomenanalys
D.EU.PS Modellen
Egenskaper

Fallstudie 2:
Anm älningssystemet

Figur 1: Disposition
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Fallstudie 1:
Kunskapssystemet

Kapitel 2

Forskningsansats och metod
I detta avsnitt presenteras vilket principiellt tillvägagångssätt jag har arbetat
utefter. Vilka vägval som har gjorts för att besvara avhandlingens forskningsfrågor d.v.s. hur jag har gått tillväga för att utveckla en utvärderingsmetod för att värdera upplevda och avsedda effekter av ett IT-systems handlingsutrymme.

2.1 Kunskapsstrategi
Merriam (1994) framhåller att val av angreppssätt skall bestämmas av hur
problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och vilket slutresultat som
eftersträvas. Mina forskningsfrågor fokuserar på att utveckla en utvärderingsmetod för hur upplevda och avsedda effekter av ett IT-systems handlingsutrymme kan studeras. Jag vill med utvärderingsmetoden beskriva och
förstå vad som utgör ett IT-systems handlingsutrymme och vilka effekter
det får i verksamheten, med den handlingsorienterade kunskapssynen som
grund. Detta för att ett handlingsutrymme utgörs av de handlingar som
olika aktörer upplever som möjliga respektive omöjliga. Utgångspunkten i
studien är därmed olika aktörers uppfattningar (främst med avseende på ITsystemets egenskaper) då det är deras upplevelser som är i fokus i utvärderingsmetoden (i jämförelse med det avsedda). Studie av handlingsutrymme
handlar om att studera upplevelser och särskilt upplevelser av handlingar
och handlingsmöjligheter. Kvalitativa fallstudier innebär att man snarare
inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning (Merriam, 1994). Med avseende på fokus i arbetet anser jag att detta arbete klassificeras som tolkande och kvalitativt. I utvecklingsarbetet av utvärderingsmetoden har erfarenheter av användningen av metoden (d.v.s. tolkningar av
metodens delar) fört utvecklingen framåt. Jag söker svar på hur effekter av
ett IT-systems designade handlingsutrymme kan studeras och upplevas
genom att studera erfarenheter av metodens tillämpning, inte kvantitativa
frågor som hur mycket eller hur ofta får en viss design en viss effekt. Mitt
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fokus i arbetet gör även att kunskapsstrategin är tolkande, förståelseinriktad
samt till viss del förändrande. Detta genom att kunskapen som utvecklas
inom forskningsprocessen påverkar dels metoden och dels situationen som
studeras. Genom att redesignförslag från fallstudierna har återförts till organisationerna kan det empiriska arbetet bli förändrande om organisationen
beslutar att genomföra förslagen.
2.1.1 Roller i forskningsprocessen
I licenciatarbetet finns det olika roller som jag antar i olika delar av min
forskningsprocess (se Figur 2). Arbetet syftar till att ta fram en utvärderingsmetod för att analysera och värdera effekter av ett designat handlingsutrymme samt egenskaper som ett handlingsutrymme kan bestå av. Jag har
valt att själv utföra utvärderingarna p.g.a. att avsikten med utvärderingarna
har varit att utveckla metoden (delar och tillhörande analysmodeller). I och
med att jag har själv har deltagit i utvärderingarna har det gett mig direkt
access till insikter om problem och förändringsbehov d.v.s. vad som inte
fungerar i praktiken. Det innebär att utvärderingar av användares upplevda
handlingsutrymme sker i min roll som utvärderare, där metoder och modeller används för att utföra utvärderingen. Det kan ses som tillämpning av
utvärderingsmetoden. Resultatet från tillämpningen av utvärderingen analyseras sedan i rollen som forskare. Analysen består bl.a. av erfarenheter av
att använda metoden i utvärderingen samt analys av egenskaper av handlingsutrymme.

Studerar
Forskare

Studerar
Utvärderare
Användare

Figur 2: Roller i forskningsprocessen

2.2 Hur utveckla utvärderingsmetod
I detta avsnitt presenteras hur arbetet har utförts för att teorigrunda, interngrunda och empirigrunda utvärderingsmetoden, analysmodellerna och
egenskaperna (Goldkuhl, 1993). Hur utvärderingsmetoden har utvecklats i
forskningsprocessen.
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2.2.1 Grundning av metod
Mina forskningsfrågor berör dels utveckling av en utvärderingsmetod för att
beskriva och värdera avsedda och upplevda effekter av ett IT-systems designade handlingsutrymme samt hur olika aktörers upplevda handlingsutrymme kan analyseras. Dels utveckling av egenskaper av IT-systems handlingsutrymme. Mitt arbete kännetecknas därmed inte endast generellt av
teoriutveckling utan även av specifik metodutveckling. Goldkuhl (1993) anser att skapa metoder som är välgrundade innebär att goda argument för
metoderna skapas. Goldkuhl presenterar fem grundningsprocesser som är
grundläggande för att göra en metod välgrundad; teorigrunda, kategorigrunda, värdegrunda, interngrunda och empirigrunda. Teorigrundningsprocessen består av två delar dels förklaringsgrunda som innebär att metoden
grundas i befintliga teorier av förklarande karaktär och dels perspektivgrunda som innebär att klargöra och värdera det synsätt som metoden bygger på.
Utvärderingsmetoden teorigrundades genom att dess delar grundas i befintliga teorier om utvärderingsmetoder och handlingsutrymme (se kapitel 4 och
8) som är av deskriptiv karaktär. Det perspektiv som utvärderingsmetoden
grundar sig på förklaras och beskrivs i perspektivkapitlet (se kapitel 3) i avhandlingen. De centrala begreppen från teorin utgör en referensram för att
kunna få en förståelse för varför det är av vikt att ta hänsyn till användares
upplevelser och dess effekter vid utvärdering av IT-system. Den andra
grundningsprocessen kategorigrunda innebär att kategorierna studeras och
frågor ställs som innehåller metoden lämpliga kategorier att arbeta med?
Utvärderingsmetoden och tillhörande delar skapades efter empiriska erfarenheter och på teoretiska grunder, kategorierna utvecklades därmed i utvecklingsarbetet där de prövades och omdefinierades. I värdegrundningsprocessen motiveras metoden genom att de önskvärda resultat anges som metoden skall leda till när den används. Utvärderingsmetoden värdegrundades i
och med att det önskvärda resultatet och målet uttrycktes. D.v.s. att jag vill
skapa en metod som stödjer en utvärderare att fokusera avsett och upplevt
handlingsutrymme och effekter av användningen av IT-systemet. Utvärderingsmetoden skall realisera synsättet att det är av vikt att ta hänsyn till de
effekter som en befintlig IT-design kan ge i en handlingskontext. Synsättet
avgjorde vilka kategorier som innefattades i de olika delarna, vilka moment
som ansågs vara viktiga med att studera effekter av designat handlingsutrymme, vilka teorier som valdes att värdegrunda metoden i. Den fjärde
grundningsprocessen interngrunda: innebär att metodens olika delar måste
bilda en sammansatt helhet. Utvärderingsmetodens delar interngrundades
genom att de i utvecklingsarbetet prövades och förfinades för att stödja värdering av effekter av upplevt och avsett handlingsutrymme. Med det menas
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att alla delar ej behöver sträva mot detta mål men de får ej vara motstridiga. I
empirigrundning av metoden prövas den i praktiskt arbete. Information samlas in om metodens användning och metoden värderas i relation till de resultat som uppnås. Detta för att metoden bör leda till goda resultat vid empirisk
användning. En viktig del i att studera metoden i empirin är att man får ett
underlag för förändring och vidareutveckling av metoden. Empiribaserad
design av en metod innefattar även modifiering och nyskapande (Goldkuhl,
1993). Utvärderingsmetoden empirigrundades genom att den tillämpades i
tre fall. Informationen insamlades kring dess användning när metodens
praktiska användbarhet studerades.
2.2.2 Forskningsprocessen
Min forskningsprocess inleddes med forskningsidéer (se kapitel 4) kring hur
IT-systems upplevda handlingsutrymme kan studeras. Idén om hur en värdering kan utföras låg sedan till grund för utvärderingsmetoden (datainsamlingen) för pilotstudien (se det principiella tillvägagångssättet i Figur 3).
Idéerna kom dels från teorier och dels från diskussioner i projektgruppen
HUR. Idén som applicerades var en förutsättning för det empiriska arbetet
som utfördes i form av utvärdering av en Internetbank. Idén formades och
utvecklades därefter iterativt, ur det empiriska arbetet utvanns nya idéer
som utvecklade utvärderingsmetoden och analysmodellerna som sedan
applicerades i utvärderingen. Efter utförd utvärdering (datainsamling) utfördes en dataanalys av resultatet från utvärderingen. Det resulterade i utveckling/modifiering av utvärderingsmetoden och analysmodeller för
handlingsutrymme. Den utvecklade utvärderingsmetoden och analysmodellerna applicerades sedan i fallstudie 1, där data samt idéer utvanns. Utvecklingen av analysmodellerna och utvärderingsmetoden användes sedan i
fallstudie 2 som följde samma process.
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Teorier

Idé

Datainsamling

Resultat

Dataanalys

Kunskapsbidrag

Figur 3: Forskningsansats

Den framväxande teorin (se resultat i Figur 3) om utvärderingsmetoden
(effektanalys) med tillhörande analysmodeller för handlingsutrymme styrde
insamlingen av data. Vid de empiriska studierna avlutades arbetet när jag
kände att jag hade samlat in de aspekter som jag från början hade avsett.
Detta tog olika lång tid på de olika fallen då det var mer eller mindre komplexa verksamheter att sätta sig in i. Varje fall förändrade och berikade analysmodellerna för handlingsutrymme. Teorin empirigrundandes i och med
att den testades och utvecklades i de olika fallen. Efter den induktiva processen i empirin utfördes en teorikondensation där befintliga teorier ställdes
mot den empirigenererade teorin. Arbetet genomsyrades även av att internvalidera teorin d.v.s. se till att kategorierna strävar mot samma mål. Kunskapsbidraget består av effektanalys med tillhörande analysmodeller och
egenskaperna som skall göra det möjligt att diskutera och studera upplevt
handlingsutrymme.
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2.3 Flerfallsansats
Det empiriska forskningsarbetet är en tillämpning av fallstudiemetodik, dvs
djupstudier av olika fall i ett antal dimensioner. Fallstudiens unika styrka är
dess förmåga att hantera många olika typer av empiriskt material som dokument, artefakter, intervjuer och observationer (Yin, 1989). I mina frågeställningar fokuseras olika aktörers upplevda handlingsutrymme. Frågorna
söker svar på vilket sätt effekter av ett upplevt/avsett handlingsutrymme
kan studeras. Detta i enlighet med Yin (1989, sid 6) som anser att frågor som
”på vilket sätt ?” och ”varför?” passar för fallstudier.
Fallstudier kan utföras med olika omfattning avseende antalet fall. I mitt
empiriarbete har två fallstudier av befintliga IT- systems handlingsutrymme
utförts (samt en pilotstudie). Fler fall ökar sannolikheten för att kunna generalisera till andra situationer än de som studeras (Merriam, 1994). Analytisk
generaliserbarhet handlar om att jämföra huruvida resultaten från fallstudierna stödjer samma teori. Strävan är att generalisera ett resultat till en bredare teori (Yin, 1989). Genom att använda mig av en flerfallsansats hjälper det
till för att få underlag för berikning av kategorier och dra fallövergripande
slutsatser. I arbetet har resultaten från fallstudierna strävat efter att generaliseras till teori om hur upplevt/avsett handlingsutrymme kan studeras samt
vilka egenskaper ett handlingsutrymme kan bestå av. Trots att antalet fallstudier är begränsat till två (samt en pilotstudie) anser jag att det ger en mer
nyanserad bild och minskar risken till att fastna på situationsspecifika egenskaper än om endast en fallstudie utförts.
2.3.1 Val av fall
En fallstudie kan ses som ett avgränsat system, en avgränsning av analysenheten. Forskningsfrågornas inriktning och omfattning bör styra denna avgränsning. Jag valde att avgränsa mitt val av fallstudier till befintliga system
som används i verksamheter, som har en tillräcklig komplexitet med avseende på användningen av systemet (Flera aktörer finns inblandade i en
kommunikationssituation inte endast människa-datorinteraktion). Mitt arbete har en inriktning mot IT-system i verksamheter, alternativt hade jag kunnat studerat system med mindre verksamhetsanknytning t.ex. ett epostprogram. Anledningen till att jag valde att studera IT-system som används i verksamheter är att dessa system har en större komplexitet med
avseende på effekter av upplevt handlingsutrymme. Effekter som inte bara
sker för användaren utan även verksamheten. Det ger en möjlighet att studera handlingsutrymme och dess effekter och egenskaper ur ett bredare
perspektiv.
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Mina forskningsfrågor rör en övergripande nivå snarare än viss typ av fall
därför har en variation i olika typer av system och organisationer eftersträvats. Detta har även eftersträvats för att få olika sammanhang. Det är dock
lättare att se samband med samma typ av system och organisationer. Om jag
endast hade studerat samma typ av system och organisation skulle resultatet
ha blivit mer specifikt. Med typ av system avses systemets användningsområde och roll i organisationen. Vid val av fall har huvudkriteriet varit typ av
system. Detta på grund av att det har en avgörande skillnad i förutsättningar för systemanvändningen och användningsfrekvensen. Det ökar möjligheterna att identifiera fler aspekter kring handlingsutrymme. Fallen skulle
även erbjuda en variation i syfte, för att kunna fånga så många aspekter som
möjligt.
De IT-system som jag har studerat är en Internetbank, ett anmälningssystem
som används inom polisen och ett kunskapssystem som används för att
samla metoderfarenheter inom en utredande myndighet. Valet av dessa ITsystem grundar sig i att fallen representerar olika typer av system: ett Internetbanksystem som är ett servicesystem som används av kunder till banken
via internet för att bl.a. betala räkningar, ett anmälningssystem som är verksamhetskritiskt och som används i det operativa arbetet inom polisen för att
registrera händelser och beordra patrull och slutligen ett stödsystem i form
av ett kunskapssystem som används för att samla erfarenheter. Systemen
som jag studerat anser jag har tillräcklig komplexitet för min studie. Detta på
grund av att de3 används inom verksamheter som är förhållandevis stabila
och stora. En annan avgörande faktor för val av fall har varit att jag har haft
access till systemen genom kontakter.
De olika systemen har olika syften i de kontexter som de används inom. Det
gjorde det möjligt att fånga olika användningssituationer som ger en djupare
förståelse för handlingsutrymme än om alla system hade haft samma syfte.
Det hade gett en mer specifik kunskap. De olika studierna har olika täckningsgrad av de tre perspektiven (typ av system, användningsfrekvens och
syfte med systemet). Detta gör att en mer nyanserad bild av effekter av ITsystems designade handlingsutrymme erhålls.
Urvalskriterierna för val av fall var typ av system, användningsfrekvens och
huvudsyfte (se Tabell 1).

3

Med fallstudier avses anmälningssystemet och kunskapssystemet.
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Urvalskriterier
Typ av system

Internetbanken
Servicesystem:
Ett system som
används av kunder till verksamheten. Ger ökad
tillgänglighet för
att främst betala
räkningar och ha
överblick över
konton.
AnvändningsEtt system som i
frekvens
normalfallet används minst en
gång i månaden.
Systemets
hu- Systemets syfte
att erbjuda bankvudsyfte
kunder tjänster
som de kan ta del
av och använda
via Internet.

Anmälningssystemet
Operativtsystem: Ett
system som används
för det operativa arbetet på Länskommunikationscentralerna. Ett
typ av standardsystem
som har utvecklats.
Ett verksamhetskritiskt
system.

Kunskapssystemet
Stödsystem:
Ett webbbaserat
kunskapssystem
som används för att
registrera och söka
efter metod erfarenheter.

Ett operativt verktyg i
det dagliga arbetet.

Några gånger om
året :Sällan användning.

Stödja rapporteringen
av händelserapporter
samt beordra patrull.

Att ge möjlighet att
ta del av metoderfarenheter.

Tabell 1: urvalskriterier

Urvalskriteriet för pilotstudien var att hitta något som jag snabbt kunde
sätta mig in i och utföra tester på med tillräcklig komplexitet, för att kunna
testa och utveckla analysmodeller. Valet föll på en Internetbank på grund av
dess tillgänglighet och tillgång till användare i min närhet. Syftet med arbetet med pilotstudien var att få en initial förståelse för studieområdet och
finslipa mina frågeställningar samt få en grund till en utvärderingsmetod för
att analysera effekter. Den först empirin inhämtades därmed genom studier
av en Internetbank. Syftet med pilotstudien gjorde att fokus var på att inhämta erfarenheter av användning av de olika delarna. Det avsedda handlingsutrymmet insamlades via studier av systemet och det upplevda via
studier av kunder till banken som använde systemet.
I den första fallstudien utvecklades kunskapssystemet med stort inflytande
från olika verksamhetsaktörer, som ställde krav på vad systemet skulle uppfylla. De tog stort ansvar för systemets innehåll. Det avsedda handlingsutrymmet identifierades genom att studera systemet, dokumentation och intervjua olika verksamhetsaktörer. Fokus i detta fall var därmed på inblandade verksamhetsaktörer som varit med i utvecklingsprocessen och användare av systemet.
I fallstudien kring anmälningssystemet fokuserades användarna av systemet
och de indirekta användarnas upplevda och önskvärda handlingsutrymme.
Systemets huvudsyfte är att stödja rapporteringen av händelserapporter
samt att beordra patrull. Detta fall gav en möjlighet att studera operatörerna
som använder systemet som stöd i deras arbete samt poliserna i det yttre
fältet (indirekta användare) som indirekt blir påverkade av systemet genom
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att de t.ex. får information av operatörerna som hämtas från det. Systemet
härstammar från ett standardsystem från Kanada som man har anpassat och
vidareutvecklats. Systemansvarige har gjort vissa regulativa handlingar
genom att vid införandet av systemet 2001 bestämma vissa systemparametrar som påverkar användarnas handlingsförutsättningar, samt anpassat
systemet till länskommunikationscentralen (LKC) i det specifika länet. Genom att studera systemet och dess kontext samt intervjua systemansvarige
identifierades det avsedda handlingsutrymmet.
I fallen används de studerade IT-systemen olika frekvent. Anmälningssystemet är ett system som används som ett verktyg dygnet runt i den operativa verksamheten. Den andra ytterligheten är kunskapssystemet som normalt används högst några gånger om året av användarna för att lägga in
kunskaper om ett projekt. Internetbanken kan sägas ligga någonstans däremellan, ett system som används någon gång i månaden av kunderna.
Studierna har det gemensamt att de berör hur IT-system kan påverka olika
aktörers handlingsutrymme samt på vilket sätt ett IT-systems handlingsutrymme kan ge effekter i en verksamhet (avsedda respektive upplevda effekter). Mitt syfte är att studera olika system och verksamheter för att kunna få
olika sammanhang där detta kan studeras. Jag vill kunna lyfta fram aspekter
med handlingsutrymme för att göra det möjligt att diskutera denna aspekt
av ett IT-system och därmed medvetandegöra hur olika typer av IT-system
påverkar olika aktörers handlingsutrymme i verksamheter. Studierna syftar
till att få fram analysmodeller och egenskaper av handlingsutrymme.

2.4 Datainsamlings- och analysansats
I detta avsnitt avser jag att beskriva min övergripande datainsamlings- och
analysansats i det empiriska arbetet. Hur forskningsprocessen vid datainsamlingen skall gå till för att utveckla en utvärderingsmetod med tillhörande analysmodeller.
2.4.1 Teorigenereringsansats
Mitt arbete har följt en forskningsprocess som Goldkuhl och Cronholm
(2003) benämner multi-grounded theory (MGT). Goldkuhl och Cronholm
(2003) har utgått från grounded theory och utvecklat en ansats som både är
induktiv och deduktiv. Grounded theory (Strauss och Corbin, 1998) kritiseras bl.a. för dess induktiva ansats där förförståelse och etablerade teorier inte
används aktivt i den inledande analysen. MGT utgår från en förståelse som
utvecklas i en grundningsprocess som består av tre typer; empirisk grundning, teoretisk grundning och interngrundning (se även 2.2.1 Grundning av
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metod). De menar att en välgrundad teori är en teori som är grundad i empirisk data, existerande teorier och att det finns en explicit kongruens inom
teorin. De har en pragmatisk syn och menar att en forskare oftast har en
inriktning i sin analys i form av en forskningsfråga som kan vara varierande
skarp, men att det även är viktigt att vara öppen mot teorier och empiri som
eventuellt kan omforma frågan i forskningsprocessen. Anledningen till att
jag valt denna ansats är att jag har haft en forskningsfråga och perspektiv
som har riktat den induktiva ansatsen samt att jag efter fallen har sökt i befintliga teorier för att grunda metoden och tillhörande analysmodeller. I mitt
arbete har jag därmed i enlighet med MGT växelvis arbetat deduktivt och
induktivt, för att utveckla och grunda utvärderingsmetoden både i empirin
och i teorin. Teorigenereringen följer en induktiv kodning, konceptuell förfining, byggande av kategoriella strukturer och teorikondensering (Goldkuhl
och Cronholm, 2003). Under processens gång utvecklades det empiriska
tillämpningsområdet och teorin (det föreslagna övergripande mönstret)
förfinades. Teorin har fungerat som ett stöd i formuleringen av mina inledande frågor och förförståelse. Utifrån en förförståelse för handlingsutrymme inleddes studierna av IT-system i användning i de olika fallen. Medan
kunskap om studieområdet har växt fram genom en induktiv analys som
har lett fram till förfining av de initiala frågorna samt utveckling av kategoriella strukturer. Efter insamling och analys av fallen utfördes en teorikondensering (se kapitel 8). Teorikondenseringen innebär en explicit grundning
bestående av tre processer; teoretisk matchning (teorin konfronteras med
andra teorier), explicit empirisk validation (att teorin stämmer med empiriska observationer, se kapitel 5, 6 och 7) Utvärdering av teoretisk sammanhållning d.v.s. om teorin ger ett sammanhållande sätt att tala om världen
(Goldkuhl och Cronholm, 2003). I analysen av den insamlade informationen
har jag försökt hitta bakomliggande mönster. Jag har t.ex. identifierat egenskaper av handlingsutrymme i fallstudierna som jag sedan har sammanställt
för att sedan ställa mot befintlig teori. Allt eftersom kunskapen ökar faller
teorin in i mönstret medan mönstret i sig har en plats i en större helhet
(Grounded Theory ansatsen ses ofta som skapande av en mönsterteori
(Strauss och Corbin, 1998).
Forskningsansatsen är därmed i huvudsak kvalitativ, induktiv fallundersökning, där kategorier tas fram ur analyser från empirin. Kategorierna
grundas även i befintlig teori. En kvalitativ, induktiv flerfallsundersökning
går ut på att skapa en generell förklaring som passar in på de individuella
fallen, även om de kan vara olika i sina detaljer (Merriam, 1994). I det empiriska arbetet studeras IT-system vilket möjliggör studier av avsedda och
upplevda effekter av handlingsutrymme i dess kontext. I samband med
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detta studeras även egenskaper av ett handlingsutrymme och en utvärderingsmetod med tillhörande analysmodeller utvecklas.
2.4.2 Övergripande dataanalysansats
I de olika fallen har använd utvärderingsmetod och reflektioner kring det
lett utvecklingen framåt (av effektanalys, analysmodeller och egenskaper),
genom att erfarenheter fördes till nästa fallstudie. I utvärderingsmetoden
utvecklades analysmodeller som påvisar hur olika aktörers upplevda handlingsutrymme i relation till ett IT-system kan analyseras. Det har därmed
skett en successiv prövning av utvärderingsmetoden. Lämpliga kategorier
att använda i utvärderingen har genererats i det empiriska arbetet. Det innebär att prövning och generering delvis har sammanfallit. Denna del av teorigenereringen berör den induktiva kodningen, den konceptuella förfiningen
och byggandet av kategoriella strukturer.
Analysen av egenskaper av handlingsutrymme följde en kvalitativ analys
där en växling skedde mellan översiktlig och mer detaljerad analys. En översiktlig analys där en grov identifiering av egenskaper utfördes, med en initial namngivning. Därefter utfördes en mer detaljerad analys kring de grova
identifieringarna. Jag utgick från de identifierade observationerna och försöka klargöra vilken egenskap av handlingsutrymmet som har orsakat problemet eller styrkan. Därefter sökte jag efter huvudkategorier som kunde
användas som indelningsgrund. Jämförelser utfördes med tidigare identifierade egenskaper och kategorier. Om kategorierna höll eller om nya behövde
utvecklas. Forskningsprocessen syftade till att öka variationen kring vad
som kännetecknar ett handlingsutrymme. De genererade kategorierna fungerade som ett stöd för att ställa nya frågor i analysen av fallstudierna (theoretical sampling). Egenskaperna som identifierades sammanställdes och
relaterades till varandra. Efter sammanställningen av de empirigenererade
egenskaperna utfördes en jämförelse mot befintlig teori. Om resultaten
stämde utvecklades de, om benämningarna inte stämde överens med hur de
tidigare har använts döptes de om.
2.4.3 Övergripande datainsamling
Data för att utveckla utvärderingsmetoden består av erfarenheter som insamlades via tillämpningen av metoden i empirin. Utvärderingsmetodens
datainsamling gav därmed till viss del data som användes i forskningsprocessen för att utveckla metoden.
Det avsedda handlingsutrymmet studerades i fallstudierna genom att jag
studerade designers resultat i form av ett IT-system (med tillhörande dokumentation) och dess användning i en handlingskontext samt intervjuer med
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personer med kunskap om avsikter med systemet. Min förståelse av ITsystemet var därmed det som definierade det avsedda handlingsutrymmet.
Det var därmed en idealtypisk rekonstruktion, det innebär att jag i rollen
som utvärderare rekonstruerade avsikter som jag ansåg fanns med det designade handlingsutrymmet. Detta låg till grund för att identifiera det designade handlingsutrymmet samt de avsedda effekterna. Avgränsade till att
studera det som jag i rollen som utvärderare ansåg utgöra det designade
handlingsutrymmet. Den befintliga funktionaliteten motsvarades därmed av
den som jag uppfattade finns i systemet. I rollen som utvärderare har jag
därmed haft befogenhet att avgöra vad som fanns respektive vad som inte
fanns.
Utifrån rekonstruktionen av det avsedda studerades det upplevda. Mitt
syfte med avhandlingen kännetecknas av studier av användares upplevelser
av ett IT-systems designade handlingsutrymme och det i sig uttrycker någon
form av undersökning av IT-system i användning. Observationer, intervjuer
och källstudier användes i studien som bl.a. Repstad (1999) anser lämpliga
att använda i kvalitativa studier. När flera olika metoder används i en studie
kallas det för triangulering om det ger en kombinerad beviskraft. En fördel
med triangulering är att den ger ett bredare dataunderlag och därmed en
säkrare grund för tolkning (Repstad, 1999, sid 21). I vilken form intervjuerna
och observationerna utfördes är något som bestämdes i varje fall, med avseende på rådande förutsättningar (se kapitel 5, 6 och 7). Triangulering skedde
även mellan de valda fallstudierna då de hade olika täckningsgrad av valt
studiefokus. Fokus låg olika beroende på förutsättningarna t.ex. i studien av
anmälningssystemet var användarna och de indirekta användarna i fokus.
Studien av kunskapssystemet fokuserade verksamhetsaktörer som har varit
med i utvecklingsprocessen samt användare av systemet.
Utifrån mitt perspektiv (kapitel 3) utvecklades en idé om hur värdering av
IT-systems handlingsutrymme skulle utföras (kapitel 4). I utformningen av
idén behandlades utvärderingsmetodens datainsamling d.v.s. dels vilka
moment metoden skulle bestå av och vilka insamlingsmetoder och verktyg
som skulle användas.
Arbetet inleddes med en pilotstudie (kapitel 5), som följdes av två fallstudier. Pilotstudien var av explorativ karaktär, syftet var att testa inledande idéer (se kapitel 4) på hur effekter av IT-systems handlingsutrymme (Effektanalys 1.0) kan värderas och hur IT-systems funktionalitet kan klassificeras
(D.EU.P) och hur resultatet sedan kan analyseras. Erfarenheter från pilotstudien (kapitel 5) fördes sedan vidare till den första fallstudien, kunskapssystemet (se Figur 4). I utvärderingen av kunskapssystemet förfinades effekt-
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analys med avseende på fenomenanalysen och nya egenskaper identifierades. Studien av anmälningssystemet resulterade i att nya egenskaper för
handlingsutrymme identifierades och att en artonde klass empirigrundades
(se kapitel 7). Effektanalys och egenskaperna teorigrundades genom att resultaten från empirin relaterades till befintliga teorier (se kapitel 8).
Studieobjekt

Förutsättningar/resultat

Idé om värdering (kapitel 4)
Effektanalys 1.0
D.EU.P (9 klasser)

Tillämpning

Pilotstudie: Internetbanken (kapitel 5)
Vidareutveckling
Effektanalys 1.1
Tillämpning
D.EU.PS (17 klasser)
Fenomenanalys: Avsedd/upplevd effekt
Egenskaper: System- och användningsegenskaper
Fallstudie1: Kunskapssystemet (kapitel 6)
Vidareutveckling
Effektanalys 1.2
Tillämpning
D.EU.PS (17 klasser)
Fenomenanalys: Effektskategorier
Egenskaper: Fysiska- / yttre förutsättningar/
användar-/systemegenskaper
Fallstudie2: Anmälningssystemet (kapitel 7)
Vidareutveckling
Effektanalys 1.3 (kapitel 8)
D.EU.PS (18 klasser)
Fenomenanalys
Egenskaper av IT-systems handlingsutrymme

Figur 4: översikt över resultat i processen

Analysarbetet har följt en process där resultat och frågeställningar har triggat nya frågeställningar i följande analyser. En process med inledande idéer
-prövning av idéer- reflektion- förfinad modell-prövning. Detta arbete grundade modellerna och utvärderingsmetoden för analys och värdering, samt
egenskaper av IT-systems handlingsutrymme.
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Kapitel 3

Perspektiv
”Exakt samma uppsättning streck kan t ex tolkas både som en fågel och som en antilop,
men inte bådadera samtidigt. (…) .Vi lägger alltså alltid in perspektiv i det vi ser, och
inte nog med det, utan seendet är oskiljbart från perspektivet, är perspektiviskt.”
(Alvesson och Sköldberg, 1994, s 49)

Syftet med detta kapitel är att presentera och diskutera centrala begrepp för
licavhandlingen. Inledningsvis ges en övergripande bild över min syn på
avsett och upplevt handlingsutrymme och vilka olika perspektiv handlingsutrymme studeras utifrån; designers, användares och indirekta användares.
Faktumet att ett IT-system kan studeras ur olika perspektiv påvisar att det
finns en större kontext vari användningen av IT-systemet sker. I avsnitt 3.2
IT-system som handlingssystem presenteras ett perspektiv där IT-systemet betraktas som mediator av kommunikativa handlingar. Denna mediator har i
ett utvecklingsarbete designats med ett avsett handlingsutrymme. Begreppet
design är därmed centralt och kommer att behandlas i 3.3 Designbegreppet.
IT-systemet i sin tur har designats för att ge avsedda effekter i en specifik
kontext, men vad avses med effekter? Den frågan besvaras i avsnitt 3.4 Effekter av design. I utvärdering av IT-systems handlingsutrymme krävs det även
att dess egenskaper lyfts fram, men vad avses med en egenskap, vilka egenskaper kan ett handlingsutrymme utgöras av? Detta kommer att diskuteras i
det sista avsnittet i detta kapitel 3.5 Avsedda och upplevda egenskaper.

3.1 Kommunikation och handlingsutrymme
Detta arbete har ett perspektiv där fokus är på aktörers upplevelser av ITsystem i användning. Användningen är central då designers har i designarbetat tänkt på en framtida användning. Ett IT-systems handlingsutrymme
definierar jag som de möjligheter eller begränsningar för handling som ITsystemet erbjuder. Ett IT-systems handlingsutrymme kan även betraktas ur
olika perspektiv. Designers har en bild över vilka handlingar systemet erbjuder och begränsar, ur ett systemperspektiv kan det ses som att systemet
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består av implementerade funktioner och annat perspektiv är användarnas
bild av möjligheterna och begränsningarna som uppstår i användning av
systemet. Detta resonemang kan liknas med Norman (1988) diskussion
kring konceptet mentala modeller vilka ses som en viktig aspekt vid design
av system. En mental modell är en modell människor har av dem själva,
andra och miljön och det de interagerar med. Norman menar att de mentala
modellerna formas av erfarenheter, träning och instruktioner och att en
mental modell av ett system formas i stor utsträckning av tolkningar av dess
upplevbara handlingar och synliga struktur. Designmodellen (se Figur 5) är
designerns konceptuella modell. Designern förväntar att användarmodellen
skall vara identisk med designmodellen. Användarens modell är den mentala modell som utvecklas i interaktion med systemet.

Design
modell

Användarens
modell

Designer

Användare

System
Systembild

Figur 5: Konceptuella modeller (Fritt efter Norman, 1988, sid 16)

Designers kommunicerar dock inte direkt till användaren utan kommunikationen sker genom systembilden. Systembilden är ett resultat från den fysiska struktur som har byggts (de synliga delarna). Det inkluderar bl.a. dokumentation och instruktioner. Om systembilden inte gör designmodellen
tydlig och konsistent kommer användaren att få fel mental bild av systemet
(Norman, 1988).
Produktsemantik menar att vi placerar mening i det våra sinnen uppfattar
(Monö, 1997). Upplevelsen vi får av ett objekts utformning är beroende av
våra tidigare inlärda mönster, kultur, kontexten, erfarenheter av användning
av artefakter etc. (Monö, 1997; Bannon och Bødker, 1991; Westerberg, 2002).
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Semantik används även för att beskriva relationen mellan användare och
designers. Designern arbetar med tecken som användaren upplever, med
andra ord en designer kommunicerar genom produktens tecken (Krippendorff; 1995, Monö, 1997). Vilket innebär att det är användaren som konstruerar meningen, inte designern (Krippendorff, 1995). Hult (2003) framställer
det som att semantik kan ses som beskrivande av relationen mellan form och
mening där formen är en bild av designerns syfte (artefaktens utformning),
och meningen uttrycks i användarens tolkning av brukssituationen.
Sjöström och Goldkuhl (2003) har en grundläggande syn på tecken där de
applicerar två olika perspektiv på handling (se Figur 6 Handlingsutrymme).
Det första perspektivet ser tecken som en förutsättning för handling och det
andra perspektivet ser tecken som ett resultat av en handling. De betraktar
tecken ur ett kommunikativt perspektiv och menar att det är meningsfullt
att beakta flera aktörer när ett tecken studeras; skaparen av tecknet (kommunikatören) och tolkaren av tecknet. Vilket innebär att tecknet måste ha
relationer till dessa två roller i en kommunikationssituation: Skaparen (t.ex.
designern) av tecknet och mottagaren (t.ex. användaren) som skapar en förståelse genom en tolkande handling. Tecknet ses som ett uttryck utformat av
utföraren av vad han/hon vill kommunicera till mottagaren genom
hans/hennes kommunikativa handling. Tecknet influerar mottagaren i hennes/hans tolkande handling.
En kommunikationssituation representerar dock inte endast relationen mellan användare och designer, utan även relationen mellan andra aktörer t.ex.
användare –användare kommunikation. Designen tillåter kommunikation
mellan människa och maskin, eller mellan olika människor via systemet
(Van Setten m.fl., 1997). Nuvarande system är oftast inte till för endast en
användare, människor arbetar i organisationer och komplexa sociala strukturer(ibid.). Hänsyn måste därför tas till organisationen som användaren är
en del av och den affärsprocess i vilken hennes uppgifter och roll(er) är infogade vid design av komplexa system. Ett IT-system används för att
kommunicera, utgör ett medierande instrument för kommunikation (Kuuti,
1996). Det är därmed av vikt att ta hänsyn till de kommunikativa aspekterna
av ett IT-system vid studier av dess upplevda handlingsutrymme. Andersen
(2001) uttrycker det som att IT-system är ett nytt medium för kommunikation. En viktig aspekt är därmed att även ta hänsyn till att IT-system är en
del av en kontext. De Souza m.fl.(2001) urskiljer tre typer av
kommunikation, användare- systeminteraktion, användare- användare
interaktion och designer till användare kommunikation. Denna indelning
har Sjöström och Goldkuhl4 (2003) byggt vidare på och där de betonar
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och
där
de
betonar
Goldkuhl4
verksamhetskommunikation. Med det avses att IT-systemet används av
olika aktörer för att kommunicera med varandra, ett medium för
kommunikation. De delar in systemet i fyra delar (se Figur 6). Den första
delen består av IT-systemets handlingspotential, vilka möjliga handlingar
systemet erbjuder användarna, som är ett resultat av designerns arbete.
Nästa nivå består av att ta del av vad andra tidigare har gjort. Detta koncept
kallas för handlingsminne (t.ex. Goldkuhl och Ågerfalk, 2002) inom
handlingsbarhetsteorin. Ett handlingsminne består bl.a. av meddelanden om
tidigare utförda handlingar. En användare kan läsa delar av detta minne
som en förutsättning för handling. Meddelandena skall ses som medierade
genom systemet från andra verksamhetsaktörer (t.ex. i ett bokningssystem
visas vilka salar som är uppbokade). I läsningen av tidigare meddelande
utför användaren oftast navigationshandlingar (förflyttning i systemet), som
även är en nivå i modellen (de möjliga navigationshandlingarna är även en
del av handlingspotentialen). Efter att användaren skaffat sig nödvändig
information kan användare uttrycka något. Användaren formulerar ett nytt
meddelande som sedan (efter t.ex. bokning av en sal) blir ett resultat av
användarens kommunikativa handling. Efter utförande av handlingen tar
systemet hand om meddelandet och kommunicerar det eventuellt till andra
aktörer.
Jag har inspirerats av Normans (1988) koncept om mentala modeller och
Sjöström och Goldkuhls (2003) koncept kring social handling i utvecklingen
av mitt perspektiv på handlingsutrymme. Det upplevda handlingsutrymmet
(se Figur 6) består alltså av tolkningar av handlingsmöjligheter, verksamhetsmeddelanden och verksamhetskontexten5. Upplevelsen ger sedan effekter i form av utförande av kommunikativa och tolkande handlingar d.v.s.
framställning respektive tolkning av verksamhetsmeddelande, navigeringar
och handlingar som utförs utanför systemet t.ex. informera indirekta användare.

4

Stycket grundas på samma källa och refereras därför inte löpande

5

Det finns olika nivåer i en kommunikationssituation (se Figur 6), men de är inte tillämpbara i
alla lägen. Ibland handlar det t.ex. endast om människa- datorinteraktion (inbegriper inte
kommunikation mellan användare och användare). Ett exempel är spel, där användaren interagerar med systemet för att uppnå vissa effekter. Målet är inte att kommunicera med andra,
men om användaren kopplar upp sig och spelar över ett nätverk, får dennes handlingar effekter
för andra aktörer. Spelaren tolkar de andras handlingar genom att grafisk t.ex. se hur de förflyttar sig.
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Figur 6 Handlingsutrymme (vidareutveckling av Sjöström & Goldkuhl, 2003, s 7)

3.1.1 Handlingsutrymme utifrån tre perspektiv
Jag anser att det finns tre viktiga aktörer att beakta vid studier ett IT-systems
handlingsutrymme. Den första aktören utgörs av designern. Med designer
avses en aktör som varit med i designprocessen av systemet, som har kunskaper om varför systemet ser ut som det gör. Detta på grund av att en design ofta utvecklas i samarbete av olika aktörer. Det kan vara en aktör som
ingår i verksamheten men även utomstående konsulter. Designerns får ett
handlingsutrymme i utformningen av systemet genom att avvägningar måste göras mellan behov, möjligheter och ekonomiska förutsättningar. Designers har haft en avsikt med designen och utformat IT-systemet utefter vilka
handlingar som denne anser skall vara möjliga respektive omöjliga. Designern har erfarenheter och uppfattningar som styr denne i designarbetet samt
begränsningar och möjlighet i uppdraget t.ex. lagar och krav på att systemet
skall vara kompatibelt med den gamla databasen. Med designerns perspektiv fångas vilka egenskaper IT-systemet har tilldelats för att sätta upp ramarna för ett visst handlingsutrymme. D.v.s. vilka handlingar som systemet
är avsett att stödja och dess syfte i verksamheten, det så kallade designade
handlingsutrymmet. Det andra perspektivet utgörs av den aktör som utför
de interaktiva handlingarna med systemet. En aktör som arbetar med systemet (användare). Jag anser att en användares handlingsutrymme (se användare i Figur 6) definieras genom vad användaren uppfattar som möjliga
respektive omöjliga handlingar. Detta påverkas av dennes erfarenheter,
kunskap, IT-systemets form, struktur och funktion. Det upplevda hand-
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lingsutrymmet påverkas alltså även av användarens handlingskontext som
t.ex. består av kultur, arbetsmiljö, och lagar (Ågerfalk och Goldkuhl, 2002).
Det är även i handlingssituationen som handlingsbarheten definieras. Krav
ställs på handlingsbarheten för att en användare skall kunna utföra en handling samtidigt som den upplevda handlingsbarheten möjliggör och begränsar vilka handlingar användaren kan utföra. IT-systemet i sin tur har ett
utformat handlingsutrymme (systembild) som skall ge vissa avsedda effekter. Andra aktörer vars handlingsutrymme påverkas av IT-systemets design
är de som använder information som baseras från uppgifter från IT-systemet
(den tredje aktören). Informationen kan t.ex. komma i form av en rapport
eller muntligt från en användare som använder systemet. Utifrån informationen upplever den indirekta användaren ett handlingsutrymme utifrån
egna erfarenheter och uppfattningar som tillsammans möjliggör och begränsar handling. Med indirekt användare6 avser jag både användare som ber
andra att använda systemet för deras skull samt användare som inte direkt
använder systemet men som är beroende av information från det (i Figur 6
representeras de av indirekt användare och i vissa fall av tolkare).

3.2 IT-system som handlingssystem
Bannon och Bødker (1991) menar att det är av vikt att användarens uppgifter fokuseras i studier av IT-system istället för gränssnittet. Systemen skall
studeras med avseende på hur de medierar användning, de har en mening i
ett socialt sammanhang (ibid.). En bra artefakt låter oss att fokusera på uppgiften istället för på artefakten (Engström, 2000). Design av en artefakt innebär även design av nya förutsättningar för kollektiv aktivitet, koordination,
kontroll och kommunikation (Bannon och Bødker, 1991). Vi bör fokusera på
att användare består av personer som gör sitt jobb, agerar i en situation med
motiv och avsikter i interaktion med andra och miljön (Ibid.).
Denna vidare bild av systemanvändning representeras även i handlingsperspektivet i handlingsbarhetsteori (t.ex. Ågerfalk, 2003).
Thus, we define an `information system´ as: a technically implemented social system consisting of an action potential(a repertoire of
actions and a vocabulary), a memory of earlier actions and action
prerequisites, and actions performed interactively, by the user and/or
automatically by the system.
(Goldkuhl och Ågerfalk, 2002, s 12)

6

inkluderar Faulkner (2000) indirekta användare och sekundära användare
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IT-system ses inte endast som tekniska system utan även som sociala system
som är teknisk implementerade (Goldkuhl och Ågerfalk, 2002). I teorin kring
informationssystems handlingsbarhet ses användningen av ett IT-system
som utförande av handlingar inom en social kontext. Ett kommunikativt
perspektiv anläggs vilket innebär att informationssystem ses som system för
tekniskt medierad verksamhetskommunikation (Sjöström och Goldkuhl,
2003). Vilket i sin tur innebär att IT-systems användare tar del av en verksamhetskommunikation med andra aktörer som utför och tolkar handlingar
(se Figur 6). Användargränssnittet är ett interaktivt handlingsmedium. Det
innehåller meddelanden som skall tolkas och meddelanden som är resultat
av en användares handlingar. Resultatet av användarens handlingar tar
systemet hand om och skickas eventuellt vidare till andra aktörer (ibid).
Ågerfalk och Goldkuhl (2000) menar att IT-system kan utföra handlingar
som är förspecificerade/definierade av människan. Ett IT-system har alltså
kapaciteten att utföra kommunikativa handlingar åt en organisation. Ett
begrepp som har definierats utifrån detta perspektiv är handlingsbarhet.
An information system’s actability is its ability to perform actions, and
to permit, promote and facilitate users to perform their actions both
through the system and based on messages from the system, in some
business context.
(Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl 1999, s 6)
Det handlingsorienterade perspektivet framhäver vad användare gör när de
kommunicerar genom ett system. Människor använder IT-system för att
utöka handlingsförmågan. Det är därmed av vikt att rätt funktioner finns i
ett IT-system, men genom att enbart fokusera funktionerna i ett system kan
det innebära en funktionsinriktad design som medför risken att användaren
upplever systemet som komplext och svårt att använda. Det finns även system som är lätta att använda, lätta att lära och som har en estetiskt tilltalande design, men som har ett begränsat användningsområde och innehåll som
leder till missnöje hos användarna (Projektbeskrivning VINNOVA, 2000). En
del system förbättrar handlingarna medan andra möjliggör vissa handlingar.
Detta handlingsmedium skall tillföra användaren något, användaren skall
t.ex. bli effektivare i att utföra sitt arbete. IT- systemet skall även bidraga till
verksamhetens effektivitet. Perspektivet handlingsbarhet har en helhetssyn på
förståelsen för användningen av IT-system. Betoningen ligger på handlingstydlighet, följdriktig handlingslogik, stöd för att formulera handlingar,
handlingstransparens (kända och begripliga konsekvenser av möjliga handlingar, spårbarhet (vem som har gjort vad) samt överensstämmelse med
användarens verksamhetsspråk och det formaliserade verksamhetsspråk
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som finns implementerat i systemet. Handlingsbarhet är ett begrepp som är
tänkt att användas för att förstå nyttan av IT- system och dess användning i
organisatoriska sammanhang. I handlingsperspektivet framhävs att användaren kan utföra handlingar ibland via systemet och ibland (baserat på information från systemet) vid sidan om systemet (se Figur 7). Utifrån perspektivet erbjuder IT-system en repertoar av handlingar, ett handlingspotential som kan utföras genom eller av systemet, en uppsättning av möjliga
handlingar och ett handlingsminne (Goldkuhl och Ågerfalk, 2002). I systemets handlingsminne sparas information om tidigare utförda handlingar
samt andra handlingsförutsättningar. Handlingar som utförs genom användning av systemet kan utföras som automatiska, interaktiva eller konsekvensiella handlingar (se Figur 7). Automatiska handlingar utförs av systemet enligt förprogrammerade specifikationer som har utförts av t.ex. designers som har utfört regulativa handlingar. Regulativa handlingar är det
handlingsutrymme som designern har förspecificerat t.ex. vad som skall ske
automatiskt respektive interaktivt. Den andra typen av handlingar är interaktiva handlingar som utförs genom systemet i interaktion med användaren
och systemet. Handlingar som utförs utanför systemet men som baseras på
information från det benämns som konsekvensiella handlingar. Dessa tre
typer av handlingar hjälper till att identifiera tre motsvarande typer av användningssituationer: interaktiv, automatisk och konsekvensiell (Goldkuhl
och Ågerfalk, 2002). En användningssituation utgörs av en sekvens av
handlingar som sker inom en angränsad tid av samma utförare. (Ågerfalk
m.fl. 2002).
I handlingsbarhetsperspektivet är aktörer alla som blir påverkade av handlingarna som utförs genom eller av systemet. Handlingsbarhet hjälper till
att identifiera tre metaroller som aktörer i en verksamhet kan agera som i
relation till IT-systemet. De benämns som metaroller på grund av att de är
på en abstraktare nivå än andra verksamhetsroller som t.ex. sekreterare som
används i relation till IT-systemet. Den första av de tre metaroller av användare är utföraren, den som utför handlingarna interaktivt, kommunikatören
den andra metarollen är den som ger i uppdrag att handlingen skall utföras
(är ansvarig över den utförda handlingen), tolkare den tredje och sista metarollen är den som handlingen är riktad till. Dessa metaroller kan innehas
av samma aktörer, men det behöver inte vara så (Ågerfalk, 2001). T.ex. En
kommunikatör (lärare) har gett ett uppdrag till utföraren (institutionssekreteraren) att hon skall boka en lektionssal. Institutionssekreteraren måste
boka salen via deras IT-system, för att bl.a. salen inte skall kunna bli dubbelbokad. Tolkare av denna handling kan utgöras av andra institutionssekreterare. Det räcker inte med att utföraren tolkar systemet som att hon har bokat
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salen. Andra som bokar salar genom IT-systemet skall även tolka att salen är
bokad. Indirekta användare (som även är tolkare av informationen som baseras från systemet) av detta system kan t.ex. vara studenter som får ut ett
schema från systemet.
Verksamhet

Tolkningar

Tolkningar

IT-system

Regulativa
handlingar

Regler

Interaktiva
handlingar

Tolkningar

Meddelande

Meddelande
bearbetning

Meddelanden

Konsekvensiella
handlingar

Automatiska
handlingar
Handlingsminne
Fi
gur 7: IS som handlingssystem (Ågerfalk, 1999, sid 56)

I Figur 7 är meddelande som ett resultat av kommunikativa handlingar centralt. Meddelandet representerar ett viktigt koncept ae-meddelanden (handlingselementära meddelanden). Ett ae-meddelande är den minsta analysenheten vid studier av handling (Ågerfalk 1999, 2003). Ett ae- meddelande är
ett resultat av en e-handling (elementär handling), som består av ett proposionellt innehåll (vad meddelandet refererar till, beskriver någon del av
världen) och ett handlingsmodus representerar vad kommunikatören gör i
förhållande till tolkaren t.ex. lovar något (avsikten som utföraren har med
meddelandet) (Ågerfalk, 2002). I ett skärmdokument är handlingsmodus det
som identifierar vad informationen (det propositionella innehållet) innebär.
Handlingsmoduset kan t.ex. vara en beställning. En användningssituation
består av en eller flera handlingar, som benämns elementära handlingar. En
elementär handling resulterar i ett handlings elementärt meddelande, eller
ett ae-meddelande. Interaktiva och konsekvensiella elementära handlingar
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kan ytterligare brytas ner i deras beståndsdelar, e-interaktioner. En einteraktion är en enda interaktion mellan utförare och ett IT-system som
utförs genom användning av ett interaktivt skärmdokument i IT-systemet,
som ett formulär eller dialogbox (Goldkuhl och Ågerfalk, 2002). I samband
med elementära handlingar, är det möjligt att prata om navigations handlingar som utförs för att kunna navigera inom ett IT-system. Dessa stödhandlingar behövs för att användaren skall kunna utföra sina elementära
handlingar. (Ågerfalk m.fl., 2002)
Tillsammans ger det oss tre nivåer av handling som utförs i relation till ITsystemet: användningssituationen, e-handlingen och e-interaktionen. I alla
dessa tre nivåer finns det åtminstone en kommunicerande aktör och en tolkare som responderar (Ågerfalk m.fl., 2002,). Ågerfalk (1999) ger ett exempel
på dessa nivåer där en användningssituation beskrivs som berör orderhantering. Delar av denna situation kan vara e-handlingarna; placera en order
och bekräfta order. Typiska e-interaktioner som del av orderbekräftelse kan
vara identifiera kund, kontrollera leveransmöjligheter och skicka orderbekräftelse. Den sista e-interaktionen används för att utföra hela e-handlingen.
Från handlingsbarhetperspektivet är en nyckelegenskap av informationslagring och informationshämtning att de erbjuder ett handlingsminne. Ett minne som lagrar information om utförda elementära handlingar (och motsvarande ae- meddelanden) och viktiga handlingsförutsättningar. (Ågerfalk et
al., 2002). Genom att se system som ett verktyg för kommunikation leder det
till frågan om hur utforma verktyget för att passa uppgiften? En viktig faktor för IT-systems framgång (DeLone and McLean, 1992, Goodhue and
Thompson, 1995).

3.3 Designbegreppet
I detta arbete är begreppet design centralt på grund av att ett avsett handlingsutrymme även är designat. Ett IT-system tilldelas i utvecklingsprocessen vissa egenskaper som skall möjliggöra och begränsa handling. Enligt
nationalencyklopedin (2003) kommer begreppet design från det engelska
ordet design med samma betydelse; av äldre franska desseing 'plan, mönster'; ur lat. designare 'utmärka'. De står för 'från', 'bort' och Signare betyder
'märka'. Ordet avser vanligen en produkts form eller utseende. Lundequist
(1995) menar att med design menas det inledande skedet i en produktionsprocess då produktens egenskaper bestäms, att begreppet egentligen står för
den bestämning av en produkts egenskaper som görs för att hjälpa en framtida användare att hantera vissa problem. Han menar även att en designer
väljer mellan alternativ för att anpassa efter systemets ändamål och framtida
kontext. Resultatet av en designprocess är en produkt vars egenskaper har
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bestämts av de som har medverkat i projektet. Linn (1998) menar att det i
ordet design finns en innebörd av avsikt, att utse, bestämma någon till något, men att begreppet syftar till både processen och produkten. Det kan
dock vara av vikt att vara noga med vilket som avses d.v.s. processen eller
produkten.
Design är starkt förknippat med produktdesign och det kan därför vara på
plats att lyfta upp några aspekter från designhistorian. Jag börjar inhoppet i
historiken med Vitruvius som var en romersk arkitekt som framförde ramverket; styrka (strenght), användning (utility) och skönhet (grace), som är
grundelementen för arkitektur (Lambert, 19937). Hans skrivelser användes
senare av arkitekten Louis Sullivans (1856-1924) för att forma maximet form
follows function, som är ett uttryck för funktionalism. Huruvida form följer
funktion har debatterats länge och en poäng som Lambert (1993) framför är
att samtidigt som de som ansågs sig vara funktionalister även framhävde att
något kan ses som vackert för att det gör livet vackert. Upplevelsen/skönheten av t.ex. en dammsugaren är att den ger tid till att göra annat.
Den funktionella formen behöver inte motsvara en vacker form. När ett
föremål svarar på ett behov är det inte vackert. Konstruktionen av ett hus
kan vara praktiskt, men det är vackert när det berör. Form kan även användas för att vi vill påverka hur andra skall uppleva oss. T.ex. formen av en
sportbil symboliserar något helt annat en formen av en kombi. Löwgren och
Stolterman (1998) menar att den naiva funktionalismen sitter djupt rotad i
vårt område, som gör det främmande att tänka på hur en IT-design skulle
kunna beröra någons hjärta. I en design inom systemutveckling finns det ett
värde att lyckas realisera den ändamålsenliga funktionen.
3.3.1 Design av IT-system
Ehn (1995) framhäver att design kan ses som både processen att fastställa ett
IT-system och produkten av processen. Löwgren och Stolterman (1998) uttrycker det som att IT- design är design av tänkbara sociala miljöer inte bara
design av IT-system med vissa funktioner. Designarbetet skall ses som en
process där vi föreslår och fastställer handlingsutrymme inte som ren produktutveckling (ibid.). Det är inte endast uppenbara egenskaper hos en produkt som dess funktioner och utseende som bör beaktas utan även hur det
är tänkt att den skall integrera i en social kontext (ibid.). I en designprocess
bör designers därmed vara medvetna om att design förändrar och påverkar
människor.

7
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Designbegreppet har olika betydelser i olika sammanhang därför är det av
vikt att dess innebörd i denna avhandling klargörs. Löwgren och Stolterman
(1998) ger följande beskrivning:
Med IT-design avser vi den process som, under ekonomiska och
tidsmässiga restriktioner, har ordnats för att utforma och fastställa
en IT-artefakts alla egenskaper (funktionella, strukturella, etiska
och estetiska) åt en klient eller en beställare.
Löwgren och Stolterman, 1998, s 84
Designbegreppet beskrivs som både processen och produkten på ett allmänt
plan. I denna avhandling ligger fokus på den befintliga produkten av en
designprocess. Där effekterna av de designade egenskaperna fokuseras. Jag
ser därmed design som både processen där designern fastställer ITsystemets egenskaper och produkten av processen. En fråga som kan ställas
är huruvida ej medvetet utformade egenskaper är designade? Jag vill medvetengöra att genom att utforma en IT-design skapas ett handlingsutrymme
som påverkar användarens upplevelse av systemet och möjligheter att agera. Oavsett medvetet eller omedvetet utformat så får ett IT-system ett designat handlingsutrymme som designers delvis är ansvariga över. Det går
därmed att skilja mellan intention och slump/misstag. Designen kan sedan
få avsedda eller ej avsedda effekter. Detta på grunda av att systemegenskaperna uppstår i användning, det är en relation mellan användare och system
i en specifik kontext. Löwgren och Stolterman (1998) uttrycker det som att
design (processen) är en etisk aktivitet då varje design består av handlingar
och val som påverkar människors liv och handlingsutrymme. Design är
även en estetisk aktivitet på grund av att varje design påverkar inte bara oss
genom dess funktioner utan även hur form, användningsegenskaper och
skönhet upplevs.
3.3.2 Designat handlingsutrymme
Designarbete utförs inom sociala och organisatoriska ramar. Designprocessen har därmed alltid begränsningar i form av motstridiga intressen, oeniga
önskemål, ekonomi, tid, metodik, estetik och etik, medvetet och omedvetna
pålagda restriktioner, villkor och ideal och maktmotsättningar (Löwgren och
Stolterman, 1998; Stolterman, 1991). Stolterman (1991) framför två typer av
restriktioner som en designer styrs av i designprocessen, interna och externa
restriktioner. De externa restriktionerna har med svårförändrade förutsättningar som sociala sammanhang och makt medan de självpålagda restriktionerna utgör interna restriktioner. Begränsningar behöver inte möjligtvis
vara något som minskar handlingsutrymmet. Det kan ses som något som
ökar våra handlingsmöjligheter. Begränsningar handlar inte bara om mätba33

ra faktorer som resurser och pengar, utan om hur t.ex. problem betraktas
och vilka ideal som styr. Stolterman (1991) diskuterar här en designers restriktioner i en designprocess, men jag anser att det är applicerbart även vid
studie av avsedda och upplevda effekter av ett designat handlingsutrymme.
En användare har interna restriktioner i form vad man anser att man kan
och bör göra, det finns även yttre restriktioner i form av normer, arbetsuppgifter och artefakter som begränsar möjligheterna att agera. Stolterman
(1991) anser att en designer bör vara intresserad av att förstå vilka ideal som
styr hennes/hans designprocess, och att det därför skulle vara intressant att
studera designprocesser som historiska processer. Vilka ideal som har påverkat processen. Han ställer även frågorna huruvida det går att få en förståelse för hur en annan person tänker genom att studera designade produkter. Om det går att se vilka ideal som har dominerat i processen. Genom att
försöka återuppleva det som utgjorde grunden för processen kan vi studera
”historiska designprocesser”. Detta kan utföras genom att studera det som
finns kvar efter processen. Det utgörs främst av IT-systemet, tillhörande
skisser, dokumentation och studium av den sociala och idémässiga omgivningen. Stolterman (1991) menar att rationalitet är den förnuftsmässiga motivation som gör en handling begriplig och denna motivation är ett resultat
av (medvetet eller omedvetet) valda värderingar. Han poängterar dock att
alla designprocesser dock inte sker rationellt, designprocesser utförs i många
fall omedvetet och slumpmässigt. En designer kan ha arbetat utan explicita
motiv till designvalen. Detta innebär att det kan vara svårt att lyfta fram det
avsedda handlingsutrymmet, vad designern haft för avsikt med designen.
Designat handlingsutrymme kan därmed inte göras helt explicit, men förutsättningarna för att nå stora delar av det kan ökas genom att studera resultat
från den historiska processen. Det designade handlingsutrymmet är något
som jag kommer att definiera utifrån systemdokumentation, intervjuer och
observationer. Det blir min tolkning av vad jag anser utgör IT-systemets
designade handlingsutrymme.

3.4 Effekter av design
Stolterman och Nelson (2000) betonar att det finns ett behov av en dialog om
designansvaret. De menar att det är omöjligt att förutse vad en design kommer att resultera i och vilka konsekvenserna blir av icke avsedda effekter
och för vem. De menar att en designer skall känna ansvar och reflektera över
praktiken och de handlingar som utförs samt vilka konsekvenser en design
kan ge. Arvola (2003) för ett liknande resonemang där han poängterar att
designers är delvis ansvariga av effekterna av en design, men inte enkom
ansvariga. Han menar att designers alltid bör tänka på hur produkten kan
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användas, även missbrukas i en bredare kontext och ta hänsyn till sociala
och mänskliga värden.
Jag anser i likhet med Stolterman och Nelson (2000) och Arvola (2003) att en
designer bör fundera över vilka effekter en design får i tänkta användningssituationer. Jag menar även att det är viktigt att få en förståelse för vilka
effekter en design kan få och för vilka. En medvetenhet ökar förmågan att
gestalta och komponera IT-system som signalerar det avsedda handlingsutrymmet. Jag menar (se diskussion i 1.1.1 designansvar) att designers har
kontroll över sin design t.o.m. det att applikationen börjar att används. Det
uppstår då effekter i användarens användning av systemet som designern
inte har kontroll över. En effekt av användningen är användarens upplevda
handlingsutrymme. Det upplevda handlingsutrymmet kan även få följdeffekter. Effekterna i användning samt följdeffekterna kan sedan även leda till
effekter för en verksamhet eller en specifik kontext. Det kan finnas planerade likväl som oplanerade, kort- eller långtidseffekter. Hedström (2003) föreslår ett sätt att kategorisera effekter där de förväntade effekterna är designers8 föreställningar kring den framtida användningen och IT-systemets roll
i organisationen (se Tabell 2). De förväntade effekterna beskrivs som framväxande och förändras tills IT-systemet installerats och tagits i bruk i verksamheten. De förväntade effekterna kan vara önskvärda respektive icke
önskvärda. Det kan finnas effekter som förväntas uppkomma men som helst
skulle vilja undvikas om det gick. Användare och indirekta användare kan
även uppleva effekter av IT-system som inte är förväntade. Dessa bieffekter
är konsekvenser som designers inte har kunnat förutsäga. Bieffekterna kan
även dessa upplevas som önskvärda eller icke önskvärda av en eller flera av
aktörsgrupperna designers, användare och/eller indirekta användare.
Förväntade effekter

Ej förväntade effekter

Upplevda effekter
Planerade och framväxande
effekter
•
Önskvärda
•
Ej önskvärda
Bieffekter
•
Önskvärda
•
Ej önskvärda

Ej upplevda effekter
Brist på effekt realisering

Omedveten bieffekt
•
Önskvärda
•
Ej önskvärda

Tabell 2: Förväntade och icke förväntade effekter (Källa: Hedström, 2003, s 256)

Stolterman (1991) för ett liknade resonemang där han framhåller att designprocessens egentliga resultat framförallt är förändrade handlingsmönster för
8

Hedström fokuserar aktörer i en datoriseringsprocess och deras förväntade och upplevda
effekter men jag väljer att applicera hennes resonemang till de avsedda aktörerna i denna
studie designers, användare och indirekta användare av IT-system.
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användarna9. Det mest konkreta resultatet sker i medvetandet hos användarna eller hos de som utsätts för resultatet av designprocessen. Påverkan
kan sedan synas i de handlingar som användarna utför. IT-systemet är viktig främst för att den har en kapacitet att förändra ett handlingsmönster hos
en användare. En kapacitet som är medvetet eller omedvetet skapad, önskad
eller oönskad. Ingenting blir som det blir av någon annan anledning än att
någon väljer och bestämmer att det ska vara så. All design leder alltså inte
till det resultat som designers vill uppnå. En stor del av alla designprocessers produkter får egenskaper som inte var beräknade. Det blir något annat
än vad som var tänkt. Produkterna är ändå ett resultat av medvetna handlingar och tillkommer inte slumpmässigt.
Goldkuhl (1998) menar att det är viktigt att skilja mellan handlingars utförande (d.v.s. handlingens aktiva utförande), framställning (d.v.s. det direkta
konkreta resultatet av handlingen), åstadkommande (d.v.s. olika faktiska effekter av handlingen såväl avsedda som icke avsedda effekter), uppnående
(d.v.s. handlingens planerade framgång). Fokus i denna studie är på om
designers framställning i form av ett IT-system åstadkommer avsedda och
eller icke avsedda effekter i användning.

3.5 Avsedda och upplevda egenskaper
I denna avhandling kommer fokus att vara på användares upplevelser av
system i användning. Det är av stor betydelse hur användaren upplever ITsystemet i användning, för att det är då den faktiska effekten kan studeras.
Designat handlingsutrymme får effekter i användning. I anslutning till förgående avsnitt handlar detta avsnitt om egenskaper av handlingsutrymme
som anses uppstå i användning.
3.5.1 Egenskaper av handlingsutrymme
”Som skapande fann människan för mycket länge sedan nyckelproblemet vara att kunna föreställa sig vad ett ting skall ha för
egenskaper för att fylla önskad funktion, och att förläna tinget
dess egenskaper via ett formarbete”
(Linn, 1998, s 83)
Linn (1998) menar att ett verktyg inte endast är en förlängning av brukaren
utan, det har sina egenskaper, interaktionsegenskaper. Varje artefakt skapar
en relation till betraktaren, dels på grund av avsiktlig utformning och dels
på grund av medföljande egenskaper. Funktionaliteten är i allmänhet kopp9

Stycket grundas på samma källa och refereras därför inte löpande
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lad till formen, genom att den ansluter till en känd användning, eller så påtaglig att det går att anta ändamålet (Linn, 1998; Westerberg, 2002). Funktionsbegreppet kan vidgas och inkludera alla uppgifter en artefakt fyller i
samlevnad d.v.s. även en estetisk och socialfunktion (Linn, 1998). Linn
(1998) skiljer på inre och yttre funktionalitet, den senare avser den funktion
som artefakten som helhet avser fylla mot omgivningen, den tidigare bestäms av den teknologi som används, tillgängliga material och tillverkningsteknik, bruksförhållande etc. En vedspis och en elspis har samma yttre funktion men skilda inre funktioner. Linn (1998) anser att det är viktigt att skilja
mellan avsedda funktioner och upplevda funktioner. Där det avsedda kan
skiljas från det faktiska, det utformade kan användas på ett annat sätt en
avsett. En funktion är inte en egenskap som finns hos tinget utan finns som
en beredskap för en viss användning i en viss miljö. Ju mer specialiserad ett
föremål är för att uppfylla en viss funktion, desto mindre användbar är den
när den avsedda användningssituationen inte längre finns (ibid.).
Westerlund (2002) anser att en designer i normalfallet avser att ge en artefakt
vissa funktioner. Han menar att detta influerar på vilket sätt artefakten utformas och hur designer väljer att forma det så att användaren får ledtrådar
om den avsedda funktionen, formen i sig blir en avsedd funktion. Form ses
som ett medium ur vilken funktion uttrycks och kommuniceras till användaren. Användaren influeras av artefaktens form, så väl som dess andra
egenskaper. Westerlund menar även att en användare inte behöver använda
artefaktens avsedda funktioner, men om de avsedda funktionerna används
har förmodligen formen hjälpt till. Både funktion och form ses i relation till
de som använder artefakten. Varje funktionell princip kan därmed anta flera
olika former t.ex. ett bord kan utformas i olika storlekar och former (Monö,
1997).
Ehn och Löwgren (Ehn 1995; Ehn och Löwgren 1997) betonar att form ofta
används för att endast syfta på en artefakts fysiska uttryck (t.ex. formen av
ett bord), och menar att form inte är en egenskap av systemet utan är en
egenskap av relationen mellan systemet och användaren. Denna syn överenstämmer med Gibson’s (1977; 1979) koncept av affordance. Gibson påstår
att för att kunna använda t.ex. en dörr måste aktören uppleva dess egenskaper, huruvida dörren tillbjuder tryck eller dra. Affordances är egenskaper i
relation till aktörer. De existerar i externa objekt, men de är inte endast fysiska egenskaper, de uppstår endast i relation till en användare. Det är därför
viktigt att egenskaperna som signalerar affordances är möjliga att uppleva.
Den centrala frågan är inte huruvida en viss affordance existerar, utan om de
är möjliga att uppleva i relation till en själv och mina avsikter att agera. En
kopp är greppvänlig om dess storlek matchar personens hand som försöker
greppa den. Det är inte handen eller koppen som utgör denna affordance
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utan deras kombination (Bærentsen och Trettvik 2002). Genom att bygga
vidare på idén om affordance, kan artefakter sägas ha inneboende egenskaper av form och funktion men att det endast är i användning som dessa
egenskaper kan utvärderas. Egenskaperna kommer i uttryck i användning. I
designprocessen kan ett system ha tilldelats vissa egenskaper för att befrämja vissa effekter t.ex. att användare kommer att uppleva systemet som effektivt och ändamålsenligt i användning. Huruvida en egenskap ger upphov
till avsedd effekt kan å andra sidan endast utvärderas med avseende på
relationen mellan system och användare (effekter uppdyker i användning).
Egenskapen finns alltså både konkret i artefaktens utformning (resultatet av
en design) samt i användningssituationen (effekt). Det kan resultera i avsedda eller icke avsedda effekter, användaren kan uppleva en egenskap
annorlunda än vad det var avsett under designen.
Norman (1999) uttrycker detta med att säga att det att en designers arbete
går ut på att säkerställa att önskvärda, relevanta handlingar är lätt att uppleva. Han betonar att det handlar om upplevd affordance, vad en användare
upplever att hon/han kan göra med ett objekt. Krippendorff (1995) har en
liknande syn där han poängterar att artefakter alltid tillhandahåller många
meningar och att designern kan kontrollera deras form och placera dem i
olika (materiella och diskurs) sammanhang, men att designers inte kan göra
mer än att erbjuda affordance för användarnas meningsfulla delaktighet. Det
är användaren som konstruerar meningen inte designern. Designern arbetar
med tecken som användaren upplever. Krippendorff (1995) menar att designers är dömda att misslyckas om de inte agerar utifrån att deras konceptualiseringar måste vara förståeliga för dem som designen berör. Människor agerar inte utifrån ett föremåls fysiska kvalitéer utan p.g.a. av vilken mening det
ger dem. Meningen kan skilja mellan olika aktörer, den kan även utvecklas
till något som inte var avsett i designen. Han menar att designers bör tänka
på hur olika användare kan förstå och uppleva artefakten istället för att försöka förstå vad artefakten objektivt är. Fokus skall flyttas från designerns
förståelse till olika användares förståelse.
Användningsegenskaper är förväntningar eller upplevelsen av IT-systemet i
användning. Upplevelser och värderingar som användningen av ett visst
föremål skapar i interaktion med användare (Hult, 2003). Jag ser det som att
systemegenskaperna påverkar de upplevda användningsegenskaperna.
Genom att i designprocessen t.ex. försöka få en funktion handlingstydlig
kan förutsättningarna öka för att det skall upplevas även i användning. Det
handlar alltså om avsedda och upplevda egenskaper av handlingsutrymme,
systemegenskaper är det som designern kan påverka medan användningsegenskaperna är det som användaren faktiskt upplever. En egenskap är
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utmärkande och önskvärda inslag i relationen mellan användare och artefakt (Hult, 2003).
3.5.2 System i användning
I ett försök att beskriva användningen av IT- system snarare än själva ITsystemen, föreslog Ehn (1995) en modell (artefaktmodell) för värdering av
brukskvalitét där brukskvalitén fokuserar på den faktiska användningssituationen av ett system. Denna syn överensstämmer med mitt handlingsperspektiv där effekterna av ett IT-system framträder i användning.
Artefaktmodellen används från tre utgångspunkter struktur, funktion och
form (Ehn och Löwgren, 1997). Strukturen av ett system är dess materiella
eller mediala aspekter, teknologin i termer av hårdvara och mjukvara De
strukturella aspekterna ses som objektiva på grund av att de är inneboende i
konstruktionen av systemet och mindre beroende av tolkning och kontexten
(ibid.). De funktionella aspekterna av ett system avser systemets faktiska kontextuella syfte och användning (ibid.). Funktionen är nyttan av systemet vad
man skall kunna göra i den specifika kontexten t.ex. betala räkningarna.
Olika användare kan ha olika syften och användning av systemet. Symboliska funktioner ingår även i denna aspekt. Formen av ett system uttrycker erfarenheterna av att använda systemet (ibid.). Formen är inte en egenskap av
systemet utan snarare en relation mellan system och användare t.ex. att användningen skall vara en angenäm upplevelse för användaren, tillgodose
målgruppens behov (ibid.). Det är ett uttryck av relationen mellan användare och system. Det är en subjektiv och kontextuell aspekt som är beroende av
individens tidigare erfarenheter.
Artefaktmodellen utgångspunkterna struktur, funktion och form har sitt
ursprung från Vitruvius ramverk styrka (strength), användning (utility) och
skönhet (grace) som är grundelementen för arkitektur (Ehn, 1995; Lambert,
1993). Ehn (1995) anser att förmågan att bedöma IT-systems användbarhet
historiskt sett varit fokuserat på ”objektiva” strukturella eller tekniska
aspekter, men att dessa aspekter inte säger någonting om användbarhet om
de inte sätts i ett kontext. De kontextuella aspekterna form och funktion
måste även beaktas. På grund av att konstruktionella, etiska och estetiska
aspekter av design är fundamentala för både processen och produkten.
Löwgren och Ehn (1997) anser att för att kunna värdera ett systems brukskvalité med avseende på aspekterna struktur, funktion och form skall de tre
kvalitetsperspektiven konstruktion, etisk och estetik appliceras. Konstruktionskvalitén av ett system uttrycks i termer av korrekthet. Koncept som hållbarhet, robusthet och prestanda utgör konstruktionskvalitén av system (objektivt fokus) (ibid.). Den etiska kvalitén av ett system berör huruvida det
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används på rätt sätt. Etiska frågor är vanligtvis kopplade till användning och
makt: vem drar fördelar av systemet? Vem förlorar och vem vinner? Vems
syfte uppfyller systemet? (socialt fokus) (ibid.). Den estetiska kvalitén av ett
system är inte en aspekt av systemet utan en relation mellan system och
användare, tidigare erfarenheter, idéer, värden och estetiska koncept som
lämplighet (ibid.). Det skall vara lämpligt i en viss kontext (individfokus).
Estetik är det som ligger till grund för min bedömning av t.ex. ett IT-system,
vad jag anser utgör önskvärda respektive icke önskvärda kvaliteter. En estetisk känsla kan ses som förmågan att känna igen egenskaper som bör/kan
förknippas med god kvalitet10 (Stolterman, 1991). Denna känsla ligger sedan
som grund i designarbetet. De utgör kvaliteter som man försöker att uppnå.
Ett IT-systems brukskvalitet skall avgöras av dess konstruktionella, etiska
och estetiska kvalitet (Ehn och Löwgren, 1997). Det som skall betonas är att
dessa perspektiv inte skall ses som kompletterande men som perspektiv på
en helhets användning av ett system (Holmlid, 2002). Det är tre aspekter på
ett fenomen men som skall behandlas samtidigt (Ehn, Löwgren, 1997). Dahlbom och Mathiassen (1995) presenterar tre standarder som de anser att tekniska artefakter i princip utvärderas mot: Funktionalitet, estetik och symbolik.
Den funktionella standarden utvärderar den praktiska nyttan av en artefakt,
estetiken hur den ser ut och symboliken har med den sociala användningen
att göra. Vad det innebär för användaren och vad det signalerar till andra.
Löwgren och Stolterman (1998) utgår från Ehn och Löwgrens (1997) ramverk
och introducerar mer specifika brukskvaliteter av interaktiva artefakter där
kvalitéerna inkluderar användare, artefakter samt kontextuella, kulturella
och sociala aspekter. De använder en modell som består av de fyra perspektiven struktur, etik, estetik och funktion. Strukturella egenskaper menar de
kräver tekniska kunskaper, etiska egenskaper om värden och ideal och estetisk förmåga att gestalta och komponera form, funktion och struktur. I
gestaltningen måste egenskaperna vägas mot och med varandra. De utgör
en helhet och det räcker oftast med att en del inte beaktas för att
kompositionen förlorar sitt värde. De anser att design av funktionella
egenskaper handlar om insikt och kunskap om användning. Alla
dimensioner måste vägas mot varandra vid värdering av en IT-artefakt.
Dahlbom och Mathiassen (1995) skiljer på symbolik och funktionalitet. Ehn
(1995) pratar istället om det övergripande begreppet funktion som man kan
se inkluderar funktionalitet och symbolik. Estetiska utvärderingar
reflekterar subjektiva attityder och erfarenheter snarare än systemets
egenskaper. IT-system har effekter, medvetna eller omedvetna som går
längre än de presenterade dimensionerna (Dahlbom och Mathiassen, 1995).
Genom att designa dessa miljöer förändra människors liv och det gör att en
10
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niskors liv och det gör att en designer har en politisk och etisk roll (ibid.). En
artefakt måste därmed även utvärderas med avseende på dess politiska värde (Ibid.). En annan skillnad är att Löwgren och Ehn (1997) och Löwgren och
Stolterman (1998) även inkluderar struktur som en aspekt, som Dahlbom
och Mathiassen inkluderar i funktionsperspektivet (Arvola, 2003).
Arvola (2003) utgår från dessa olika modeller av brukskvalitéer samt Paulsson och Paulssons (1957) tre olika aspekter av brukande det praktiska, det
sociala och det estetiska, och sammanställer dem i en modell. Modellen visar
tre typer av bruk det praktiska, det sociala och det estetiska som ett system
kan ha kvalité inom. Dessa bruk beaktas av designern (i designprocessen)
med etik och konstruktion som möjliggörande och begränsande aspekter.
Arvola11 (2003) menar att det praktiska, sociala och estetiska bruket är de
grundläggande bruken: Den praktiska användningen handlar om användning
för att uppnå vissa mål och det är möjligt att mäta hur väl målen uppnås
t.ex. hur effektivt en användare kan uppnå ett mål. Det praktiska värdet är
alltid relativt dess sociokulturella kontext och även beroende av användarens mål, behov, förmågor och kunskap. Den sociala användningen är på vilket sätt ett system används i relation till andra och delas upp i två olika uttryck; social interaktion och sociokulturell placering. Den första handlar om
när flera individer är närvarande i samma närmaste kontext. Den sociala
interaktionen delas upp i två funktioner. Den första funktionen är dialogfunktionen där mening skapas i dialog mellan aktörer i interaktionen där
diskursen formas av systemet och andra medierade medel. Den andra funktionen är den intersubjektiva, som innebär att deltagare skapar en delad
förståelse av varandras innebörd där ett system kan bli sen effektiv kanal
eller arena för kommunikation. Den socio-kulturell placeringen beaktar att
varje system är situerad i tid och har en historik. Det har en tillskriven traditionell eller kulturell symbolisk innebörd och används enligt traditionerna.
Vilket innebär att det handlar om makt, auktoritet och lämplighet. Den estetiska användningen uppstår i relation mellan användaren och systemet. Arvola (2003) poängterar dock att estetik inte endast handlar om skönhet, det kan
t.ex. handla om att något som ger känslor av motvilja. Arvola (2003) presenterar det som att brukskvalitéer används istället för att utgå från en given
användbarhetsdefinition, men att det inte motsäger att effektivitet och ändamålsenlighet kan vara brukskvalitéer som är relevanta i en viss situation,
men man skall inte utgå från det. Istället skall det i en ny situation ifrågasättas vad användningen av systemet skall kännetecknas av. Vilken brukskvalité vill man ha/uppleva? (Vad, vem, var, varför, när och hur?). Dessa mål
konkretiseras sedan till bruksegenskaper i den operativa bil11
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den/specifikationen. Egenskaperna skall under arbetet betraktas ur olika
perspektiv, vad innebär det t.ex. ur ett socialtperspektiv att en uppgift skall
gå snabbt att utföra? Holmlid (2002) har utvecklat fler användbara perspektiv som kan anläggas i design och utvärderingsarbetet av interaktiva artefakter dessa är estetiskt perspektiv, funktionellt perspektiv, tekniskt perspektiv,
etiskt perspektiv, politiskt perspektiv, socialt perspektiv, lärande perspektiv,
publikt perspektiv och symboliskt perspektiv.
Löwgren och Stolterman12 (1998) anger bruksegenskaper för datorbaserade
produkter. Dimensionerna de presenterar skall betraktas som egenskaper
hos IT-artefakter som synliggörs. De anser att de inte skall betraktas som i
sig värderande och de utger sig inte för att vara heltäckande utan presenterar egenskaper som kan finnas. Egenskaperna är: handlingsutrymme, genomskinlighet, föränderlighet, handlingskaraktär, interaktivitet, dynamisk gestalt, självständighet, symbolvärde, inre motivation, spelbarhet. Av dessa produktegenskaper anser jag att ett IT-systems handlingsutrymme kan ha dimensioner av de
andra egenskaperna. Detta för att de är upplevda egenskaper som möjliggör
och begränsar användarens handlingar. Handlingsutrymme avser de möjligheter eller begränsningar för handling som IT-systemet erbjuder. Genomskinlighet handlar om i vilken utsträckning användaren kan förstå och utnyttja den funktionalitet som artefakten avser att erbjuda. Genomskinlighet
är en dimension som sträcker sig från en svart låda till en glaslåda. En svart
låda är en artefakt som är helt omöjlig att genomskåda. Användaren anger
in data och ut kommer information eller handlingar, men det är ingenting
som säger någonting om vad som händer däremellan. Den andra ytterligheten är glaslådan där användaren kan se hela processen och får en förståelse
för processen och kan även påverka den. Vilken grad av genomskinlighet
som artefakten får är en avgörande faktor för hur artefakten kommer att
användas, det vill säga vilket handlingsutrymme som skapas. En ogenomskinlig design ger användarna litet handlingsutrymme men hög säkerhet
och kontroll, medan en mer genomskinlig artefakt ger större flexibilitet för
användarna men mindre kontroll över hur artefakten kommer att användas.
(Löwgren och Stolterman, 1998). Hult (2000) applicerar detta begrepp på
utformningen av en produkt. En strävan i designen var att produkten skulle
vara tillräckligt enkel att använda utan att användarna skulle behöva stöd av
hjälpsystem eller hjälptexter, utan designen skulle upplevas som genomskinlig för användarna. Handlingskaraktär avser handlingar som stöds genom
användarens interaktion med systemet. Vilka handlingar möjliggör, stödjer
eller medger IT-artefakten genom dess design? Produkten som t.ex. sam12

Samma källa används löpande i detta avsnitt om ingen annan källa anges.
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talspartner eller verktyg (Löwgren och Stolterman, 1998). Begreppet inre
motivation har med vilka drivkrafter som finns för att använda IT-artefakten.
En strävan att använda produkten och grunden till det. Spelbarhet utmärks
av användarens upplevelse av användningen av systemet som i sig gör att
användaren vill använda det igen. Ett IT-system är oftast inte i form av ett
spel men karaktären spelbarhet anser jag även kan appliceras på mer traditionella system. Begreppet innebär ett intresse som drivkraft att använda
systemet igen interaktivitet och tät koppling har med att avståndet mellan
användarens avsikter, handlingar och effekter görs så litet som möjligt. Ett
sätt att göra kopplingen tätare är att reglagen är utformade så att effekterna
och dess potential framgår i dess utformning och beteende. Objekten skall
designas så att det framgår vad de skall användas till. Menyval som är gråtonade när de inte kan användas, att användare alltid skall kunna ångra en
utförd handling. Dynamisk gestalt: Design av interaktiviteten kräver att funderingar över vilka användarna är, vilken kompetens de har, vilka uppgifter
de anser och upplever sig ha och andra förutsättningar som finns i kontexten. Den dynamiska gestalten uppkommer i användning av systemet. T.ex.
att interaktionen upplevs, lugnt, stressigt eller upprepande. Föränderlighet
handlar om i vilken utsträckning användarna och andra skall kunna förändra IT- artefaktens struktur, form eller funktion. Om designen tvingar användarna att utföra uppgifterna i en viss ordning eller om det är flexibelt, finns
valmöjlighet som bestäms i den enskild användningssituationen. Självständighet kan allmänt ses som en skala som löper från automaten till verktyget.
Skall initiativet vara hos användarna eller skall stora delar vara automatiserat? Nivån på de instruktioner som användarna får ange påverkar hur självständig den upplevs vara. Symbolvärde har med att varje detalj inte bara får
en funktionell betydelse utan även en symbolisk. Symbolvärdet kan många
gånger ha nog så stor praktisk nytta och betydelse som den antagna funktionaliteten. (Dahlbom och Mathiassen, 1993). En artefakt har en symbol som
värderas i ett sammanhang som inte är direkt kopplat till funktionaliteten
(Löwgren och Stolterman, 1998).
3.5.3 Inre och yttre handlingsutrymme
Det upplevda handlingsutrymmet består av mer aspekter än produktegenskaper. Det är i upplevelsen som egenskaperna kommer till uttryck i möjligheter, begränsningar eller förutsättningar i en kontext. IT-system ingår i en
större helhet i ett verksamhetssammanhang, där det finns förutsättningar,
möjligheter och begränsningar i form av t.ex. etiska normer. Linn (1998)
formulerar det som att kriterierna för en artefakt påverkas av den miljö i
vilken den skall placeras. Det är därför av värde att lyfta fram ett upplevt
handlingsutrymme i en handlingskontext. Det är alltså inte endast IT-
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systemet som påverkar en användares handlingsutrymme utan även den
omgivande kontexten. Därmed kan det ses som att det finns ett yttre handlingsutrymme och ett inre. Där det inre handlingsutrymmet består av ITsystemets möjligheter och begränsningar i dess form, funktion och struktur.
Det yttre handlingsutrymme handlar om handlingskontexten i vilken ITsystemet används. Vilka normer, förutsättningar, handlingar, sociala företeelser etc. som påverkar användarens handlingsutrymme. Jag anser att ett ITsystems designade handlingsutrymme kan beskrivas av både de inre aspekterna (form, struktur och funktion) och de yttre aspekterna i handlingskontexten. Vad användaren skall kunna utföra för handlingar och vilka som inte
skall vara möjliga. Ett IT-systems upplevda handlingsutrymme påverkar
handlingsmöjligheter både i användning och utanför systemanvändningen.
Ett handlingsutrymme är komponerat och gestaltat av IT-systemets form,
funktion, struktur och handlingskontext. Form och funktion är interrelaterade
egenskaper där formen återger vilka funktioner som finns (systembilden).
Formen är d.v.s. den visuella designlösningen t.ex. hur en registrering kan
utföras. Huruvida funktionerna upplevs (användarens bild) som avsett (designers bild) eller inte bestäms i den specifika användningssituationen.
Funktioner görs synliga och handlingsbara genom skärmdokument (Goldkuhl och Ågerfalk 2002). Ett skärmdokument kan ses som multifunktionellt
på så sätt att det kan stödja utförandet av en handling, det kan fungera som
ett handlingsmedium i utförandet av en handling och det kan innehålla resultat från handlingar som användaren kan tolka (Cronholm och Goldkuhl
2002). Ett IT-system därmed anses tillhandahålla vissa funktioner. Dessa
funktioner utgör tillsammans ett IT-systems handlingspotential (vad som
kan utföras med det). IT-systemets handlingpotential i sin tur ger ett handlingsutrymme som användaren kan agera inom. En funktion anser jag kan
vara allt från ett symboliskt värde till ett användningsområde, t.ex. statussymbol eller en handling som systemet stödjer. Funktion relateras främst till
en uppgift i detta arbete d.v.s. vilken handling som stöds.
Struktur. Handlingsutrymmet och karaktären är beroende/begränsad av ITsystemets strukturella kvalitéer. Strukturen av ett system är dess materiella
eller mediala aspekter, teknologin i termer av hårdvara och mjukvara t.ex.
den tekniska lösningen som ligger bakom funktionen registrera kund kan
påverka om systemet t.ex. upplevs som trögt.
Handlingskontext: ett IT-system är alltid en del av en verksamhetskontext/användningskontext i vilken systemet medierar handlingar. Handlingskontexten består av normer, processer, uppgifter, mål, förutsättningar
etc. Den möjliggör och begränsar användaren att utföra vissa typer av handlingar. Det kan t.ex. anses olämpligt att bevilja en order av en kund som ej
har kreditprövats.
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Kapitel 4

Ide´ om värdering
Mitt valda fokus att studera IT-systems handlingsutrymme inspirerades av
Stolterman (1991) och Löwgren och Stolterman (1998) som fokuserar en designers handlingsutrymme vid design av IT-system. De betonar en designers
ansvar för designen och att en designer bör vara medveten om att ett handlingsutrymme fastslås. Utifrån det började jag fundera på vilka effekter ett
IT-systems designade handlingsutrymme kan få i en verksamhet. Finns det
skillnader mellan avsedd effekt och upplevd effekt? Detta låg till grund för
mina forskningsfrågor och inledande förståelse för handlingsutrymme. Utifrån det utformades funderingar kring hur effekter av IT-systems designade
kan studeras. Hur användares upplevda handlingsutrymme i relation till ett
IT-system kan värderas och analyseras.
I detta kapitel presenteras ett embryo till en utvärderingsmetod som sedan
vidareutvecklas i den fortsatta avhandlingen. En idé som skall utsättas för
prövning. Utvärderingsmetoden är byggd utifrån det beskrivna perspektivet
och diskussioner kring befintliga tillvägagångssätt och ramverk. Den kan ses
som ett förslag på hur avsett och upplevt handlingsutrymme kan värderas,
som sedan blir en förutsättning för pilotstudien.

4.1 Ramverk för studier av effekter
I detta avsnitt presenteras befintliga ramverk och tillvägagångssätt för att
värdera IT-systems framgång.
Jag eftersträvar ett stöd för insamling och analys av användares upplevelser
av en artefakt. Handlingar är centralt, i ett designarbete implementeras
funktioner för att stödja vissa typer av handlingar (utformas även för att ge
vissa avsedda brukskvaliteter i användning). Upplevelserna av de implementerade funktionerna studeras, vilka handlingar som designern har avsett
att stödja och hur upplevelsen av funktionen bidrar till upplevt handlingsutrymme. En funktion i vid bemärkelse inkluderar alla olika avsikter med
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systemet, den roll(er) det avses spela i samexistens med människor, och de
egenskaper det bör ges i detta syfte (Linn, 1998). I detta arbete motsvarar en
funktion en handling som IT-systemet stödjer. Detta innebär att den implementerade funktionaliteten fokuseras, vilket ger en snävare syn på funktion
än den Linn (1998) presenterar. Hult (2003) menar att helhetsupplevelsen
som användaren får i IT-bruk inte på ett enkelt eller direkt sätt kan beskrivas
genom en funktions enskilda uttryck. Jag anser dock att det kan vara väsentligt att analysera delarna, för att identifiera vad är det som gör att användaren inte får det helhetsintryck som en designer förväntade sig.
4.1.1 Uppgiftsanalys
En teknik som används för att undersöka en existerande situation är uppgiftsanalys (Preece m.fl., 2002). Den används för att analysera den bakomliggande rationaliteten och syftet med vad folk gör. Uppgiftsanalys täcker olika
slags tekniker för att studera kognitiva processer och fysiska handlingar, på
en hög abstraktionsnivå till minutdetaljer (ibid.). En uppgiftsanalys som är
välkänd är GOMS modellen (Goals, operators, methods, and selection rules)
(ibid.). GOMS fokuserar på låg- nivå beskrivningar av uppgifterna en användare har i interaktion med ett system t.ex. flytta markör till slutet av texten. Den beskriver dialogen av ett användargränssnitt istället för att beskriva
uppgiften, oberoende av teknologin (Van Weile, 2001). GOMS är avsett att
användas för att beräkna användarens prestationsförmåga innan systemet är
byggt och kan användas för att jämföra olika designlösningar med varandra.
Bannon och Bødker (1991) poängterar att genom en uppgiftsanalys som
GOMS kan man aldrig få en fullständig beskrivning av en uppgift. Användaren kan ej veta hur han/hon skulle agera i en framtida situation. GOMS är
en idealmodell av vad användare borde göra inte vad de egentligen gör.
Den täcker en begränsad del av användarens aktiviteter. Bannon och Bødker
(1991) menar att fokus skall flyttas från handlingen till utförandet av uppgifter. När det är något fel på handlingen uppmärksammas användaren på
artefakten istället för på uppgiften (Engström, 2001). Det kan bero på fysiska
förhållanden mellan användare och artefakt (t.ex. tangentbordet), förhållanden i handlingen (t.ex. menyns utformning) och förhållandet för uppgiften
mot ett objekt (t.ex. formateringen av en text) eller subjekt genom systemet
(Bannon och Bødker, 1991). GOMS kritiseras därmed för dess låg- nivå utvärdering där helheten inte fångas. De menar att design av en artefakt innebär även design av nya förutsättningar för kollektiv aktivitet, koordination,
kontroll och kommunikation. Systemen har en mening i ett socialt sammanhang. Där fokus bör vara på att användare består av personer som gör sitt
jobb, agerar i en situation med motiv och avsikter i interaktion med andra
och miljön (Ibid.). Bannon och Bødker (1991) anser att artefakter inte kan
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studeras isolerat, de måste studeras i dess användningssammanhang. Dessa
miljöer förändras även över tid, är ej statiska och oförändrade. De menar att
den faktiska användningen är det viktiga d.v.s avsedd och ej avsedd användning. De menar även att om en aktivitet endast studeras utanför kontexten kan det förbises att t.ex. applikationen är ineffektiv p.g.a. att den används på ett annat sätt än avsett av designern. Denna syn har inspirerat utformningen av min inledande idé om värdering, där jag avser fokusera den
faktiska användningen av befintliga system i en handlingskontext.
4.1.2 Beskrivning av generella ramverk & relaterade begrepp
I en utvärdering vill jag kunna fokusera användningen utifrån både användarens upplevelser samt vilka effekter upplevelserna får för verksamheten.
Därmed hur användningen ingår i en större helhet, d.v.s. ur ett kommunikativt perspektiv (se kapitel 3), där IT-systemet används för att kommunicera
med andra. I detta avsnitt presenteras befintliga ramverk som kan tjäna som
viktiga generella ramverk för att förstå relationen mellan teknologiska, organisationella och individuella aspekter av IT-system användning.
Orlikowski och Gash (1994) föreslår ett konceptuellt ramverk för att studera
tolkningarna som människor utvecklar i relation till teknologin. De argumenterar för att det är kritiskt att få en förståelse av människors tolkningar
av en teknologi, för att förstå interaktionerna med det. Människor utvecklar
antaganden, förväntningar och kunskap om teknologin när de interagerar
med den. Ramverket är till för praktiker och forskare för att hantera implementering av teknologiförändringar, för att studera kollektiv kognition av
teknologi (vilka ramar en speciell grupp delar d.v.s. intersubjektivitet). Fokus i mitt arbete är att identifiera avsett handlingsutrymme (utifrån mitt
perspektiv) och jämföra det mot användargruppens upplevelser. Även om
det finns delade uppfattningar (inom en grupp) finns det individuella upplevelser som är viktiga att identifiera, att bara tala om teknologiska ramar
anser jag vara för brett. Individen är även viktig att studera (d.v.s. den enskilda användarens upplevelser) inte endast gruppens gemensamma tolkning.
Ett annat ramverk presenteras av DeLone och McLean (1992), som menar att
ett informationssystem skapar information som kommuniceras till en mottagare som eventuellt influeras av informationen. Informationen flödar genom
ett antal steg från produktionen till dess användning eller konsumtion till
dess influens på individuell och/eller organisationell nivå. Den klassiska
taxonomin för IT-systems framgång försöker att fånga dessa nivåer med
deras kategorier. Taxonomin består av sex huvudkategorier systemkvalitet,
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informationskvalitet, användning, användartillfredsställelse, individuell prestation
och organisationell prestation (ibid.). DeLone och McLean (1992) grundar
kategorierna i en litteraturstudie över utförda undersökningar som
behandlar IS framgång. De menar att kategorierna systemkvalitet och
informationskvalitet influerar både användning och användartillfredsställelse. Användning och användartillfredsställelse influerar även
varandra både positivt och negativt (tillfredställelse leder till användning)
som i sin tur påverkar den individuella prestationen. Tillsist har den
individuella prestationen influens på den organisationella prestationen. De
påpekar att det är av vikt att det finns en medvetenhet om dessa olika nivåer
och dess inverkan på varandra vid en undersökning av IS framgång.
Goodhue och Thompson(1995) menar att deras modell tar det ett steg längre
än DeLone och McLeans modell med avseende på att den fokuserar vikten
av task-technology fit. Detta genom att förklara hur teknologi påverkar
prestation och är mer explicit på förhållandet mellan centrala kategorier.
Task- technology fit (TTF) behandlar i vilken utsträckning en teknologi
stödjer en användare att utföra hennes uppgifter. TTF beskriver
överensstämmelsen mellan uppgiftskrav, individuella förmågor och
teknologins funktionalitet. Påverkan av prestationen avser utförandet av
uppgifter av en individ (ökad effektivitet, högre kvalitet och högre
ändamålsenlighet). Deras ramverk påvisar hur de olika faktorerna (TTF,
användning och prestation) förhåller sig till varandra och påverkar varandra. Ramverket fokuserar på faktorer som påverkar användares prestation
utan att ge ett uttryckligt stöd för utvärdering av effekter av avsett och upplevt handlingsutrymme. Det ger dock ett perspektiv på vilka faktorer som
påverkar ett systems framgång, med avseende på prestation, och deras inbördes relationer. Mitt fokus är dock på upplevelser och inte prestationer.
Jag vill studera hur TTF kan värderas i användares upplevelse av systemets
designade handlingsutrymme.
Agarwal och Karahanna (2000) föreslår att helhetsupplevelsen med teknologi kan studeras ur ett multidimensionellt koncept ’cognitive absorption’
som definierar ett djupt engagemang i mjukvaran. Cognitive absorption
består av fem dimensioner temporär dissociering (oförmågan att uppleva
tidsåtgången vid interaktion), fokuserad försjunkning (total engagemang
där annat runt omkring ignoreras) förhöjd njutning (fångar de tillfredställande aspekterna av en interaktion), kontroll (användarens upplevda kontroll över interaktionen) och nyfikenhet (i vilken omfattning individens nyfikenhet väcks av erfarenheten). Dessa dimensioner och upplevd självtillit
anses vara faktorer som påverkar upplevd nöjsamhet och upplevd lätt att
använda som i sin tur påverkar intentioner till användning. Cognitive absorption i sin tur har två påverkande faktorer lekfullhet (spontanitet) och
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personlig innovativitet (individens villighet att prova ny teknologi). Vilka
anses vara påverkande faktorer för att en individ skall uppleva cognitive
absorption. De menar att cognitive absorption troligen upplevs i teknologier
med grafik och som är visuellt rika. Cognitive absorption kan ses som en
användningsegenskap som designers försöker stödja via sin design se t.ex.
spelbarhet av Löwgren och Stolterman. En avsedd effekt av en design kan
t.ex. innebära att användaren skall uppleva cognitive absorption i användning.
4.1.3 Kritik mot de generella ramverken
Det finns därmed befintliga teoretiska modeller som stödjer utredning av
effekter av IT-systemdesign. Dessa kan tillspetsat övergripande kategoriseras från modeller som är för abstrakta eller generella för att beskriva avsedda och upplevda egenskaper av ett IT-system, till modeller som är för begränsade i synen på IT-systemets funktionalitet (Eliason och Ågerfalk, 2003).
I den första kategorin hittar vi de generella ramverken som behandlar ITsystem användning och framgång som ’technological frames’ (Orlikowski
och Gash, 1994), ’task technology fit’ ( e.g., Goodhue och Thompson, 1995),
’cognitive absorption’ (Agarwal och Karahanna, 2000), och den klassiska
taxonomin för IT-systems framgång av DeLone och McLean (1992). Dessa
modeller förefaller ej erbjuda praktiskt stöd för att värdera användares upplevda och designera avsedda handlingsutrymme, men kan tjäna som viktiga
generella ramverk för att förstå relationen mellan teknologiska, organisationella och individuella aspekter av IT-system användning. I motsatskategorin
har vi GOMS som har en alltför snäv syn på uppgifter och handlingar. En
annan motsatskategori är the International Organization for Standardization´s model of usability (ISO 9241-11, 1998), som kan tjäna som ett viktigt
verktyg för att förstå och mäta effektiviteten, produktiviteten och den subjektiva acceptansen av IT-system (Bevan och Macleod, 1994).
Användbarhet (eng.usability): ”The 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”
(ISO-DIS 9241-11, 1998)
Enligt definitionen skall en produkt alltså vara målrelaterad och gå att använda effektivt, vara produktiv att använda och accepterat av specifika användare i en viss miljö eller visst sammanhang. Effektiviteten kan mätas i
termer av tid för att utföra vissa arbetsuppgifter t.ex. hur lång tid det tar att
betala en räkning. Ändamålsenligheten eller produktiviteten kan t.ex. mätas
genom att studera felfrekvensen (Göransson och Gulliksen, 2000). Använd-
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barhet fokuserar på hur en produkt kan användas. Effektivitet, produktivitet
och acceptans är viktiga kvalitéer, men ensamma är de för restriktiva för att
bidra med en förståelse för vad designers avser och vad användare upplever, och betonar ej att förståelsen för ett IT-system utvecklas med tiden
(Ågerfalk och Eliason, 2003). Ett annat kvalitetsbegrepp är handlingsbarhet
(se IT-system som handlingssystem) som fokuserar på IT-systemet som mediator för kommunikation mellan olika aktörer. Denna mediator skall befrämja, understödja och möjliggöra handling genom systemet eller baserat
på information från systemet. Handlingsbarhet har ett tydligt handlingsperspektiv och inbegriper olika aktörer i relation till ett IT-system, men det fokuserar på kommunikation mellan aktörer i en verksamhet snarare än relationen designer och användare. Definitionen erbjuder inte ett uttryckligt
stöd för att klassificera IT-systems funktionalitet med avseende på designade och upplevda funktioner.
Jag avser att studera effekter av upplevt handlingsutrymme. Därmed inte
relationerna mellan faktorer som t.ex. hur relationen ser ut mellan användares prestationer (t.ex. ökad effektivitet) och användarens upplevda datakvalitet. Det som fokuseras är hur upplevda systemegenskaper möjliggör och
begränsar handling. Hur det avsedda (systembilden) kan jämföras med det
upplevda (användarens mentala bild av systemet) i användning (se Figur 6).
Det inkluderar egenskaper som påverkar upplevelsen i handlingskontexten
och systemet.

4.2 Värdering av handlingsutrymme: Effektanalys
I detta avsnitt kommer min syn på hur handlingsutrymme kan studeras och
värderas att presenteras, vad jag vill utvärdera, sedan hur jag avser att täcka
helhet- och del i utvärderingen. Detta bygger på tidigare beskrivna teorier
som utgör mitt perspektiv. Utvärderingsmetoden benämns härefter för effektanalys.
4.2.1 Utvärderingsstrategi
Det finns olika tillvägagångssätt som kan användas i utvärderingsstudier
som studerar processen eller resultatet, dessa brukar benämnas formativ och
summativ utvärdering (Patton, 1990). Formativ innebär att utvärderingen
utförs under utvecklingsprocessen och summativ när systemet är klart eller
satts i bruk. Patton (1990) menar att formativ utvärdering syftar till att förbättra t.ex. en produkt och summativ att avgöra produktens effektivitet i en
summerande bedömning av dess värde. Jag har valt att utvärdera befintliga
system på grund av att det är när systemet börjar bli en del av användarens
kontext som anpassningar och helhetsupplevelser av systemet börjar formas.
Ett alternativ hade varit att studera utvecklingen av ett system och utfört
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utvärderingar i utvecklingsprocessen. Befintliga system erbjuder dock en
stabilitet i den mer sökande ansatsen att utveckla en utvärderingsmetod för
analys av effekter. En stabilitet som system under utveckling inte på samma
sätt kan erbjuda. Jag vill fokusera upplevelser och de finns först utifrån
handlingar som är erfarenhetsgenererade.
Patton (1990) skiljer på två huvudmodeller för att utföra en utvärdering målbaserad (goal-based) och mål- fri (goal-free). I en utvärdering kan därmed
avsedda mål fokuseras eller vice versa inte utgå från och fokusera på målen
och i vissa fall kanske utföra en utvärdering helt utan vetskap om målen
(ibid.). Mitt syfte består i att studera avsett och upplevt handlingsutrymme.
Det avsedda kan ses som mål med systemet, vilka handlingar det är avsett
att stödja, vilket innebär att jag utför en mål- baserad utvärdering. En utvärdering kan även innebära studier av ett system som sådant eller system i
användning (Cronholm och Goldkuhl, 2003). Min ansats inkluderar båda
delarna. Till en början studeras systemet som sådant för att kartlägga dess
avsedda handlingsutrymme för att sedan studera det i användning för att
fånga upplevt handlingsutrymme.
4.2.2 Analysmodell: D.EU.P. Modellen
Jag avser att utreda hur upplevelser av IT-systems designade handlingsutrymme kan studeras, som ett medel för att studera effekter av IT-system
design. Centralt för att kunna besvara hur olika aktörers upplevda handlingsutrymme i relation till ett IT-system kan värderas är därmed att utveckla en modell för hur användares handlingsutrymme kan studeras. Inom
projektet HUR (Handlingsbara IT-system genom Utvärdering och Redesign,
Projektansökan VINNOVA, 2000) utformades en modell som beskriver viktiga aspekter att uppmärksamma vid utvärdering. Modellen, som här efter
benämns D.EU.P innehåller värderingar om att IT-systemets funktionalitet
kan klassificeras i fyra kategorier (och 11 kombinationer av dessa kategorier)
befintlig, önskvärd, använd och upplevd funktionalitet. Modellen tog sin
utgångspunkt från aspekter som användes i en utvärdering (där en av projektmedlemmarna deltog) av ett system som användes inom hemtjänsten.
Aspekterna var 1) IS understödjer inte de handlingar som behövs (stöd saknas), 2) att det finns stöd i IS och att det används regelbundet, 3) att det finns
funktioner i IS som utnyttjas mer sällan 4), att det finns funktioner som man
inte utnyttjar antingen a) för att man inte anser sig behöva dem eller b) för
att man inte känner till dessa funktioner (Cronholm och Hedström, 2001).
Utifrån dessa aspekter fördes diskussioner om det fanns andra aspekter som
bör täckas i en användningssituation. Utifrån diskussioner i projektgruppen
utvecklades D.EU.P till en modell för att studera IT-användning se Figur 8).
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Användningsmodellen består av aspekterna det önskvärda, det befintliga
och det upplevda i relation till det använda. Kategorierna befintlig och upplevd gör det möjligt att urskilja designers avsedda handlingsutrymme genom studier av systembilden och det upplevda handlingsutrymmet d.v.s. de
funktioner användarna upplever i användning. Modellen gör det även möjligt att identifiera vilka funktioner som används och vilka som är önskvärda.
The Existing
The Utilized
The Desired
¬P D U ¬P¬D U

¬P D¬U E

PD U
P D ¬U E

¬P D ¬E

¬P ¬D ¬U E

P ¬D U
P ¬D ¬U E

PD¬E
P¬D¬E

The Perceived

Figur 8: D.EU.P. modellen

Modellen antar att en funktion måste existera för att kunna användas. I
Tabell 3 beskrivs de 11 klasserna som är kombinationer av de fyra
funktionskategorierna (d.v.s. önskvärd, befintlig, använd och upplevd).
Funktionsklass
¬P ¬D ¬U E

Beskrivning

¬P ¬D U E

Icke upplevd, icke önskvärd, existerande använd funktionalitet. Användaren använder denna funktion trots att de inte vet
att den existerar och de vill inte ha den. Troligen ett resultat
av icke medveten handling. (t.ex. trial and error). Detta skall
undvikas.

¬P D ¬U ¬E

Icke upplevd och icke existerande funktionalitet som är
önskvärd. Denna funktion borde verkligen finnas. Ett missat
användarkrav.

¬P D ¬U E

Icke upplevd och icke använd, men existerande och önskvärd. Användaren förstår ej denna funktion så de använder
den inte, men hon skulle göra det om hon förstod den.

¬P D U E

Icke upplevd men faktiskt använd och önskvärd. Användare
använder denna funktion trots att de inte är medvetna om att
den finns och den gör vad hon avser. Troligen ett resultat av
en icke medveten handling (e.g., trial and error). Härrör

Icke upplevd, icke önskvärd, icke använd funktionalitet som
existerar. Denna funktion kan tas bort, ingen skulle märka
det.
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säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.
P¬D ¬U ¬E

Upplevd men icke önskvärd och icke befintlig. Användaren
tror att denna oönskade funktion existerar men den finns inte
alls, och det är bäst om vi lämnar det så. Härrör säkerligen
från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

P ¬D ¬U E

Upplevd och befintlig men icke önskvärd och icke använd.
Användarna förstår den men använder den inte för de vill
inte ha den.

P ¬D U E

Upplevd och använd men icke önskvärd. Användarna förstår
och använder funktionen under protest.

P D ¬U ¬E

Upplevd, önskvärd men icke befintlig. Användare vill ha
denna funktion och anser att den existerar, men tydligen gör
det något annat än vad de tror att de gör.

P D ¬U E

Upplevd, önskvärd och befintlig men icke använd. Jo då,
men det finns ett annat sätt som fungerar ännu bättre.

PDUE

Upplevd, önskvärd och använd. Detta är bra! Så här skall
alla handlingsbara system vara !
Tabell 3: 11 klasser av funktionalitet

Modellen beskriver de aspekter som är viktiga att uppmärksamma vid utvärdering av en användare och dennes interaktion med ett IT-system. Modellen syftar dels till att ge utvärderaren ett fokus vid utvärderingen dels
som ett analysverktyg efter utförd utvärdering där användarens interaktion
med systemet analyseras.
4.2.3 Del och helhet
Jag vill fånga helhet och del i utvärderingsmetoden för att kunna studera
effekter av ett IT-systemets handlingsutrymme i en kontext. En helhetssyn på
systemanvändningen kräver en kartläggning av IT-systemets handlingskontext. Kartläggningen syftar till att identifiera verksamhetens processer samt
de uppgifter som användaren vill utföra med hjälp av systemet. Denna analys hjälper till med att identifiera de olika aktörerna i processerna samt vilka
olika mål som finns med systemet. Kartläggningen över helheten kommer att
kompletteras med en mer detaljerad studie av systemet (identifiering av befintlig funktionalitet) och dess dokumentation och observationer över hur
användarna arbetar och hur systemet används. Detta innebär att det avsedda handlingsutrymmet kommer att specificeras genom att IT-systemet studeras, information kommer även att sökas i eventuell systemdokumentation
och intervjuer. Det blir min tolkning av vad jag anser utgör IT-systemets
handlingsutrymme. För att fånga del tas användarprofiler fram genom den
kontextuella ansatsen med metoderna observation, intervju och/eller verbalt
protokoll. Genom att ställa frågor kan jag fånga upp varför man arbetar på
ett visst sätt och därmed fånga kategorierna önskvärd och upplevd funktionalitet.
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Verksamhetsanalys med handlingsgrafer och användar-/uppgiftsanalys
kompletterar varandra med avseende på fokus. Verksamhetsanalys enligt
VIBA/SIMM (se Ågerfalk m.fl., 2001) har ett rollfokus, innefattar organisationella aktiviteter och arbetssituation medan användar- uppgift analysen
fokuserar på individnivån. Jag vill med detta angreppssätt fånga en helhetssyn på handlingsutrymme, där både helheten och den enskilda handlingen
betraktas.
De presenterade stegen skall ej ses som strikt sekventiella utan som moment
som utförs i stora delar iterativt. T.ex. kartläggningen kan förfinas under
utvärderingens gång i och med att utvärderaren lär sig mer om verksamheten.
4.2.4 Kartläggning av handlingskontexten: Steg1
Inledningsvis fångas helheten genom kartläggning av IT-systemet och dess
kontext. Detta kommer att utforskas via verksamhetsbeskrivningar, systemdokumentation, observationer och intervjuer. Verksamhetsbeskrivningarna
används för att t.ex. se vilka rutiner som finns samt hur arbetsfördelning ser
ut. Frågor som kommer att ställas är: Vilka förutsättningar finns det i handlingskontexten? Finns det begränsningar och/eller möjligheter som påverkar
användningen av IT-systemet?
Kartläggningen består av tre delar; en verksamhetsbeskrivning, en systembeskrivning och en användar- och uppgiftsanalys. Verksamhetsbeskrivningen
syftar till att påvisa hur IT-systemet ingår i en större helhet (Goldkuhl och
Röstlinger, 1988). D.v.s. ge en helhetssyn över verksamheten som ITsystemet befinner sig i. Verksamheter består i sig av aktiviteter som utförs av
människor för att uppnå olika mål och verksamheter bedrivs av företag och
organisationer. De olika arbetsuppgifterna som utförs inom olika delar av
verksamheten är avsedda att uppfylla organisationens olika mål. Intressant
är därför att se vilka mål som IT-systemet är avsett att uppfylla. Kartläggningen av systemets kontext syftar till att fördjupa förståelsen om verksamheten och dess aktörer samt för att identifiera vilka handlingar som ITsystemet skall stödja respektive begränsa. Syftet med att modellera en verksamhet är att förstå vilka aktiviteter som utförs i en organisation, att identifiera arbetsinnehållet generellt. Vem som gör vad i vilken ordning?, Vilken
information behövs och vilken typ av resultat produceras användandes en
specifik media? Fokus är på organisationella aktiviteter, utförare, informations behov samt producerat resultat. Analysverktyg som används är handlingsgrafer.
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Den andra delen som avser att upprätta en systembeskrivning syftar till att
besvara frågor som vilket syfte uppfyller IT-systemet? Vilken roll har systemet i verksamheten? Vilka olika aktörer är påverkade av IT-systemet? Vilka
handlingsförutsättningar ger IT-systemet? Vad kan man göra med systemet?
Den tredje delen av kartläggningen avser en användar- och uppgiftsanalys. Jag
anser att det är av vikt att i utvärderingsprocessen av ett IT-system förstå de
olika användarna/aktörerna, deras arbetsuppgifter, arbetsmiljö, organisation etc. Lära känna användarna/aktörerna som spelar de tre olika metarollerna (Kommunikatör, utförare och tolkare). Kunskap om användarna är
bl.a. kunskapsnivå, arbetsmiljö, arbetsuppgifter, roller m.m. Hur skall man
samla in kunskapen om användarna? Jag anser i likhet med Göransson Och
Gulliksen (2000) att det bästa sättet är att studera, intervjua användarna medan de arbetar i deras arbetsmiljö. Syftet med användar- uppgiftsanalys är
att tillsammans med användarna ta reda på vilka arbetsuppgifter som utförs, vilka som utför arbetsuppgifterna, hur arbetsuppgifterna utförs, hur
olika handlingar påverkar olika aktörer, vilken information som de behöver
för att t.ex. ta ett beslut, hur nuvarande stödsystem fungerar och hur användarnas arbetssituation och informationsstöd kan förbättras.
4.2.5 Identifiera befintlig funktionalitet: Steg2
Det avsedda handlingsutrymmet definieras genom studie av IT-systemet,
intervjuer och dokumentationsanalys. Min förståelse av IT-systemet är det
som definierar det avsedda handlingsutrymmet. En sådan förståelse kan
uppnås genom att ta fram designers avsikter och studera det befintliga systemet samt tillhörande dokumentation, med avseende på systemegenskaper, målgrupp, vilka handlingar som systemet skall stödja etc. Det blir därmed en idealtypisk rekonstruktion, det innebär att jag i rollen som utvärderare rekonstruerar avsikter som jag anser finns med det designade handlingsutrymmet (se även 3.3.2 Designat handlingsutrymme). Detta kommer
att ligga till grund för att identifiera det designade handlingsutrymmet samt
de avsedda effekterna. Avgränsar till att studera det som jag i rollen som
utvärderare anser utgör det designade handlingsutrymmet. Den befintliga
funktionaliteten motsvaras därmed av den som jag uppfattar finns i systemet. I rollen som utvärderare har jag befogenhet att avgöra vad som finns
respektive vad som inte finns.
Inom industridesign används funktionsanalys som ett verktyg i utvecklingsprocessen, för att identifiera avsedda funktioner (Westerlund 2002).
Lundequist (1995) menar att idén men en funktionsanalys är att man skall
tänka i funktioner och inte i färdiga lösningar (Vad systemet skall stödja för
typ av handlingar, befrämja och/eller understödja). Kaffekopp t.ex. passa
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hand, medge lyft. En funktionsanalys stödjer arbetet med att systematiskt gå
igenom och analysera krav och önskemål som ställs på en produkt. Analysen blir ett redskap för att prioritera de olika, inte sällan motsägelsefulla
funktionerna. Enligt Löwgren och Stolterman (1998) tenderar funktioner att
uttryckas med två ord: ett verb följt av ett substantiv, representerande en
handling och objektet som handlingen utförs på t.ex. registrera kund. En
funktion i detta arbete motsvarar en handling som systemet stödjer. Ett system implementerar vissa funktioner som tillsammans skapar ett systems
handlingspotential, vad som kan utföras med det. Systemets handlingspotential, ger samtidigt användaren ett handlingsutrymme, vilka handlingar
som användaren kan agera inom. Vid identifieringen av det avsedda handlingsutrymmet ställs frågor som: Vilka handlingar är det tänkt att ITsystemet skall stödja respektive begränsa? Vilka användare är tänkta att
använda det och i vilka användningssituationer? Vilket syfte har systemet
och i vilken kontext ingår det i? Vilka avsedda effekter skall IT-systemet ha
på verksamhetens aktörer att agera? Det avsedda handlingsutrymmet blir
därmed identifierat utifrån mitt perspektiv.
Identifiering av användningssituationer. Under kartläggningen av IT-systemet (steg 1) där handlingskontexten identifieras studeras helheten. I denna fas (steg 2) studeras vilka handlingar som IT-systemet understödjer. Handlingsgrafer upprättas som visar vilka handlingar som kan utförs via IT-systemet. Det befintliga handlingsutrymmet identifieras. Utifrån
handlingsgraferna kan ytterligare specificeringar göras. Användningssituationer identifieras med tillhörande (en eller flera) e-handlingar. Interaktiva
och konsekvensiella e-handlingar bryts ner i deras beståndsdelar, einteraktioner. I samband med e-handlingar identifieras även navigationshandlingar som utförs för att kunna navigera inom ett IT-system. Dessa
stödhandlingar behövs för att användaren skall kunna utföra sina elementära handlingar. För att förtydliga ovanstående resonemang ger jag ett exempel: en interaktiv användningssituation rörande betala räkningar. Delar av
denna användningssituation består av två huvudsakliga elementära handlingar och en huvudsaklig navigeringshandling:
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H1 Lämna betalningsuppdrag
H2 Godkänn mottagare
N1 Gå till Registrera ny mottagare
H1: Lämna betalningsuppdrag
Formuleringsinteraktioner
I1.1:
Ange mottagare
I1.2:
Ange konto för betalning
I1.3:
Ange belopp
I1.4:
Ange förfallodatum
I1.5:
Ange egen notering
I1.6:
Ange OCR/meddelande
I1.7:
Välj OCR eller meddelande
I1.8:
Rensa
I1.9:
Lägg till i lista
I1.10:
Ta bort från
I1.11:
Avbryt formulering
I1.12:
Mata in lösenord
I1.13:
Avbryt signering
Navigeringsinteraktioner
N1.1:
Gå till Signera betalningsuppdrag
N1.2:
Gå till registrera ny mottagare – Sys
Exekveringsinteraktion
I1.14:
Bekräfta signering
Figur 9: Huvudhandlingen: lämna betalningsuppdrag

Meddelandebeskrivning. Utifrån handlingsgraferna över IT-systemets
handlingsförutsättningar definieras meddelanden (se Ågerfalk, Goldkuhl
och Cronholm, 2001). Syftet är att identifiera olika aktörer (kommunikatör,
utförare och tolkare se 3.2 IT-system som handlingssystem) samt vilken
funktion meddelandet har och vilken avsedd effekt som önskas åstadkommas, se exempel nedan. Detta gör att en funktion sätts i en helhet genom att
meddelandebeskrivningen ger en bild över kommunikationssituationen där
handlingen ingår.
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Funktion: Lämna betalningsuppdrag
Betaluppgifter registreras av bankkund genom att utföra interaktiva handlingar. Denna rapport riktar sig till banken ”dra denna summa från mitt konto till följande mottagare”.
Riktad till
(tolkare)
Banken

Kommunikationfunktion

Kommunikationeffekt

Betalningsuppdrag

Att banken ser till att de
angivna mottagarna får
angivet belopp som dras
från bankkundens konto.

Figur 10: Meddelandeanalys

4.2.6 Observationsintervjuer: Steg3
Genom att applicera ett perspektiv där fokus är på IT-system i användning
är det viktigt att koncentrera sig på användarnas erfarenheter. Studera hur
det är t.ex. att betala räkningar via Internet. Hur skall användares kunskap i
handling fångas? Jag har valt att se det utifrån den handlingsorienterade
kunskapssynen för att ta fram vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till
vid studie av system i användning. D.v.s. ta fram målsättningar för hur jag
skall studera användares upplevelser för att det skall stödja användares
förmåga att utföra och förmedla kunskap i handling.
Molander (1996) menar att för att förstå en handling måste en förståelse finnas för den helhet den ingår i. En grundläggande utgångspunkt kring kunskap finns genom individen och det förhållningssätt hon har till sig själv, sin
miljö, sitt vetande och handlande. Praktisk kunskap finns i handlandet och
bedömningarna som görs i samband med detta. Ett arbetsmoment kan därmed inte isoleras och bortse från att det är insatt i en helhet (Ibid). Praktisk
kunskap är kunnande, i kunnande ingår att skilja på bra/dålig handling
(Rolf, 1995, 2001). Det är därmed av vikt att användaren utför sina uppgifter
i den avsedda handlingskontexten för få en förståelse för användarens handlingar, samt att användaren kan se hur handlingen passar in i ett större
sammanhang. Handlingen skall alltså sättas i ett större sammanhang i användarens handlingskontext, för att användaren skall kunna uttrycka hur
del påverkar helhet.
Vad utgör kunskap i handling? Molander13 (1996) menar att förmågan att
göra något innefattar en förståelse för varför man gör vad man gör och att
man kan ge ett skäl till sitt handlande. Han menar även att det är viktigt att
veta vad den handlande såg eller ser som öppna alternativ och därmed av13

Samma källa används i detta stycke och refereras därför inte löpande
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siktligt avstår från att göra, för att förstå vad någon gör avsiktligt. Handlandets helhetskaraktär och därmed olika meningssammanhang gör att det som
avstås från blir en viktig kategori, att göra något med avsikt behöver inte
innebära att det finns någon bestämd avsikt i det som görs. Genom växelverkan mellan mental medvetenhet och praktisk handling kan kunskap
uppstå som inte är enkel eller möjlig att uttrycka. Detta kan vara ett handlingsmönster, färdigheter som inte låter sig beskrivas med ord, den så kallade tysta kunskapen (Hult, 2000). Avsiktlig handling och förståelse är alltså
viktiga aspekter i en handling, men hur kan skälet erhållas, som ligger bakom en handling och om användaren vet (har förståelse för) vilka effekter
dennes handlingar får i verksamheten? Molander (1996) menar att den
skickliga praktikern är bättre på att göra vad hon är skicklig i än att beskriva
vad hon gör. Skäl besvarar vissa frågor insatta i ett livs- och verksamhetssammanhang (ibid.). Det är därmed av vikt att användaren visar hur hon
utför en handling ej endast beskriver. Detta för att kunna avgöra vilken
handling användaren avser att utföras samt om hon lyckas utföra handlingen. Det möjliggör även att undersökaren kan identifiera vilka funktioner
som användaren använder. Användaren skall även kunna uttrycka vilket
skäl (vilken uppgift som användaren vill utföra med handlingen) som handlingen grundar sig på när hon visar hur hon utför en handling. Detta för att
kunna avgöra om avsedda respektive icke avsedda effekter uppnås/åstadkoms som följd av handlingen och dess resultat. Genom att användaren uttrycker skäl till handlingen kan undersökaren få reda på hur
hon upplever en funktion. Viktigt är även att kunna identifiera när görande
och förståelse kan vara i obalans. När en funktion t.ex. upplevs men ej existerar eller när man inte vet vilka effekter en handling får. Den tysta kunskapen skall få en möjlighet att uttryckas vid användarobservationen. För att
förstå vad någon gör avsiktligt är det viktigt att veta vad den handlande såg
eller ser som öppna alternativ och därmed avsiktligt avstår från att göra.
Detta kan bl.a. göras genom att identifiera befintliga funktioner och därmed
se vilka alternativ som finns. Önskvärt (och icke önskvärt) handlingsutrymme kan användaren uttrycka genom ett sammanhang av frågor och svar.
Det är även av vikt att handlingen kan sättas i ett större sammanhang i användarens handlingskontext, för att användaren skall kunna uttrycka hur
del påverkar helhet.
Utifrån mitt perspektiv på användares kunskap i handling kom jag fram till
att en användarstudie skall bestå av: Observation, intervju och/eller verbalt
protokoll samt även vara uppbyggt kring användarens kontext för att det
skall stödja användares förmåga att utföra och förmedla kunskap i handling.
Jag sökte mig till ett närliggande område MDI för att söka efter hur värde-
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ring av IT-systems handlingsutrymme kan utföras. Utifrån kriterierna för
användares kunskap i handling utfördes en analys av befintliga metoder
inom användbarhetsutvärderingar för att ta fram en utvärderingsmetod som
stämmer överens med dessa förutsättningar. Resultatet av analysen var att
kontextuellt utforskande (eng. Contextual inquiry) som är en fältstudiemetod
som är baserad på etnografiska tekniker stämde in mot kriterierna för att en
användare skall kunna uttrycka kunskap i handling. Metoden består av olika tekniker, såsom observation och intervjuer. Den har en grundsyn i att
design och utvärdering ska ske i användarnas riktiga miljö. Man undersöker
faktorer som påverkar en produkts användbarhet, användarna själva, deras
roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter, miljön o.s.v. (Beyer och Holtzblatt,
1998). Denna metodmix har inspirerat mig med avseende på hur observationsintervjuerna skall utföras d.v.s. att det är av vikt att studera användarna
i deras miljö, utifrån deras förutsättningar för att värdera det upplevda
handlingsutrymmet.
4.2.7 Analys av resultatet: Steg4
Fokus i den inledande analysen är att identifiera det avsedda handlingsutrymmet (befintlig funktionalitet utifrån utvärderarens perspektiv), det upplevda handlingsutrymmet utifrån användares perspektiv samt att jämföra
dessa. Aronsson (1990) menar att det finns en distinktion i handlingsteorier
mellan objektivt och subjektivt handlingsutrymme. Förhållandet mellan subjektivt och objektivt handlingsutrymme kännetecknas av rörelse, individen
förändrar det objektiva handlingsutrymmet genom t.ex. ökade kunskaper
och kan därmed även öka det subjektiva handlingsutrymmet. Det är dock
den upplevda kontrollen som styr vilka handlingar du anser dig kunna utföra (Aronsson, 1990). Det avsedda handlingsutrymmet kan ses som det objektiva och det upplevda som det subjektiva. Det kan finnas avsett handlingsutrymme som inte upplevs samtidigt som ett handlingsutrymme kan upplevas
som inte är avsett. Det finns även handlingsutrymme som både är avsett och
som upplevs. Dessa tre indelningar, Avsett ej Upplevt, Avsett och Upplevt
och Upplevt och ej Avsett är effekter av ett IT-systems designade handlingsutrymme. Indelningarna används i analysen på två nivåer med det avses att
jämförelse kommer att ske mellan befintlig (avsedd) och upplevd funktionalitet samt avsedd respektive upplevd effekt av det designade handlingsutrymmet. Jämförelsen mellan avsedd effekt och upplevd av användaren i
användning fokuserar på interaktionseffekter. Interaktionseffekter består av
användarens upplevelse av IT-systemet i termer av önskvärda och upplevda
funktioner samt följdeffekter av den upplevelsen. En design kan t.ex. innebära att en användare inte upplever en möjlig funktion i gränssnittet vilket får
effekten att en uppgift inte kan fullgöras.
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Kapitel 5

Pilotstudien: Internetbanken
5.1 Fallbeskrivning
Utvärderingen av Internetbanken är en pilotstudie för att testa och utveckla
idén om effektanalys 1.0 samt testa hur analysmodellen (D.EU.P.) kan användas i analysarbetet av användares interaktion. Utvärderingen av användarnas upplevda handlingsutrymme i relation till det avsedda utfördes på
fem kollegor inom Informatik på Örebro Universitet, som använder Internetbanken för att betala sina räkningar. De studerades när de utförde ett
antal interaktiva moment när de betalade sina räkningar via Internetbanken.
Syftet med Internetbanken är att kunden skall kunna göra bankärenden när
det passar, d.v.s. oberoende av tid och plats. Den skall även medverka till att
kunden får en bra överblick över sin ekonomi.

5.2 Pilotstudiens roll i forskningsprocessen
I detta avsnitt kommer pilotstudiens roll och syfte i forskningsprocessen att
beskrivas. Förutsättningar i form av en analysmodell (D.EU.P) och mitt
grundläggande perspektiv utgjorde en grund för vad som skall fokuseras i
utvärdering av systemanvänding (i min roll som forskare, Figur 11). Detta
triggade i gång utvecklingen av en utvärderingsmetod (effektanalys 1.0)
som kan användas för att studera effekter. I tillämpningen av effektanalys
1.0 i pilotstudien (i min roll som utvärderare) identifierades behov (i form av
t.ex. observationsprotokoll) som medförde att metoden utvecklades. Den
utvecklade utvärderingsmetoden och tillhörande analysmodellerna
användes sedan i utvärderingen av Internetbanken, vilket genererade ett
resultat. Resultatet från utvärderingen användes sedan i analys (av
användningen) av utvärderingsmetoden och analysmodellerna vilket i sin
tur triggade utveckling av detsamma (se Figur 11). De utvecklade
modellerna och utvärderingsmetoden fungerar sedan som en grund för
utförandet av de följande fallstudierna.
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Forskare

Effektanalys

Analyseras av

Triggar utveckling

Studerar

Resultat

Utvärderare
Användare

Figur 11: Utvecklingsstrategi

Utvecklingsprocessen har varit iterativ vilket även har gjort att utvärderingsmetoden har vuxit fram under arbetet. Vad som skall göras i vilken
ordning, hur protokoll skall vara utformade etc. Behoven har triggat utvecklingen av analysmodeller och andra stöd i utvärderingsprocessen.
5.2.1 Tillämpning av Effektanalys 1.0
I detta avsnitt presenteras hur utvärderingsmetoden effektanalys 1.0 (se 4.2
Värdering) har tillämpas i pilotstudien.
Utvärderingsprocess
Steg 1: Utföra en kartläggning av handlingskontexten
Steg 2: Identifiera befintlig funktionalitet, vad
som kan utföras i systemet.
Steg 3: Utföra observationsintervjuer
Steg 4: Analysera resultatet
Tabell 4: Effektanalys1.0

Steg 1: Utföra en kartläggning av handlingskontexten
Verksamhets- och systembeskrivningen utfördes utifrån beskrivningar som
fanns att tillgå på Internetbankens hemsida. Systemet studerades och de
olika aktörerna identifierades. Utifrån studierna upprättades frågor med
fokus på användar-uppgiftsanalys som sedan användes under observationerna (se steg3).
Steg 2: Identifiera befintlig funktionalitet
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Syftet med pilotstudien var främst att snabbt testa och utveckla idén om hur
en utvärdering kan utföras, därför begränsades den explorativa studien till
att rekonstruera den befintliga funktionaliteten utan kontakt med verksamhetsaktörer från Internetbanken.
Inledningsvis studerades Internetbanken och befintliga funktioner identifierades. Det som fokuserades var på vad som kan göras i systemet. Detta dokumenteras i handlingsgrafer och meddelandebeskrivningar. I detta steg var
centrala frågor: Vilka befintliga funktioner finns i systemet? Vad gör systemet? När funktionerna hade identifierats fanns det ett behov av protokoll
som stödde utvärderaren att ställa frågor kring de identifierade funktionerna. Vilket ledde till en utveckling av utvärderingsmetoden (se 5.3.1 Upprätta
protokoll). I arbetet att utforma protokoll inför observationerna identifierades även ett behov av att utveckla D.EU.P. Modellen (se 5.3.2 D.EU.PS. Modellen).
Steg 3: Utföra observationsintervjuer
Utvärderingen utfördes på 5 användare när de betalade sina räkningar. Observationsintervjuerna utformades som ett antal typfrågor som är denna
funktion önskvärd? Varför/varför inte? Frågor ställdes även, för att få uppgifter för en användar och -uppgiftsanalys.
Ett bekvämlighetsurval utfördes där urvalet bestod av användare som fanns
inom räckhåll. Användarna bestod av kollegor inom informatikämnet på
Örebro Universitet som använde Internetbanken för att betala räkningarna.
Fördelningen var två kvinnor och tre män som använt sig av Internetbanken
olika länge (från endast två månader till flera år).
Steg 4: Analysera resultatet
Resultatet analyserades efter genomförd utvärdering, där en jämförelse utfördes mellan befintlig (avsedd) och upplevd funktionalitet samt avsedd
respektive upplevd effekt av det designade handlingsutrymmet. Med fokus
på interaktionseffekter som består av användarens upplevelse av IT-systemet
i termer av önskvärd, upplevd och använd samt följdeffekter av den upplevelsen. I detta steg identifierades ett behov av en analysmodell som stödjer
utförandet av analysen (se 5.3.3 Fenomenanalys).

5.3 Vidareutvecklade modeller
I min roll som utvärderare utvecklades utvärderingsmetoden och dess analysmodeller i samband med tillämpningen av effektanalys 1.0. I detta avsnitt
beskrivs de utvecklade analysmodellerna och utvecklade steg i utvärderingsprocessen för att studera/värdera effekter av IT-systems handlingsutrymme.
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5.3.1 Upprätta protokoll
När Internetbankens funktioner hade identifierats fanns det ett behov av att
utforma bedömningsprotokoll som stödde utvärderaren att anteckna kring
användarnas upplevelser av de befintliga funktionerna. De identifierade
funktionerna användes i utformning av protokoll inför studierna av användarna (se Tabell 7, sid 67). Detta innebär ett nytt steg i utvärderingsmetoden
som det tidigare inte fanns stöd för i effektanalys 1.0.
5.3.2 D.EU.PS. Modellen
I utformningen av utvärderingsprotokollen identifierades ett behov av att
inte endast kunna urskilja vad som upplevs utan även om det upplevs med
tillfredställelse eller ej. En delmängd av den upplevda funktionaliteten utgörs därmed av den tillfredsställande funktionaliteten som är den femte (nya)
kategorin i modellen. Den nya kategorin gjorde det även möjligt att urskilja
mellan önskvärd och tillfredställande funktionalitet. Detta på grund av att
funktionalitet kan upplevas som önskvärd, användaren vill ha funktionen
samtidigt som den kan vara icke tillfredställande i sin nuvarande form. Detta gjorde att en ny kategori tillfördes till ursprungsmodellen som nu fick
namnet D.EU.PS Modellen (se Figur 12). Kategorin består av funktioner som
inte bara kan upplevas den kan även uppfattas som nöjsam. Modellen klassificerar därmed systemfunktionaliteten i fem kategorier:
Önskvärd (och icke önskvärd) handlingspotential: Desired (D)
Befintliga (och icke befintliga) handlingspotentialet: Existing (E)
Använd (och icke använd) handlingspotential: Utilized (U)
Upplevd (och icke upplevd) handlingspotential: Perceived (P)
Tillfredställande (och icke tillfredställande) handlingspotential: Satisfactory
(S)
The existing

The Desired

The Utilized
~D U ~P

D U ~P

D E ~U ~P

D U P ~S
D E ~U
P ~S
D ~E ~P
D ~E
P ~S

The Satisfactory

DUS
D E ~U S
D ~E S

~D U P ~S
~D U S
~D E ~U S

~D E ~U ~P
~D E ~U
P ~S

~D ~E S

~D ~E P ~S

Figur 12: D.EU.PS. Modellen
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The Perceived

Eftersträvansvärt i ett system för att det skall befrämja handlingsbarhet är att
funktionaliteten skall vara önskvärd (D), använd (EU) och tillfredsställande
(PS). Det är inte alltid så därför påvisar D.EU.PS. Modellen även vilka tänkbara kombinationer som finns som funktionerna kan klassificieras inom.
Dessa fem kategorier är inte varandra uteslutande. Utan dessa kategorier
utgör 17 klasser som är kombinationer av de fem. I Tabell 5 presenteras de
första nio klasserna som motsvarar den önskvärda funktionaliteten. Resterande åtta klasser motsvarar den icke önskvärda funktionaliteten som visas i
Tabell 6.
Klass

Beskrivning

D U S

Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara system vara !

D U P ¬S

Detta är bra men kan bli bättre.

D U ¬P

Användare använder denna funktion trots att de inte är medvetna om att den
finns och den gör vad hon avser. Troligen ett resultat av en icke medveten
handling (e.g., trial and error). Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

D E ¬U S

En funktion som inte används på grund av att det finns ett alternativt sätt att
utföra samma handling. Jo då, men det finns ett annat sätt som fungerar ännu
bättre.

D E ¬U P ¬S

Funktionen är så dålig att användaren inte kan använda den trots att hon
skulle vilja göra det.

D E ¬U ¬P

Användaren förstår ej denna funktion så de använder den inte, men hon
skulle göra det om hon förstod den.

D ¬E S

Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar och att den fungerar bra. Men tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att hon
gör.

D ¬E P ¬S

Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar men anser att
den skulle kunna vara bättre. Men tydligen så gör användaren något annat än
vad hon tror att hon gör. Det är kanske anledningen till att funktionen inte är
nöjsam.

D ¬E ¬U ¬P

Denna funktion borde verkligen finnas. Ett missat användarkrav.
Tabell 5: Önskvärd funktionalitet klasser av D.EU.PS. Modellen
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Klass

Beskrivning

¬D U S

Den fungerar bra trots att användarna egentligen inte vill ha den.

¬D U P ¬S

Användaren är inte bara tvingad att använda funktionen, den är även icke
nöjsam.

¬D U ¬P

Användaren använder denna funktion trots att de inte vet att den existerar
och de vill inte ha den. Troligen ett resultat av icke medveten handling.
(e.g., trial and error). Detta skall undvikas.

¬D E ¬U ¬P

Detta kan och skall tas bort, ingen kommer att märka det.

¬D E ¬U S

Funktionen fungerar bra men användarna behöver inte den funktionaliteten.

¬D ¬E P ¬S

Användaren tror att denna oönskade funktion existerar men att den kan bli
bättre, men den finns inte alls, och bör ej heller utvecklas. Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

¬D ¬E

Användaren tror att denna oönskade funktion finns och att den fungera
bra, men det gör den inte, och det är bäst att vi lämnar det så. Härrör
säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

S

¬DE¬U P ¬S En befintlig funktion som inte är önskvärd, använd eller upplevd tillfredsställande, varför?
Tabell 6 Icke önskvärd funktionalitet klasser av D.EU.PS. Modellen

Utvecklingen av modellen till D.EU.PS. (från tidigare fyra kategorier) gör
det möjligt att relatera till fem funktionskategorier. Protokollen gör det även
möjligt att anteckna om ett fenomen och relatera fenomen till de fem olika
kategorierna i D.EU.PS. Modellen (se Tabell 7). Potentiella problem noteras
även i protokollet t.ex. den dolda funktionen, att vid ej angivelse av datum
anges automatiskt dagens datum (lämna blankt). Protokollet är avsett att
stödja utvärderaren att uppmärksamma centrala delar i systemet och påminna utvärderaren att ställa frågor som är denna funktion önskvärd? Är
det något som du saknar i systemet?
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Funktion

Önskvärd

Befintlig

Använd

Upplevd

Tillfredställande

Namn på
funktionen
och/ eller
motsvarande
handling.

Klassificering
med kommentarer

Klassificering med
kommentarer

Klassificering med
kommentarer

Klassificering med
kommentarer

Klassificering med
kommentarer

Beskrivning av fenomen
Beskrivning av det observerade fenomenet som stödjer klassificeringen och ger en
fingervisning om möjliga designförändringar.
Tabell 7: Observationsprotokollmall baserad på D.EU.PS

5.3.3 Fenomenanalys
När D.EU.PS. Modellen användes i studien identifierades ett behov av att
kunna analysera klassificeringarna som hade utförts. Det fanns ett behov av
ett stöd för analys av identifierade fenomen. Inspiration till analysmodellens
kategorier hämtades från problemgrafer14 (Goldkuhl och Röstlinger, 1988).
Under användarobservationerna klassificeras en funktion i IT-systemet i en
funktionsklass (från D.EU.PS. Modellen) med avseende på ett observerat
fenomen. Resultatet i form av fenomen analyseras med avseende på vilken
effekt det ger i användarens upplevda handlingsutrymme. Den bakomliggande orsaken identifieras som eventuellt är relaterad till en egenskap av
handlingsutrymmet som eventuellt behöver åtgärdas. Ett exempel (se: Tabell
8) för att förtydliga modellen är att Funktionen: ”Ändra Angivna Betalningsuppgifter” klassificeras i en funktionsklass enligt D.EU.PS. Modellen med
avseende på det observerade fenomenet: ”Användaren visste inte hur man
skall ändra betaluppgifterna”. Den observerade upplevelsen kan ge avsedda
eller ej avsedda effekter t.ex. att användaren inte kan ändra uppgifterna och
tvingas avbryta betalningen för att börja om från början (skriva in uppgifterna på nytt). Den bakomliggande anledningen till varför fenomenet får den
beskrivna effekten, är det som i figuren benämns som orsak t.ex. funktionen:
”Funktionen Ändra angivna betaluppgifter är dold i designen. Funktionen
nås genom att klicka på länken som benämns PG/BG, som har samma utseende som hjälptexterna, vilket får användaren att associera till en hjälpfunktion snarare än funktionen ändra angivna betaluppgifter”. Orsaken är relaterad till den egenskap/er av handlingsutrymme som härleds orsaka effekten. Vid
eventuella förslag på åtgärder relateras de till den identifierade egenskapen.

14

I problemgrafer identifieras problem som analyseras med avseende på orsak och verkan.
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Åtgärderna är förslag på förändringar för att rikta/öka/begränsa möjligheterna att utföra handlingar i IT-systemet.
Egenskap av handlingsutrymme: Handlingstydlighet
Funktion
Ändra angivna betalningsuppgifter
Funktionsklass
D E ¬U ¬P
Fenomen
Användaren visste inte hur man skulle ändra betaluppgifterna.
Effekt
Användaren kan inte ändra uppgifterna och tvingas avbryta betalningen för att börja om från början.
Orsak
Funktionen ändra angivna betaluppgifter är dold i designen. Funktionen nås genom att klicka på länken som
benämns PG/BG, som har samma utseende som hjälptexterna, vilket får användaren att associera till en hjälpfunktion snarare än funktionen ändra angivna betaluppgifter.
Åtgärdsförslag
Lyft fram funktionen ’Ändra betalningsuppgifter’ explicit.
Tabell 8 : Exempel på användning av analysmodellen

5.4 Insamling och analys från metoderfarenheter
Insamlingen och analysen av metoderfarenheter behandlar fenomenanalys,
D.EU.PS. Modellen, egenskaper av handlingsutrymme och den övergripande processen. Anledningen till att endast dessa delar behandlas är att de
fokuserar värdering av upplevelsen av ett designat handlingsutrymme, som
är det primära syftet med denna avhandling (är mitt främsta kunskapsbidrag). De andra verktygen (t.ex. handlingsgrafer och användaruppgiftsanalys) som används i utvärderingsmetoden är ej primära resultat
från denna studie utan förutsättningar för att värdera och studera handlingsutrymme (d.v.s. är ej med för att utvecklas och grundas).
5.4.1 Analys av utvärderingsprocessen
Frågor som ställdes i och efter utvärderingsarbetet för att fånga erfarenheter
av processen var; hur har arbetet förflutit? Vad har varit svårt/bra? Finns
det moment som upplevs som problematiska? Vad behöver utvecklas? Vilka moment skall ingå? Hur skall modellerna användas? Dessa frågor kan ses
som de Strauss och Corbin (1998) benämner för teoretiska frågor d.v.s. hjälper forskaren att se processen och se relationer mellan koncept etc.
5.4.2 Analys av fenomenanalys
Efter genomförd utvärdering utfördes en analys enligt kvalitativ analys (enligt teorigenerering på empirisk grund) på det sammanställda resultatet från
observationerna av användarna (Strauss och Corbin, 1998). Ett delmoment i
analysen var att ifrågasätta varför jag använde de valda klassificeringarna
och vilka innebörder och förhållanden jag tilldelade dem. I nästa steg försökte jag att tänka bort klassificeringarna för att försöka hitta nya mönster och
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kategorier. Jag analyserade varje beskrivning av ett identifierat fenomen
övergripande för att hitta en övergripande förklaring till det fenomen som
beskrevs.
5.4.3 Analys av D.EU.PS. Modellen
Analysen av resultatet från D.EU.PS. Modellens användning utfördes enligt
en kvalitativ analys på en detaljnivå, där funktionskategorierna önskvärd,
använd och tillfredställande användes för att leta efter mönster, för att egenskapsbestämma funktionskategorierna. Jag utgick från den utförda utvärderingen och letade efter mönster för när funktioner klassades som icke önskvärda respektive önskvärda etc. Anledningen till att endast DUS kategorierna analyserades var att använd funktionalitet är en underkategori till befintlig funktionalitet så som tillfredställande är en underkategori till upplevd
funktionalitet. Genom att studera underkategorierna studeras därmed även
huvudkategorierna. Erfarenheter av användningen av funktionskategorierna behandlades genom att ställa frågor som: Vilka svårigheter har upptäckts?, Vilka mönster har identifierats?
5.4.4 Analys av egenskaper
De fenomenen som identifierades i utvärderingen analyserades och relaterades till egenskaper av handlingsutrymme. Analysen av egenskaper av
handlingsutrymme följde en kvalitativ analys där en växling utfördes mellan översiktlig och mer detaljerad analys. En översiktlig analys där en grov
identifiering av egenskaper utfördes, med en initial namngivning. Därefter
utfördes en mer detaljerad analys kring de grova identifieringarna. Jag utgick från de identifierade fenomenen och försökte klargöra vilken egenskap
av handlingsutrymmet som orsakat problemet eller styrkan. Därefter söktes
huvudkategorier som kunde användas som indelningsgrund.

5.5 Analys av erfarenheter från effektanalys 1.0
I detta avsnitt kommer analys av tillämpningen av metoden att presenteras
d.v.s. metoderfarenheter. Analysen behandlar fenomenanalys, D.EU.PS.
Modellen, egenskaper av handlingsutrymme och den övergripande processen.
5.5.1 Fenomenanalys
Utifrån det sammanställda resultatet (se exempel på sammanställning i
Tabell 8, sid 68) studerades de olika klassificeringsgrunderna. De implicita
värderingarna om hur kategorierna förhåller sig till varandra och vad kategorierna innebär analyserades. Ett resultat från analysen var identifiering av
de samband som finns mellan de olika kategorierna. Där en funktion klassifi-
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ceras enligt en funktionsklass i D.EU.PS. Modellen med avseende på det
identifierade fenomenet. Fenomenet (användarens upplevelse) ger i sin tur
effekter på grund av en orsak som eventuellt kräver en åtgärd. Orsaken är
relaterad till den egenskap/er av handlingsutrymme som härleds orsaka
effekten. Vid eventuella förslag på åtgärder relateras de till den identifierade
egenskapen. Åtgärderna är förslag på förändringar för att rikta/öka/begränsa möjligheterna att utföra handlingar i IT-systemet. Ett annat
resultat var att begreppet funktion konkretiserades. I analysen framkom det
att funktion hade använts för att beskriva vad man skall kunna göra i den
specifika kontexten t.ex. betala räkningarna. En handling som systemet stödjer. T.ex. ändra uppgifter, bekräfta uppgifter och ange uppgifter. Det utkristalliserades även att en funktion kan anta dimensionerna stöd för att utföra
handling, utföra handling och utvärdera handling.
Handling

Utföra handling
Bekräfta, Ändra, Avbryt, Hämta, Registrera

Stöd för att utföra handling (Förberedelser)
Tabbulera, Informera , Använda hjälpen, Ange

Utvärdera utförd handling
Informera

Figur 13: Funktionskategorin

En underkategori till funktion är funktionsklass. Denna kategori innebär att
en funktion i ett system kan klassificeras enligt D.EU.PS. Modellens funktionsklasser. Modellen utgör ett verktyg för att klassificera ett systems funktionalitet i fem kategorier önskvärd (och icke önskvärd), befintliga (och icke
befintliga), använd (och icke använd), upplevd (och icke upplevd) och tillfredsställande (och icke tillfredsställande) handlingspotential. Dessa fem
kategorier är inte varandra ömsesidigt uteslutande, utan dessa klassificeringar utgör 17 klasser som är kombinationer av de fem funktionskategorierna.
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Ovanstående resonemang sammanfattas i Figur 14, där kategorin funktion
har två underkategorier; funktionstyp och funktionsklass. Funktionsklass i
sin tur består av funktionskategorierna önskvärd, befintlig, använd, upplevd
och tillfredställande. I figuren illustreras även förhållandet mellan huvudoch underkategorier, där använd är en underkategori till befintlig funktionalitet och kategorin tillfredställande är en underkategori till upplevd funktionalitet.

Funktion
Funktionsklass
Funktionskategorier
Önskvärd D/~D

Befintlig E/~E

Upplevd P/~P

Använd U/~U

TillfredsställandeS/~S

Funktionstyp
Stöd för att utföra Utföra handling Utvärdera handling
handling

Figur 14: Funktion

En funktion klassificeras i sin tur i en funktionsklass med avseende på ett
fenomen. Observationerna av Internetbanken som hade identifierats var både
av positiv och negativ karaktär. Det gjorde att iakttagelserna benämndes för
fenomen för att täcka både positiva och negativa upplevelser. Om problem
istället hade använts skulle det direkt antyda att det var något negativt. Ett
fenomen illustrerar en observation av hur användaren upplever systemet.
Den observerade upplevelsen kan ge avsedda eller ej avsedda effekter. En
effekt är därmed konsekvensen av det observerade fenomenet. Konsekvenserna kan ses som positiva och negativa med avseende på D.EU.PS. Jämförelsen mellan avsedd effekt och upplevd av användaren i användning fokuserar på interaktionseffekter. Interaktionseffekter består av användarens upplevelse av IT-systemet i termer av önskvärd, upplevd, tillfredställande och
använd samt följdeffekter av den upplevelsen. En effekt har dimensionen
upplevd/ej avsedd, upplevd/avsedd, avsedd/ej upplevd.
Den bakomliggande anledningen till varför fenomenet får den beskrivna
effekten benämns för orsak som relateras till en eller flera egenskaper av
handlingsutrymme. Förslag på förändring för att rikta/öka/begränsa möjligheterna att utföra handlingar i IT-systemet benämns för åtgärd. Föränd-
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ringsförslagen skall understödja att funktionen skall upplevas som D U S i
användning, åtgärden relateras även till en egenskap.
5.5.2 Analys av funktionskategorierna
I detta avsnitt presenteras erfarenheter av användningen av funktionskategorierna, vilka svårigheter som har upptäckts och vilka mönster som har
identifierats.
Önskvärd. När mönster söktes för önskvärda (D) och icke önskvärda (¬D)
funktioner var nytta en återkommande beskrivning för vad som gjorde en
funktion önskvärd. En annan aspekt var att användaren och den bakomliggande verksamheten kan ha olika mål och därmed olika uppfattningar om
vad som anses som önskvärt respektive icke önskvärt. T.ex. Användarens
anser att funktionen är meningslös (¬D, ¬S) medan företaget vill ge en känsla
av säkerhet. Sammanfattningsvis har analysen visat att för att en funktion
skall upplevas som önskvärd (D) måste nyttan med funktionen framkomma,
varför användaren skall använda funktionen och stödja användaren i hennes
situation (se Figur 15).
Använd. När mönster för använd (U) och icke använd (¬U) funktionalitet
söktes, identifierades det att grundläggande för att en funktion skall användas var att användaren vet hur den skall användas. I analysen identifierades
även frekvens som en dimension av använd funktionalitet. Frekvens gör det
möjligt att urskilja funktioner som används ofta och mer sällan (se Figur 15).
Tillfredsställande. När mönster söktes för tillfredställande (S) och
icke tillfredställande (¬S) funktionalitet var begreppet säker respektive osäker en återkommande beskrivning. En annan dimension som identifierades
var att användarna upplevde funktioner som bra eller dåliga. Detta innebär
att för att en funktion skall upplevas som tillfredsställande (S) måste användaren känna sig säker och uppleva funktionen som bra. Funktionskategorin
tillfredställande funktionalitet (se Figur 15) får därför dimensionerna känsla
(säker/osäker) och upplevelse (bra/dåligt).
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Funktionskategorier
Önskvärd D/~D
Nytta: låg/hög

Befintlig E/~E
Använd U/~U
Frekvens: hög/låg

Upplevd P/~P
Tillfredsställande S/~S
Känsla: säker/osäker
Upplevs: bra/dåligt

Figur 15: Funktionskategorier
I analysen av funktionskategorierna identifierades en inbördes rangordning
av funktionskategorierna önskvärd, upplevd och tillfredställande. D.v.s.
vilka problem som först bör åtgärdas. Det första som skall beakta är att nyttan med funktionen framkommer så att den upplevs som önskvärd. Därefter
skall systemet påvisa hur funktionen skall användas och vilka effekter användningen av funktionen får. Systemet skall därmed besvara användarnas
basfrågor: Varför, Hur, Vad? Varför skall man använda funktionen (nyttan)?
Hur skall man agera för att använda funktionen? Vad sker (vilka effekter får
användningen av en funktion)?
5.5.3 Egenskaper av handlingsutrymme
I analysen identifierades tre egenskaper (handlingstydlighet, handlingsstöd
och flexibilitet) som underordnandes huvudkategorin systemegenskaper.
Anledningen till att huvudkategorin fick benämningen systemegenskap är
att de identifierade egenskaperna i huvudsak relateras till IT-designen. Jag
har även utvecklat dimensioner som egenskapsbestämmer de identifierade
egenskaperna. En indelning i kategorierna användningsegenskaper och systemegenskaper har utvecklats som huvudkategorier utifrån det empiriska
arbetet. Användningsegenskaper är förväntningar eller upplevelsen av ITsystemet i användning. Upplevelser och värderingar som användningen av
ett visst föremål skapar i interaktion med användare (Hult, 2003). Genom att
i designprocessen t.ex. försöka få en funktion handlingstydlig kan förutsättningarna öka för att det skall upplevas även i användning. Det handlar alltså
om avsedda och upplevda egenskaper av handlingsutrymme, systemegenskaper är det som designern kan påverka medan användningsegenskaperna
är det som användaren faktiskt upplever. En egenskap är utmärkande och
önskvärda inslag i relationen mellan användare och artefakt (Hult, 2003).
Egenskaper av handlingsutrymme upplevs som möjligheter och begränsningar i användning.
Nedan presenteras exempel från studien på de beskrivna egenskaperna som
jag identifierade under den övergripande analysen av de fem observations-
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intervjuerna. D.v.s. förtydligar hur egenskapen kan eftersträvas i ett designarbete.
SYSTEMEGENSKAPER
Handlingstydlighet. Denna egenskap har med hur tydligt de handlingar användaren kan utföra framställs och effekterna av utförandet av
handlingen. En aspekt som är viktig att beakta om handlingstydlighet eftersträvas är att påvisa möjliga handlingar. Ett exempel på bristande handlingstydlighet var när en användare inte visste hur man skulle ändra uppgifterna
för en betalning. Funktionen ändra betaluppgifter var inte handlingstydlig
för användaren. En annan aspekt att beakta är konsekvent utformning, som
kan uppnås genom att använda likartad design för samma typ av handlingar används. Detta för att sträva mot att IT-designen skall uppleva som handlingstydlig för användaren t.ex. genom att använda samma färg på länkarna
kan det hjälpa användaren att urskilja rubriker och länkar. Genom att naturliga benämningar används kan handlingstydlighet uppnås. Ett exempel från
studien är att en användare kände sig osäker på vilken effekt hennes handling skulle få om hon klickade på signera. Benämningen signera upplevdes
ej som tillräckligt förklarande med avseende på handlingens konsekvens.
Handlingsstöd. Denna egenskap berör huruvida användaren stöds att
utföra en handling. Egenskapen kan understödjas genom att ge användaren
feedback på utförd handling. En annan aspekt som bidrar till handlingsstöd
är att erbjuda användaren att ångra en utförd handling. Stödjande utformning
är en aspekt som t.ex. berör att användarens korttidsminne inte skall belastas. Tillgång till information kan även stödja användaren genom att visa information som användaren behöver för att handla. Ett exempel är att användaren kände sig osäker på hur mycket som skulle dras från kontot på
grund av att det inte fanns angivit någon total summa.
Flexibilitet. Är användarens användning styrd eller fri? En begränsning i IT-systemets flexibilitet kan ta sig i uttryck i t.ex. teckenbegränsning
vid inmatning av uppgifter. Ett exempel från studien var att användaren inte
kunde ange önskat antal tecken i ett meddelande.
5.5.4 Reflektioner kring Effektanalys 1.0
Efter en relativt liten utvärdering hade en mängd dokumentation producerats. Problemet var att utvärderingen av systemets funktioner hade utförts
på en detaljnivå (e-interaktionsnivå, se sid 57). Det fanns därmed ett behov
att stödja val av nivå i utvärderingen. Ett förslag som utvecklades ur denna
problematik var att nivåindela utvärderingsprocessen i en skiktad hand-
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lingsmodell. I handlingsmodellen är den första generella nivån användningssituationen (t.ex. betala räkningar). Denna nivå kan användas för att
undersöka om användaren anser att det är en önskvärd, upplevd och tillfredställande användningssituation. På denna nivå skall det avgöras om det
är av intresse att analysera ytterligare. Om så är fallet analyseras användningssituationens elementära handlingar t.ex. lämna betalningsuppdrag (se
exempel, sid 57). Även på denna nivå kan DEUPS klasserna användas. Interaktionshandling formuleringsinteraktion (t.ex. ange mottagare), navigringsinteraktion (t.ex. gå till signera ny mottagare) och exekveringsinteraktion (t.ex. bekräfta signering). På detta sätt avgörs det först på en mer övergripande nivå om utvärderingen skall gå djupare eller stanna på befintlig
nivå. Denna utveckling skapar även ett behov av att omdefiniera kategorin
funktion (se Figur 16). Huvudkategorin funktion har en ny delkategori,
funktionsnivå. Med funktionsnivå avses att en funktion kan studeras på
olika detaljnivåer; användningssituation, elementär handling och typinteraktioner.
En annan reflektion berör observationsprotokollen som utvecklades i utvärderingsprocessen. De gjorde det möjligt att anteckna identifierade fenomen
och relatera fenomen till de fem olika kategorierna i D.EU.PS. Modellen.
Detta gav därmed utvärderaren ett stöd i observationerna att ställa frågor
kring identifierade funktioner. D.EU.PS. Modellen gjorde det även möjligt
att diskutera ett IT-systems funktionalitet i termer av vad som är önskvärt
och vad som inte är önskvärt, vad som faktiskt används och vad som inte
behövs, vad som anses existera, och vad som används med tillfredsställelse.
Detta gjorde det i sin tur möjligt att identifiera och diskutera olika användares upplevelser av och attityder till systemet, och hur dessa upplevelser och
attityder förändras över tiden.
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Funktion
Funktionsklass
Funktionskategorier
Önskvärd D/~D Befintlig E/~E
Nytta: låg/hög
Använd U/~U
Frekvens: hög/låg

Upplevd P/~P
TillfredsställandeS/~S
Känsla: säker/osäker
Upplevs: bra/dåligt

Funktionsnivå
Användningssituation
Handling
Interaktionshandling
Formuleringsinteraktion
Utföra handling Utvärdera handling
Stöd för att utföra
handling
Navigeringsinteraktion
Utföra handling Utvärdera handling
Stöd för att utföra
handling
Exekveringsinteraktion
Utföra handling Utvärdera handling
Stöd för att utföra
handling

Figur 16: Funktion

5.5.5 Reflektioner kring analys av metoderfarenheter
En brist i analysen av funktionskategorierna som jag upptäckte i efterhand,
var att jag endast fokuserade kategorierna önskvärd, använd och tillfredställande. Det finns ett behov av att även utreda vad som utgör befintlig funktionalitet och vad upplevd funktionalitet egentligen innebär. Dessa aspekter
missade jag att fånga i analysen. Denna brist utgör en grund för utveckling
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av analysenhet i nästföljande studier där även kategorierna upplevd och
befintlig kommer att fokuseras i analysen.

5.6 Förfinad utvärderingsmetod: Effektanalys1.1
Den övergripande process som utvecklades under pilotstudien beskrivs i
Tabell 9. De delar av utvärderingsprocessen som har utvecklats kommer att
beskrivas och exempel från pilotstudien kommer att användas för att förtydliga. De presenterade stegen i utvärderingsprocessen skall ses som iterativa
och ej strikt sekventiella.
Vad göra?

Hur?

Steg1: Karläggning av handlingskontexten

Studier av verksamheten, användarna och deras
uppgifter.

Steg 2: Identifiera befintlig
funktionalitet, vad som kan
utföras i systemet.

Studier av IT-systemet och dokumentation.

Steg 3: Upprätta ett utvärderingsprotokoll

Utvärderaren relaterar identifierad (befintlig) funktionalitet till de fem kategorierna i D.EU.PS. Modellen.

Steg 4: Utföra observationsintervjuer

Observera och intervjua användare och eventuella
indirekta användare.

Steg 5: Utföra en fenomenanalys

Klassificera observationerna med avseende på
D.EU.PS. klasserna.
Relatera observationerna till orsaker och effekter.
Problem- och styrkerelationer.

Tabell 9: Utvärderingsprocessen

5.6.1 D.EU.PS. Modellen
Modellen stödjer klassificiering av systemfunktionaliteten i fem kategorier
önskvärd (och icke önskvärd) handlingspotential, befintliga (och icke befintliga) handlingspotential, använd (och icke använd) handlingspotential, upplevd (och icke upplevd) handlingspotential och tillfredställande (och icke
tillfredställande) handlingspotential (se 5.3.2 D.EU.PS. Modellen). Modellen
består av 17 klasser som är kombinationer av de fem huvudkategorierna.
5.6.2 Skiktad handlingsmodell
En skiktad handlingsmodell används som stöd för att välja nivå i utvärderingen (se 5.5.4 Reflektioner kring Effektanalys 1.0). På den första nivån skall
det avgöras om användningssituationen är D.U.S och om det är av intresse
att analysera användningssituationens e-handlingar. Om så är fallet analyseras (med avseende på D.EU.PS) användningssituationens elementära handlingar och därefter vid behov e-interaktionerna. På detta sätt avgörs det först
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på en mer övergripande nivå om utvärderingen skall gå djupare eller stanna
på befintlig nivå. Denna modell kan användas under kartläggningen av
verksamheten, vid identifieringen av befintlig funktionalitet och under observationerna. Under kartläggningen och identifieringen av befintlig funktionalitet kan den skiktade handlingsmodellen fungera som en avgränsare
av vilka delar av systemet som skall studeras. Vid observationerna kan nivån bestämmas i utförandet av utvärderingen d.v.s. avgöra om det t.ex. är
av intresse att studera en e-handlings interaktioner om den inte är önskvärd.
5.6.3 Steg 3: Upprätta ett utvärderingsprotokoll
De identifierade funktionerna används i utformning av protokoll inför studierna av användarna. Protokollen gör det möjligt att anteckna om ett fenomen och relatera fenomen till de fem olika kategorierna i D.EU.PS. Modellen. Protokollet är avsett att stödja utvärderaren att uppmärksamma centrala
delar i systemet och påminna utvärderaren att ställa frågor som: är denna
funktion önskvärd? Är det något som du saknar i systemet? Potentiella problem noteras även i protokollet. Utvecklingen av modellen till D.EU.PS.
(tidigare fyra kategorier) gör det möjligt att relatera till fem kategorier (se
Tabell 7). På detta sätt blir protokollen baserade på D.EU.PS. Modellen.
5.6.4 Steg 5: Utföra en fenomenanalys
Datainsamlingen baseras primärt på positiva och negativa observationer
som uppstår i användning. På detta sätt, kan olika fenomen identifieras och
deras orsaker och effekter. Tabell 10 sammanfattar det femte steget i utvärderingen: fenomenanalys.
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Mål

Vad studera?

Hur?

Dokumentation

Identifiera fenomen

System i användning

Datainsamling som
en kombination av
observation och
intervjuer.

Protokoll (se
Tabell 11)

Förstå vilken klass
ett problem eller
styrka är relaterad
till, vilket ger en bas
för bedömning och
möjliga förändringsförslag.

System i användning

Klassificiering av
observerat fenomen
i enlighet med
D.EU.PS. modellen.

Protokoll (se
Tabell 11)

Identifiera relationer
mellan styrkor och
problem.

Dokumentation
från utvärderingen som hittills
har utförts.

Relatera observationer till orsaker
och effekter.

Observationstabeller (se Tabell
12).

Tabell 10: Fenomenanalys

Tabell 11 visar ett exempel på hur fenomen kan identifieras (med det reviderade protokollet innehållandes de fem kategorierna). Det observerade fenomenet var att användaren upplevde att meddelandefunktionen inte var tillfredställande på grund av att han inte kunde skriva det meddelande som
han behövde för att kunna lämna den information som mottagaren krävde.
Det fanns en teckenbegränsning som begränsade användarens möjligheter
att ange den information som han ville. Funktionen som existerade, var
önskvärd och använd men inte med tillfredställelse.
Funktion Önskvärd

Befintlig

Använd

Upplevd

Tillfredsställande

Ange
meddelande

E

U

P

¬S: Det finns

D

en
begränsning på 70
tecken.

Beskrivning av fenomen

Användaren anser att det inte räcker med 70 tecken (t.ex inbetalning till Högskoleprovet)
Tabell 11: Protokoll av ett observerat fenomen

Genomgående i utvärderingen analyseras identifierade fenomen (problem
och styrkor) med avseende på effekter och orsaker, och klassificeras enligt
D.EU.PS. Modellen. Denna klassificering gör det möjligt att t.ex. diskutera
olika problem och vikten av att korrigera dem. Analysen summeras som i
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Tabell 12. Från exemplet går det att utläsa att användaren är missnöjd med
funktionen på grund av att den inte ger det krävda handlingsutrymmet.
Egenskap av handlingsutrymme: Flexibilitet
Anv

Klass

Fenomen

Effekt

Orsak

Åtgärd

Anv1

D U P ¬S

Användaren
anser att det
inte räcker
med 70
tecken (t.ex
inbetalning till
Högskoleprovet)

Användaren
kan inte skriva
det meddelande som denne
behöver och får
gå till banken
för att kunna
lämna den info
som mottagaren kräver.

Det finns en
begränsning på 70
tecken.

Utöka
antalet
tecken.

Tabell 12: Observationstabell (Funktion: ange meddelande)

Egenskaper som orsakerna till upplevt handlingsutrymme kan relateras till
är systemegenskaperna handlingsstöd, handlingstydlighet och flexibilitet.
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Kapitel 6

Fallstudie1:Kunskapssystemet
6.1 Fallbeskrivning
Kunskapssystemet är ett IT-stöd för kunskapshantering avseende erfarenheter av ett genomfört projekt. Det är ett kunskapssystem där det är möjligt att
lagra olika dokument som kan beröra vilken del som helst av projektet. Systemet är utvecklat av en konsultfirma i samarbete med organisationen där
systemet används. De nya handlingar som erbjuds av systemet är att hitta
referenser till andra kollegor och projekt, att hitta information om andra
projekt, att ”lyssna” på andra projektgruppers erfarenheter, råd och varningar, att hitta best practice inom något metodområde, att hitta ett metodspråk. Det går även att dokumentera projekt och reflektioner. Syftet är att
kunna ta tillvara varandras kunskaper ”för att inte behöva uppfinna hjulet
på nytt”. Systemet skall bidra till att kvalitetssäkringen av projekten blir
bättre, att öka individers kunskapsutveckling genom reflektion och lärande,
att organisationens kunskapshantering förbättras, bidra till ett gemensamt
verksamhetsspråk, knyta projekt till varandra och minnas projekten. Fokus i
utvecklingsarbetet har varit på behovet av informations-, erfarenhets- och
kunskapsöverföring mellan utredare från deras projektarbete. Information
om projekten är främst olika typer av attribut som karaktäriserar projekten.
Erfarenhets- och kunskapsutbyte sker främst genom olika typer av reflektioner från projekten eller aktiviteter som är relaterade till projekten, t.ex. utbildningar, övergripande analyser av projekten. Utredarna kan dokumentera sitt projekt, skriva in vilka reflektioner som helst med bäring på verksamheten och projektarbete. Systemet har sin roll i kvalitetssäkringen av projekt,
dels på enskild projektnivå i form av att projektmedlemmar får tänka till
över sina projekt och registrera detta, dels genom att projektmedlemmarna
kan leta efter andra projekterfarenheter, dels genom att erfarenheter i systemet ligger till grund för analyser av behov av kompetensförstärkning, utbildning.
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IT-systemets användare består dels av utredare som använder systemet inför
projektstart, i början av projekten (detaljplanering), då och då under projektets gång, samt vid projektslut (ca ett år efter projektstart). Dels av utvärderare som går igenom information i systemet i syfte att t.ex. finna generella
mönster i svagheter och styrkor i metodanvändningen som underlag för
förslag till insatser för att kunskapsutvecklingen. Användningen av systemet
kan karaktäriseras som ”sällan användning” (planerad då och då användning).
6.1.1 Förutsättningar
Den första fallstudien hade förutsättningar inför utvärderingsprocessen i
form av resultat från pilotstudien. Det fanns en grund för en utvärderingsmetod (Effektanalys 1.1) och analys i form av D.EU.PS. Modellen (Fem kategorier och 17 klasser), Fenomenanalys och ett sätt att indela effekter (avsedd/upplevd).

6.2 Tillämpning av Effektanalys 1.1
I detta avsnitt presenteras hur Effektanalys1.1 har applicerats i detta fall. Hur
de olika stegen har utförts.
Vad göra?

Hur stegen har utförts

Steg1: Kartläggning av handlingskontexten

Studier av verksamheten, användarna och
deras uppgifter.

Steg 2: Identifiera befintlig funktionalitet, vad som kan utföras i
systemet.

Studier av IT-systemet.

Steg 3: Upprätta ett utvärderingsprotokoll

Relaterat de identifierade (befintliga)
funktionaliteten till de fem kategorierna.

Steg 4: Utföra observationsintervjuer

Observerat och intervjuat användare.

Steg 5: Utföra en fenomenanalys
(identifiera fenomen)

Klassificerat observationerna med avseende på D.EU.PS. klasserna. Relaterat
observationerna till orsaker och effekter.
Problem- och styrkerelationer.

Dokumentationsanalys
Intervjuer

Tabell 13: Kunskapssystemets utvärderingsprocess

6.2.1 Kartläggning: Steg1, 2 och 3
Kartläggningen (se steg 1 i Tabell 13) har bl.a. inneburit läsning av dokumentation kring systemet t.ex. kravspecifikationer i form av användningsfall
samt studier av IT-systemet. Det har även förekommit informella samtal
med en av de ansvariga kravställarna som drivit utvecklingsarbetet för att få
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en förståelse för hur systemet ingår i en helhet. Detta moment att även intervjua personer med kunskap om designprocessen har använts som ett kompletterande sätt för att identifiera den befintliga funktionaliteten. På grund
av att de kan utöka möjligheterna att vidga utvärderarens förståelse för vilka
funktioner som finns och vilka avsikter som har funnits med dem i utvecklingsarbetet. De avsedda effekterna med det designade handlingsutrymmet
blir därmed identifierat utifrån utvärderarens perspektiv.
Inledningsvis studerades systemet och funktioner identifierades. Sedan insamlades information via samtal med IT-personal och ledning och tillsist
presenterade en av kravställarna systemet och hur det var tänkt att användas. De identifierade funktionerna användes sedan i utformning av protokoll (se steg 3 i Tabell 13) inför studierna av användarna. Potentiella problem
(som kan ge möjliga effekter) noterades även i protokollet.
6.2.2 Utvärdering och analys: Steg 4 och 5
De användare som medverkade vid observationsintervjuerna valdes baserat
på att de hade ett projekt att registrera eller som skulle reflektera kring ett
projekt. Vid fyra tillfällen observerades och intervjuades 5 användare. Vid
det första tillfället deltog två användare och utförde uppgifterna i samråd,
vid de andra tillfällena observerade endast en användare. Vid tre av tillfällena registrerade användarna utförda projekt. Vid ett av tillfällena utfördes
registrering av nya projekt av ”avdelningssekreteraren”. Anledningen till att
även studera avdelningssekreteraren var att den aktörsrollen hade andra
arbetsuppgifter i förhållande till IT-systemet. Personen var ansvarig att lägga upp de nya projekten (ett skal), medan utredarna sedan skulle fylla på
med uppgifter. Genom att studera två olika typer av användare kunde olika
tänkta användares upplevelser av kunskapssystemet studeras. T.ex. hur de
upplevde att systemet påverkade deras handlingsutrymme och vilka effekter de har sett efter införandet av systemet. Efter utförd utvärdering relaterades observationerna till orsaker och effekter (fenomenanalys). Analysen av
de identifierade fenomen från utvärderingen har till stora delar följt den
tidigare beskrivna fenomenanalysen som användes under pilotstudien. Det
som har förändrats är att analysen av effekter har förfinats (se 6.4.1 Fenomenanalys).

6.3 Insamling och analys av metoderfarenheter
Insamlingen och analysen av metoderfarenheter behandlar fenomenanalys,
D.EU.PS. Modellen, egenskaper av handlingsutrymme och den övergripande processen.
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6.3.1 Analys av utvärderingsprocessen
Frågor som ställdes i arbetet för att fånga erfarenheter har är hur har arbetet
förflutit? Vad har varit svårt/bra? Finns det moment som upplevs som problematiska? Vad behöver utvecklas? Vilka moment skall ingå? Hur skall
modellerna användas? Dessa frågor kan ses som de Strauss och Corbin
(1998) benämner för teoretiska frågor d.v.s. hjälper forskaren att se processen
och se relationer mellan koncept etc.
6.3.2 Analys av fenomenanalys
Syftet med studien är att utveckla begreppen i fenomenanalys i och med att
den tillämpas i fallstudien. Frågor som ställdes är analysmodellens kategorier bärkraftiga? Är benämningarna av begreppen tydliga, behöver de specificeras ytterligare? Behövs det ytterligare kategoriseringar? Vilka samband
finns det mellan begreppen? Egenskapsbegreppet utreddes även i arbetet
med att ta fram vilka egenskaper ett handlingsutrymme kan bestå av (se
avsnitt 6.3.4 Analys av egenskaper).
6.3.3 Analys av D.EU.PS. Modellen
Analysen av resultatet från D.EU.PS. Modellens användning utfördes även
enligt en kvalitativ analys på en detaljnivå, där funktionskategorierna användes för att leta efter mönster, egenskaper som förklarar vad som gör att
t.ex. funktioner upplevs som tillfredsställande. Detta för att egenskapsbestämma funktionskategorierna, vad funktionskategorier egentligen innebär.
Exempel på frågor som ställdes: Vilka svårigheter har upptäckts, vilka
mönster har identifierats? Jag utgick från den utförda analysen och tittade
efter mönster för när funktioner klassades som icke önskvärda respektive
önskvärda, icke använda respektive använda, icke upplevda respektive upplevda samt icke tillfredsställande respektive tillfredsställande. Icke befintlig
funktionalitet respektive befintlig funktionalitet behandlades på ett mer
generellt plan med frågor som hur identifiera befintlig funktionalitet? För
vem är en funktion befintlig? Resultatet sammanfördes sedan med resultatet
från pilotstudien. D.EU.PS. Modellens klasser studerades även med avseende på vilka som använts i analysen av resultatet. Exempel på de identifierade klasserna lyftes även fram för att därigenom förtydliga klasserna.
6.3.4 Analys av egenskaper
Analysen av egenskaper av handlingsutrymme följde en kvalitativ analys
där en växling skedde mellan översiktlig och mer detaljerad analys. En översiktlig analys där en grov identifiering av egenskaper utfördes, med en initial namngivning. Därefter utfördes en mer detaljerad analys kring de grova
identifieringarna. Jag utgick dels från de identifierade fenomenen från observationsintervjuerna och försökte klargöra vilken egenskap av handlings84

utrymmet som har orsakat problemet eller styrkan. Dels användes de sammanställda intervjuerna med IT-personal, ledning och kravställare, för att
analysera efter möjliggörande och begränsande egenskaper. Därefter sökte
jag efter huvudkategorier som kan användas som indelningsgrund. En jämförelse utfördes sedan om kategorierna och egenskaperna som identifierades
under pilotstudien överensstämde. Om resultaten stämde utvecklades de,
om benämningarna inte stämde överens med hur de tidigare har använts
döptes de om. Egenskaperna som identifierades sammanställdes och relaterades till varandra. Processen syftade till att öka variationen kring vad som
kännetecknar ett upplevt handlingsutrymme i relation till ett IT-system.

6.4 Analys av erfarenheter från Effektanalys 1.1
I detta avsnitt kommer analys av tillämpningen av metoden att presenteras
d.v.s. metoderfarenheter. Analysen behandlar fenomenanalys, D.EU.PS.
Modellen, egenskaper av handlingsutrymme och den övergripande processen.
6.4.1 Fenomenanalys
I pilotstudien utfördes jämförelsen mellan avsedd effekt och upplevd effekt
med fokus på interaktionseffekter (interaktionseffekter består av användarens
upplevelse av IT-systemet i termer av önskvärd, upplevd, tillfredställande
och använd samt följdeffekter av den upplevelsen). I analysen av resultatet
från kunskapssystemet identifierades ett behov av att utreda begreppet och
ge ett större stöd för hur det kan analyseras. Effekter indelas i interaktionseffekter, möjliga effekter och verksamhetseffekter. Den nya kategoriseringen gör att
även de tre indelningarna, avsett ej upplevt, avsett och upplevt och upplevt
och ej avsett kompletterades med en ny kategori ej avsett/ ej upplevt (möjliga effekter).
Effekt. En effekt är konsekvensen av ett observerat fenomen. Konsekvenserna kan ses som positiva eller negativa. Effekter indelas i avsedd, ej avsedd, upplevd och ej upplevd effekt. Modellen är baserad på Hedström
(2003) och har anpassats efter de begrepp som jag är intresserad av att fokusera. T.ex. Avsedd effekt istället för förväntade effekter. Ändringar har även
utförts i beskrivningarna av de olika kombinationerna för att passa mina
forskningsfrågor.
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Avsedd effekt
Medveten
Ej avsedd effekt
Omedveten

Upplevd effekt (P)
Designerns avsikt får effekt i
användning/verksamheten
Användaren upplever en
effekt som ej var avsedd i
användningen av systemet/
verksamheten.
(DEUPS)

Ej upplevd effekt (P)
Aktören upplever inte den
avsiktliga effekten.
Omedveten bieffekt/ möjlig
effekt
Observatör:
Önskvärd/Ej
önskvärd

Tabell 14: Avsedda/ ej avsedda effekter (baserad på Hedström, 2003)

I modellen representeras designers, användares, indirekta användares och
till viss del observatörers perspektiv se Tabell 14. Avsedd effekt och ej avsedd effekt representerar designerperspektivet, upplevd effekt, ej upplevd
effekt uttrycker användarens och den indirekta användarens upplevelser.
Kombinationen ej avsedd effekt och ej upplevd effekt är en klassificering
som jag som observatör kan använda mig av, för att uttrycka effekter som
jag ser att ett designat handlingsutrymme ger som inte var designers avsikt
och som användaren inte upplever. Det är ett sätt att lyfta fram även sådana
aspekter till ytan. Detta ger en möjlighet att diskutera den typen av företeelse (möjliga effekter). Tidigare i arbetet med pilotstudien har jag endast talat
om interaktionseffekter. Den kategorin är för begränsad och det behövs
därmed fler dimensioner för att urskilja olika typer av effekter. Interaktionseffekter kan få konsekvenser inte bara i systemanvändningen utan även i
verksamheten, verksamhetseffekter. Jag har även introducerat möjliga effekter som en ny distinktion. Effekter som studerades klassificerades därför i tre
kategorier: interaktionseffekter, verksamhetseffekter och möjliga effekter.
Upplevda och avsedda effekter av IT-systemet i verksamheten klassificeras
som verksamhetseffekter. Det kan t.ex. vara upplevda/avsedda drivkrafter för
att använda IT-systemet eller förändrad arbetsfördelning. Effekter i verksamheten grundar sig i användningen eller icke användningen av ett befintligt IT-system. Dessa upplevelser kan komma från designers, indirekta användare och användare. En eller flera interaktionseffekter kan även ge upphov till verksamhetseffekter t.ex. att användarna inte upplever nytta med de
erbjudna funktionerna och därför inte registrerar in erfarenheter, kan få
verksamhetseffekten att erfarenheterna blir personberoende.
I egenskap av utvärderare kan jag identifiera möjliga effekter som ITsystemets handlingsutrymme kan ge (i användning och i verksamheten),
genom att bl.a. studera systemet i användning och dokumentation. I studie
av dokumentation och IT-systemet identifieras fenomen som kan ge möjliga
effekter. De identifierade möjliga effekterna kan sedan studeras i användning om användaren upplever den möjliga effekten eller ej. En effekt kan
därmed klassificeras som ej avsedd/ej upplevd, något som jag som utvärderare anser utgör en möjlig effekt. Inledande möjliga effekter kan även under
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arbetet omkategoriseras till t.ex. ej avsedd/upplevd. En effekt som inte endast är möjlig, användaren upplever den i användning. Möjliga effekter kan
komplettera observationerna samt styra uppmärksamheten till vissa systemegenskaper under observationerna. Möjliga effekter härleds även från interaktionseffekter och verksamhetseffekter genom att de fenomen som identifieras relaterades till varandra i en sambandsgraf i termer av orsak – effekt.
Detta för att kunna identifiera de huvudsakliga bakomliggande orsakerna
till de identifierade fenomenen. Genom att relatera fenomenen till varandra
kan en bättre förståelse av effekterna av systemet uppnås. Detta är i linje
med tillvägagångssättet förändringsanalys (Goldkuhl och Röstlinger, 1988),
och som resulterar i grafer av problem och styrkor som visar vilka problem
som orsakar andra problem och vilka styrkor som bidrar till andra styrkor.
På detta sätt lyfts de viktigaste problemen som behöver åtgärdas och de
framträdande styrkorna fram. I detta arbete kategoriseras fenomenen i abstraktare grupper t.ex. användaren är tveksam om betydelsen av understrukna ord är en interaktionseffekt av att understrukna begrepp ibland
leder till att nytt dokument öppnas och ibland till hjälpen, som har sin orsak
i att designen är inkonsekvent utformad. En möjlig effekt av detta fenomen
tillsammans med andra kan t.ex. vara att användaren blir så pass missnöjd
att systemet inte används.
I studien av effekter av handlingsutrymme har effekterna klassificerats enligt avsedd effekt/upplevd effekt, avsedd effekt/ej upplevd effekt, ej avsedd
effekt/ej upplevd effekt. En effekt är även upplevelsen av en funktion, vilket
har identifierats med hjälp av D.EU.PS. Modellens klassificeringar. I enlighet med det nya sättet att klassificera effekter har även modellen för fenomenanalys uppdaterats (se Tabell 19). Kategoriseringen av effekter har fått
nedanstående konsekvenser se Figur 17.
Effekt
Möjlig effekt Verksamhetseffekt

Interaktionseffekt

ej upplevd/
ej avsedd

ej upplevd/ upplevd/
avsedd
ej avsedd

ej upplevd/ upplevd/
avsedd
ej avsedd

ej upplevd/ upplevd/
ej avsedd avsedd

ej upplevd/ upplevd/
ej avsedd avsedd

Figur 17: Effektkategorier

Huvudkategorin effekt har delkategorierna möjlig effekt, verksamhetseffekt
och interaktionseffekter. Delkategorierna är ej varandra uteslutande med
avseende på att en möjlig effekt kan handla om en trolig effekt i användning
som kan ge en interaktionseffekt och/eller verksamhetseffekt. Klassifice87

ringen av möjlig effekt (ej avsedd/ej upplevd) innebär att den identifierade
effekten endast uttrycker utvärderarens perspektiv. T.ex. under studier av
kunskapssystemet för att identifiera den befintliga funktionaliteten gjordes
observationen att understrykning ibland ledde till en navigeringsmöjlighet
att ta sig till en annan sida. I andra fall innebar det att man hamnar i hjälpen.
Den möjliga effekten som noterades var att användarna kunde uppleva det
som förvirrande. I observationerna upplevde användarna det som förvirrande, vilket innebar att den möjliga effekten även blivit en interaktionseffekt. En eller flera interaktionseffekter kan även ge upphov till verksamhetseffekter.
Orsak. Beroende på vilket perspektiv som anläggs på styrkan/problemet
kan orsak relateras till en eller flera egenskaper. Det upplevda handlingsutrymmet kan betraktas ur de olika perspektiven som fokuserar olika saker av
fenomenet t.ex. orsaken till att en användare anser att det är svårt att använda funktionen: registrera nytt projekt beror dels på att funktionens utformning (systemegenskap) begränsar användaren att ange endast 20 tecken
och/eller att blanketten som ligger till grund för registreringen ej ahr någon
teckenbegränsning (yttre förutsättningar).
6.4.2 D.EU.PS modellens funktionskategorier
Utgångspunkten i analysen är den kategorisering som gjordes i pilotstudien
och frågor har ställts huruvida kategorierna håller, om det finns andra dimensioner och vad som kännetecknar kategorierna.
Önskvärd. Alla befintliga funktioner i systemet var önskvärda. En funktion som en användare trodde existerade var dock inte önskvärd. Anledningen till att den inte var önskvärd berodde på att användaren upplevde
det som att en extra handling var tvungen att utföras. Användaren uppfattade det som att man var tvungen att klicka på rubriken ”projektnamn” till
inmatningsfältet för att fokusera inmatningsrutan för att kunna skriva in
projektnamnet. Användaren upplevde därmed att funktionen att fokusera
inmatningsruta inte gav någon nytta.
Funktioner som klassades som önskvärt i studien var funktioner som användaren ansåg sig behöva för att utföra sitt arbete, därmed upplevd hög
nytta. Observationerna av funktionskategorin önskvärd kan därmed ses som
kongruent med tidigare definition (se sid 72).
Befintlig. Tidigare har befintlig funktion getts innebörden av något som
IT-systemet erbjuder användaren att göra, men vad betyder det? Det finns
observationer av systemet som berör helheten t.ex. en användare upplevde
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systemet som lättanvänt och det baseras på erfarenheter av att använda hela
systemet inte en viss befintlig funktion. Frågan är då om det i alla situationer
är relevant att relatera en upplevelse till en befintlig funktion. Det kan vara
väsentligt att även identifiera upplevelser av systemanvändningen i sin helhet. Befintliga funktioner ger tillsammans en helhetsupplevelse i användning.
Använd. Det fanns olika bakomliggande orsaker till att en funktion inte
användes. En anledning som identifierades var att användaren inte visste
om att funktionen existerade. Användaren kan även tro att en funktion används när hon egentligen använder en annan funktion. Icke användning har
även identifierats kunna utgöra ett medvetet val, det kan finnas alternativa
sätt att utföra samma handling eller att funktionen inte är tillfredsställande
(¬S) eller ej önskvärd (¬D) och används inte av den anledningen. Icke användning är även tidsberoende. En användare kan vara omedveten var en
funktion finns men om denne utforskar gränssnittet eller frågar någon kan
icke använd (¬U) bli använd (U).
Upplevd. I analysen av de identifierade fenomenen uppstod frågan vad
som egentligen avses med upplevd. Innebär upplevd att användaren förstår
en funktions syfte, vad den kan användas till och konsekvenserna av att
använda funktionen? Eller räcker det med att användaren vet att en funktion
som benämns för spara och reflektera finns, men ej vad den skall användas
till? En situation som uppstod vid en observation var att användaren i ett
tidigare stadium använt hjälpen och den hade sedan lagt sig i statuslisten.
Användaren ville sedan använda hjälpen igen och klickade på hjälpen i systemet flera gånger utan att den dök upp (den låg kvar i statuslisten). Användaren vet syftet med funktionen men kommer inte åt den för han hittar
den inte. I denna situation är frågan om användaren upplever funktionen
eller inte. Användaren upplever att funktionen existerar trots att dess nuvarande position i statuslisten ej uppfattas. Erfarenheterna av kategorin upplevd kan sammanfattas med att en användare måste förstå funktionens syfte
och anse att den existerar, för att funktionen skall kategoriseras som upplevd. Upplevd finns därmed på olika nivåer. 1. Uppfatta att funktionen finns
i gränssnittet 2. Uppfatta hur funktionen skall åtkommas och användas 3.
Uppleva syfte och konsekvens i arbetet. Första nivån kan ses som grundläggande för de andra, att uppfatta att en funktion t.ex. registrera projekt
finns, nästa steg är att förstå hur funktionen skall användas t.ex. vilka förutsättningar som krävs den högsta nivån är att användaren upplever funktionens syfte och konsekvens i arbetet. Kategorin upplevd har tidigare inte
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några dimensioner som påvisar dessa nivåer, därför kompletteras kategorin
med de beskrivna nivåerna (Figur 18).
Upplevd P/~P
Nivå
1. Uppfatta funktion i gränssnittet
2. Uppfatta hur funktionen skall åtkommas och användas
3. Uppleva syfte och konsekvens
Tillfredsställande S/~S
Känsla: Säker/osäker
Upplevs: bra/dåligt, Lätt/svårt

Figur 18: Funktionskategori upplevd

Tillfredsställande. Fenomen som har klassificerats som tillfredsställande i fallstudien har inneburit upplevelse av lättanvänt och logisk ordning.
En dimension av tillfredställelse som saknas och som därmed skulle
komplettera de befintliga är lätt/svårt (se Figur 18). Något som är icke tillfredsställande kan innebära att användaren vill att funktionens flexibilitet
skall öka. T.ex. att man vill få möjligheten att ange genom att skriva in valfritt begrepp istället för att välja ur en lista. Något som inte är tillfredsställande är dock inte begränsat till att endast handla om en funktions implementering. Det har visat sig i denna analys då användare i flera fall har varit
missnöjda på grund av att förutsättningarna för att använda funktionen inte
har varit tillfredsställande t.ex. en blankett som användes som grund för
registrering av nytt projekt överensstämde inte med de uppgifter som krävdes i systemet.
6.4.3 Identifierade D.EU.PS. klasser
I sammanställningen av identifierade fenomen utfördes en sammanställning
där antal identifierade fenomen i en specifik klass angavs. Detta för att få en
översikt över vilka fenomen som har identifierats. Sammanställningen ger
därmed en utvärderare en övergripande profil av systemet. Sedan kan utvärderaren gå ner i detaljerna d.v.s. studera varje enskilt fenomen. Av
D.EU.PS. Modellens sjutton klasser användes sex för att klassificera systemets funktionalitet. Endast en klass av de sex klasserna innehöll kategorin
icke önskvärd (¬D) funktionalitet. Det kan vara ett resultat av ett noggrant
jobb har utförts i utvecklingsarbetet med att identifiera vilka funktioner som
systemet skall erbjuda. Användarna har varit delaktiga i hela utvecklingsprocessen och bl.a. gjort tester på olika versioner. Den i särklass största klassen är DUP¬S, vilken innehåller observationer som har med implemente-
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ringen av funktionen att göra. Användarna anser att funktionen i sig är
önskvärd men att dess nuvarande form ej är tillfredsställande. Enligt en av
kravställarna i verksamheten beror detta på att krav på tid och pengar styrde ambitionsnivån i funktionerna. Nedan presenteras de klasser som användes i analysen av resultatet av utvärderingen. Exempel från utvärderingen
ges vid de identifierade klasserna. Antalet som anges i den vänstra kolumnen avser antal fenomen som klassats enligt den specifika klassen.
Klass

Observationer

D U S

Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara system vara !

2

Exempel: Användarna hade inga problem med att välja eller ta bort objekt
t.ex. nyckelord (vid registrering av projektet), det upplevdes som lättanvänt.

D U P ¬S

Detta är bra men kan bli bättre.

17

Exempel: Användare hittar inte de projekttyper som söks. T.ex. samarbete, tema. Användaren tvingar in projektet i en annan typ.

D E ¬U ¬P

Användaren förstår ej denna funktion så de använder den inte, men de
skulle göra det om hon förstod den

3

D ¬E P ¬S
1

Exempel: Användaren förstod inte betydelsen av texten ”uppåt/nedåt” och
använde därför inte sidnavigeringen.
Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar men anser att
den skulle kunna vara bättre. Men tydligen så gör användaren något
annat än vad hon tror att hon gör. Det är kanske anledningen till att funktionen inte är nöjsam.

Exempel: En användare av kunskapssystemet trodde att konsekvensen
av att klicka på registrera skulle innebära att reflektionen skulle bli sparad
och tillslut bli ett worddokument. I praktiken måste en reflektion skrivas
ner i word och sedan skickas till kvalitetsgruppen som sedan registrerar
reflektionen.
D ¬E ¬P

Denna funktion borde verkligen finnas. Ett missat användarkrav.

3

Exempel: Användaren tycker sig kunna välja de flesta av nyckelorden
som finns i listan och vill därför ha möjligheten att vikta nyckelord genom
att t.ex. ange primära och sekundära nyckelord.

¬D ¬E P ¬S Användaren tror att denna oönskade funktion existerar men att den kan
1

bli bättre, men den finns inte alls, och bör ej heller utvecklas. Härrör
säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

Exempel: En användare av kunskapssystemet uppfattade det som att
man var tvungen att klicka på rubriknamnet för ett fält för att kunna skriva
i rutan.
Tabell 15: Identifierade klasser
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6.4.4 Egenskaper av handlingsutrymme
Identifierade fenomen har kategoriserats med avseende på D.EU.PS. Modellen vilket sedan har relaterats till en egenskap. Identifierade effekter i verksamheten och identifierade möjliga effekter har även relaterats till egenskaper av handlingsutrymme. De identifierade egenskaperna har sedan kategoriserats i övergripande kategorier.
I mina frågeställningar framhävs att innebörden av handlingsutrymme skall
konkretiseras för att kunna studeras. Detta för att kunna identifiera vad som
möjliggör, begränsar eller ger förutsättning för handling. Jag har tidigare
betraktat ett IT-systems designade handlingsutrymme som komponerat och
gestaltat av IT-systemets form, funktion, struktur och handlingskontext (se
sid 43). Där det inre handlingsutrymmet består av IT-systemets möjligheter
och begränsningar i dess form, funktion och struktur. Det yttre handlingsutrymme handlar om handlingskontexten i vilken IT-systemet används. Vilka
normer, förutsättningar, handlingar, sociala företeelser etc. som påverkar
användarens handlingsutrymme. Dessa indelningar har utvecklats. Det yttre
handlingsutrymmet benämns här för yttre förutsättningar och det inre för
systemegenskaper. Jag upptäckte i analysen av resultatet från kunskapssystemet att just yttre förutsättningar (det som jag tidigare har benämnt för det
yttre handlingsutrymmet) har en framträdande roll. Det har inneburit att en
ny huvudkategori har identifierats i empirin som kompletterar de tidigare
kategorierna systemegenskaper och användningsegenskaper.
Egenskaper och förutsättningar ger effekter i interaktionen och i verksamheten. T.ex. i samband med registrering av nytt projekt finns inte samtliga förekommande typer av projekt i projektplanen representerade i systemet (se
Tabell 16). Förutsättningar i form av dokument och utformningen av funktionen i IT-systemet är ej överensstämmande. Detta får effekten att användarna får göra anpassningar/antaganden och att funktionen upplevs som
icke tillfredsställande. Problemet kan därmed ha med förutsättningar för att
handla snarare än systemdesignen.
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Egenskap av handlingsutrymme: Överensstämmelse kontext och IT-systemet
Funktion
Registrering av nytt projekt
Funktionsklass
D E U P¬S
Fenomen
Svårt att identifiera rätt projekttyp
Orsak
Skillnad i antalet projekttyper i systemet och i projektplanen (i projektplanen finns det 5 st och i systemet 3 st).
Effekt
Upplevd/ej avsedd:

Användaren får fråga projektansvarig om vilken projekttyp
som skall registreras eller avgöra det själv.
Åtgärd

Arbetsbelastning för registrator.
Diskussion eller förklaring behövs om varför skillnaden
finns.
Tabell 16: anpassat efter verksamhet

Huvudkategoriernas (yttre förutsättningar och systemegenskaper) underkategorier är ej varandra uteslutande utan är delvis överlappande, men med
olika fokus. Vissa egenskaper är en förutsättning för en annan egenskap.
T.ex. om en funktion är handlingstydlig ger den ett visst handlingsstöd.
Nedan ges en sammanställning av de identifierade egenskaperna och förutsättningarna. De kursiverade är nya egenskaper som har identifierats i denna fallstudie.
Egenskaper av handlingsutrymme
Yttre förutsättningar
Inre/yttre drivkraft
Överensstämmelse IT-system och kontext
Begreppsapparat
Arbetsorganisation
Mervärde

Systemegenskaper
Handlingstydlighet
Handlingsstöd
Flexibilitet
Handlingslogiskt
Navigeringsstöd
Struktur/konstruktion
Handlingsdistribution

Figur 19: Egenskaper av handlingsutrymme (Kunskapssystemet)

De tre egenskaperna som identifierades i pilotstudien handlingstydlighet,
handlingsstöd och flexibilitet har även förfinats i denna analys.
SYSTEMEGENSKAPER
Handlingstydlighet. Denna egenskap har med hur tydligt de handlingar användaren kan utföra framställs och effekterna av utförandet av
handlingen. De dimensioner som identifierades i pilotstudien var påvisa
möjliga handlingar, konsekvent utformning och naturliga benämningar. I detta fall
har fler dimensioner identifierats och dimensionen konsekvent utformning
har kompletteras med en förtydlig av innebörden. Konsekvent utformning
innebär att en design har samma betydelse genomgående i systemet (associera till samma effekt). Om grovstrukturen i systemet för samma typ av
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handlingar är likartade understöds systemets handlingstydlighet. Ett exempel från studien var att det fanns olika sätt att söka erfarenheter på och
strukturen var uppbyggd på olika sätt. Ett sätt att göra systemet tydligt är
att göra aktörer synliga, med det avses att det framgår vem som har utfört en
handling (utförare) och vem resultatet av en handling riktar sig till (tolkare).
Ett exempel är att det efter registrering av projektinformation syns vem som
har gjort registreringen. Kontraster kan öka handlingstydligheten, en text kan
vara svår att läsa på grund av dålig färgkontrast och gör det därmed svårt
att utföra handlingar som baseras på den visade informationen.
Handlingsstöd. Denna egenskap innebär huruvida användaren stöds att
utföra en handling. Egenskapen handlar om ett val huruvida systemet skall
upplevas som stödjande eller utforskande. Skall systemet i så hög grad som
möjligt stödja användarna att utföra handlingarna, eller skall användaren
utforska gränssnittet och söka efter möjliga handlingar? De tidigare dimensionerna var feedback, ångra, stödjande utformning Dimensionerna ångra/avbryta, stödjande utformning och tillgång till information kommer att diskuteras ytterligare. Dimensionen stödjande utformning kan innebära att ge stöd
för att ange krävd information t.ex. i studien gav inte designen användaren
stöd att påvisa att det endast det endast går att max ange tre sökalternativ.
Istället för att visa begränsningen fick användaren komma ihåg. Handlingsstöd kan även erbjudas genom att det går att ångra/avbryta handling. Tidigare benämndes denna dimension för ångra men jag har valt att utveckla dimensionen till ångra/avbryta handling p.g.a. att en viktig aspekt av ångra är
att erbjuda alternativet att avbryta en handling. En annan utveckling har
skett av dimensionen tillgång till information (för att kunna handla). Dimensionen förtydligas med att dimensionen även kan handla om placering av
information som kan vara avgörande för användarens förmåga att handla
inte endast att den finns (tillgång). Tillgång kan innebära att information om
vilka förutsättningar som krävs för att handla finns. T.ex. att ge åtkomst av
moment specifik information vid utförande av handling.
Handlingslogiskt. I denna studie identifierades även att handlingslogik
möjliggör och begränsar handling. En dimension som identifierades var
placering. Med placering avses om knappar, inmatningsrutor, listor etc. följer
handlingsordningen t.ex. i studien identifierades ett behov vid sökning av
projekt att presentera det generella alternativet först (projekttyp) som sedan
är styrande och (begränsande) för innehållet i de övriga två (titel och namn).
Benämningen av begrepp: t.ex. i studien upplevdes vissa begrepp återspegla
databasens logik snarare än verksamhetens. Frågor som kan ställas vid den-
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na egenskap är därmed; är det av vikt att systemet skall upplevas som logiskt? Skall logiken framträda?
Navigeringsstöd. Hur användaren erbjuds navigeringsmöjligheter, inre
och global navigering d.v.s. navigering inom en sida och mellan olika delar.
Hur åtkomst av navigeringsmöjlighet ges (meny, direkt manipulation etc.). I
studien fick användaren åtkomst av navigeringsalternativ genom högerklick, ett sätt som var svårt för användarna att bl.a. komma ihåg. Orientering
i systemet: handlar om att användaren skall veta; var är jag, var har jag varit
och var kan jag gå?
Flexibilitet. Denna egenskap har utvecklats i och med att dimensioner har identifierats samt att dess innebörd har förtydligats. Flexibilitet har
med om användarens upplevelse är styrd eller fri. Begränsad flexibilitet kan
innebära att användaren endast kan välja mellan förbestämda val (lista) som
ger ett begränsat urval (ej anpassningsbart). En kategori kan t.ex. vara
styrande för vad som kan användas i nästa lista. Val av interaktionsobjekt
påverkar därmed systemets flexibilitet genom att listor t.ex. ger ett begränsat
urval medan fritext ger användaren större frihet. Ett exempel från studien är
att en användare inte hittade de projekttyper som eftersöktes i den befintliga
listan över tänkbara typer. Användaren ”tvingade” därför in projektet i en
annan typ. Flexibilitet kan även ta sig i uttryck hur styrd användaren är att
följa en viss arbetsgång (interaktionsstruktur linjär eller olinjär).
Struktur/konstruktion. En egenskap som har visat sig möjliggöra och
begränsa en användares handlingar är dess struktur/konstruktion. Med det
avses bl.a. IT-systemets bakomliggande konstruktion i form av hård- och
mjukvara. Egenskapen påverkar genom t.ex. upplevd prestanda, tidsåtgång
att utföra en handling etc. En dimension av struktur/konstruktion har med
åtkomsten av systemet och dess funktioner att göra. Hur/Var åtkomst av
systemet sker t.ex. kunskapssystemet fanns att tillgå på verksamhetens intranät. Åtkomst har även med tillträde till olika funktioner t.ex. i studien
kunde en användare gå in på funktioner som han inte var behörig att använda. En annan dimension är den bakomliggande tekniska lösningen t.ex.
Webb-, systembaserat, klient- serverlösning etc. Ett exempel från kunskapssystemet var att användarna upplevde att svarstiderna vid sökning var
orimligt långa som enligt IT-personalen hade sin grund i IT-systemets klient- server lösning.
Handlingsdistribution. En viktig fråga att ställa sig är hur information skall distribueras och vilken teknik/media skall användas, för att få de
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avsedda effekterna med IT-systemet. Push eller pull av information/handling
t.ex. Registrering av nya projekt görs av en registrator, denna information
nås om användaren går in och tittar på sina projekt, en alternativ lösning
skulle kunna vara att systemet automatiskt skickar information till användarna när deras (nya) projekt har registrerats. Detta för att ge en push för att
registrera reflektioner. Ansvarfördelning mellan användare och system t.ex.
ligger det på användaren att komma ihåg eller hjälper systemet användaren
att återminnas vilka projekt som personen i fråga har varit delaktig i.
YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
Inre/yttre drivkraft. I studien av kunskapssystemet identifierades
en tydligt uttalad inre drivkraft till att använda systemet, men det saknades
rutiner som även gav en yttre drivkraft. En viktig fråga är därför vilken
drivkraft skall driva användningen av systemet t.ex. att systemet innehåller
erfarenheter från tidigare utförda projekt som kan användas för att kvalitetssäkra arbetet. Vilken drivkraft skall systemet ha (inre drivkraft) och skall det
finnas yttre drivkrafter i organisationen för att driva på användning av systemet t.ex. arbetsrutiner (yttre drivkraft).
Mervärde. En egenskap som kan ses som en underkategori till inre/yttre
drivkraft är mervärde. Systemet används inte om det inte ger ett mervärde.
Mervärde har med frågor som vilka värden skall systemet realisera? Hur
skall de förankras? T.ex. kunskapssystemet är beroende av att det finns intressanta reflektioner för att det skall användas. Ett annat mervärde som
användarna upplevde var att systemet ger möjlighet att söka kunskap utan
att behöva blotta sin okunskap genom att fråga kollegor. En dimension av
egenskapen är att motiven till införandet av systemet skall vara förankrade i
verksamheten.
Överensstämmelse IT-systemet och kontext. En viktig aspekt
som framkom i studien av kunskapssystemet var att det fanns en överensstämmelse mellan IT-systemet och verksamheten. En dimension som identifierades var förutsättning. Ett exempel från studien var att blanketten som
användes vid registrering av projekt i systemet inte överensstämde. På blanketten fanns det ingen teckenbegränsning som det däremot fanns i systemet.
Detta ställde till problem för registratorn. En annan dimension var överensstämmelse mellan benämningar av begrepp i verksamheten och systemet (se
även verksamhetsspråk/begreppsutveckling). D.v.s. att samma begrepp
används i systemet som i verksamheten.
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Begreppsapparat. Vilka begrepp skall användas? Vilken innebörd skall
de ges? Behövs det förtydligande av begrepp för att undvika missförstånd.
Behöver begreppsapparaten vara utvecklad/utvecklas? I studien av kunskapssystemet hade en omfattande utredning och utveckling av begrepp
utförts. Systemet förstärkte därigenom en gemensam begreppsapparat.
Arbetsorganisation. Hur ser organisationen kring användningen av
systemet ut? Finns det behov av eller finns det arbetsrutiner där användningen av systemet ingår. En viktig aspekt är att få ett bra samspel mellan rutiner/handlingar i verksamheten och rutiner/handlingar i systemet. Det kan
krävas rutiner för att systemet skall användas vid de tillfällen som det är
tänkt t.ex. en av orsakerna till att systemet inte användes i den utsträckning som det var tänkt berodde på att användningen av systemet ej hade
rutiniserats. Systemet skall ingå i en arbetsprocess och kännas naturlig för
användarna. Användningsfrekvensen påverkar bl.a. användarens förmåga att
komma ihåg hur en funktion fungerar. Det finns därmed ett större behov av
att vara tydlig när systemet/funktionen används sällan. När och hur skall
användning av systemet ske? Hur ofta skall systemet användas? I studien
användes inte systemet i den utsträckning som det var tänkt (fördröjd användning), de använde inte systemet vid de tillfällena som det var tänkt t.ex.
vid projektstart för att söka efter andras erfarenheter av liknande projekt.
Användningsflexibilitet handlar om en balansgång mellan tvång och frihet till
att använda systemet. En aspekt som ledningen i verksamheten såg som ett
sätt att rikta utredarnas handlingar.
6.4.5 Reflektioner kring Effektanalys 1.1
Användningen av klassificeringen enligt D.EU.PS. Modellen gjorde det möjligt att t.ex. diskutera vem som skulle bli påverkad av ett problem och vikten
av att åtgärda det. D.EU.PS modellen kan därmed användas för att identifiera olika gruppers uppfattningar, där olika typer av användare utgör en
grupp.
Indelningen av effekter; interaktionseffekter, verksamhetseffekter och möjliga effekter, har visat sig användbar i studien. Det ger en möjlighet att studera effekter på olika nivåer. Verksamhetseffekter av införandet av kunskapssystemet i organisationen har bl.a. inneburit att erfarenheter inte blir personberoende, systemet fungerar som en kunskapsbas där metoderfarenheter
finns samlade istället för utspridda. Introduktionen av begreppet möjliga
effekter har gett mig som utvärderare en större möjlighet att presentera problem/styrkor som upptäckts under arbetets gång. Dels inledningsvis där
möjliga effekter har identifierats som sedan i vissa fall har omklassificerats
till t.ex. ej avsedd/upplevd effekt och dels vid arbetet med sambandgraferna
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där fenomen har relaterats till en högre abstraktionsnivå. Genom att använda sambandsgrafer för att identifiera huvudproblemen och huvudstyrkorna
med de fenomen och effekter (interaktionseffekter, verksamhetseffekter,
möjliga effekter) som identifierats visade vara bra, då det gav en överblick
över vilka problem och styrkor som existerar samt huvudorsakerna till problemen samt vilka effekter de kan ge i användning och i verksamheten. De
viktigaste problemen lyftes fram och de framträdande styrkorna kom fram.
I analysarbetet har frågan om indelningen av funktioner i olika nivåer varit
lämplig (se 5.6.2 Skiktad handlingsmodell). Det har visat sig att funktionsnivåerna har varit relevanta då olika nivåer har identifierats. Vissa funktioner
har varit på en övergripande nivå som användningssituationen ”Registrera
Projekt” andra mer specifika som kan ingå i den övergripande funktionen
t.ex. ”Ange projektnamn.” Andra observationer har gått i riktning mot navigeringinteraktioner t.ex. Förflyttning inom dokument: Användaren förstod
inte betydelsen av texten ”uppåt/nedåt”. Exemplet berör alltså en navigeringsfunktion som inte användarna använder.

6.5 Förfinad utvärderingsmetod: Effektanalys 1.2
I detta avsnitt presenteras hur Effektanalys 1.2 har utvecklats. I detta fall har
fenomenanalys utvecklats med avseende på hur effekter analyseras och studeras. Egenskapsbegreppets utveckling har även fått konsekvenser i fenomenanalysen. I beskrivningen av det förfinade tillvägagångssättet ges exempel från kunskapssystemet. I Tabell 17 är det femte steget markerat på grund
av att det är det steg som har utvecklats och som kommer att beskrivas.
Vad göra?

Hur?

Steg1: Kartläggning av handlingskontexten.

Studier av verksamheten, användarna och deras uppgifter.

Steg 2: Identifiera befintlig
funktionalitet, vad som kan
utföras i systemet.

Studier av IT-systemet.
Dokumentationsanalys
Intervju med person/er med kunskap om utvecklingen.

Steg 3: Upprätta ett utvärderingsprotokoll

Relatera de identifierade (befintliga) funktionaliteten till de
fem kategorierna.

Steg 4: Utföra observationsintervjuer

Observera och intervjua användare

Steg 5: Utföra en fenomenanalys: identifiering och analys av identifierade fenomen.

Klassificera observationerna med avseende på D.EU.PS.
klasserna. Relatera observationerna till orsaker och effekter.
Problem- och styrkerelationer. orsaker och effekter.
Sammanställning av fenomen med avseende på klassificiering enligt D.EU.PS

Tabell 17: Utvärderingsprocess
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6.5.1 Fenomenanalys: effekter
Mål

Vad studera?

Hur?

Dokumentation

Identifiera
relationer
mellan styrkor
och problem.

Dokumentation
från utvärderingen som hittills
har utförts.

Relatera
observationer
till orsaker och
effekter.

Observationstabeller (se Tabell
12).

Utveckling:
Relationer
mellan problem och
mellan styrkor;
orsaker och
effekter.

Utveckling:
sambandsgrafer

Tabell 18: Förfinad fenomenanalys

I fenomenanalysen indelas effekter i interaktionseffekter, möjliga effekter och
verksamhetseffekter med indelningarna, avsedd/ej upplevd, avsedd/upplevd,
upplevd/ej avsedd och ej avsedd/ej upplevd (möjliga effekter). Jämförelse
mellan vad som är avsett med en funktion och hur användaren upplever
funktionen är en typ av effekt som kan kategoriserar som avsedd/upplevd,
avsedd/ej upplevd eller ej avsedd/upplevd. En annan är effekter som jag som
utvärderare ser men som användarna ej upplever och som ej är avsett. I analysen av ett fenomen presenteras vilka effekter observationen ger eller kan ge
(se exempel i Tabell 19). I exemplet identifieras interaktionseffekten att användaren kompromissar och tar de nyckelord som nästan passar, verksamhetseffekten att sökningen av projektet försvåras när andra söker efter erfarenheter p.g.a. av att nyckelorden inte stämmer och den möjliga effekten att
begreppsapparaten kan stagnera.
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Egenskap av handlingsutrymme: Flexibilitet
Funktion
Välja nyckelord (för att karaktärisera projektet)
Funktionsklass
Önskvärd, Använd, Upplevd, ¬Tillfredsställande
Fenomen
Användaren hittar inte relevanta nyckelord för att karaktärisera projektet (saknar EU som nyckelord).
Effekt
Upplevt/ ej avsett: Användaren kompromissar och tar
de nyckelord som nästan passar.
Upplevt/ej avsett: Försvårar sökningen av projekt (när
andra försöker hitta projekterfarenheter)
Ej upplevt/ej avsett: Begreppsapparaten kan stagnera.
Orsak
Åtgärd

Kunskapssystemet presenterar ett antal valbara nyckelord. Användaren kan inte själv skriva ett nytt nyckelord.
Problematiskt. Att hitta gemensamma nyckelord är
naturligtvis fördelaktigt vid sökning. Samtidigt kan de
som finns inte vara för snäva. Risk finns att användare
inte ”orkar” kontakta ansvarig för diskussion om införande av nya nyckelord utan använder sig av de som
finns.
Möjlighet att direkt från detta dokument via mail skicka
förslag på nya nyckelord till ansvarig?
Tabell 19: Exempel på användning av fenomenanalys

De identifierade fenomenen relateras sedan till varandra i sambandsgrafer
där fokus ligger på verksamhetseffekter och möjliga effekter.
6.5.2 Fenomenanalys: Egenskaper
I fenomenanalysen kan en orsak relateras till kategorierna systemegenskaper
och yttre förutsättningar i handlingskontexten. Egenskaperna är en abstraherad överkategori av orsakerna till ett fenomen, d.v.s. upplevda egenskaper
i användning. Ur orsakerna söks en eller flera systemegenskaper eller yttre
förutsättningar (se egenskaperna i Figur 19)
6.5.3 Fenomenanalys: Sammanställning
I sammanställningen av identifierade fenomen utförs en sammanställning,
där antal identifierade fenomen i en specifik klass anges för att det ger en
översikt över vilka fenomen som har identifierats. Det ger därmed en utvärderare en övergripande profil av systemet. Sedan kan utvärderaren gå ner i
detaljerna d.v.s. studera varje enskilt fenomen.
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Kapitel 7

Fallstudie2:
Anmälningssystemet
7.1 Fallbeskrivning
Anmälningssystemet är ett IT- system som används inom polisen på länskommunikationscentralerna (LKC). En länskommunikationscentral mottar
anmälningar och förmedlar dem till polispatruller på fältet. Personalen vid
LKC tar emot telefonsamtal som kan vara externa (allmänhet, räddningstjänsten, larmbolag etc.) och interna (polispersonal) samt svarar på anrop
som polispatruller gör med hjälp av kommunikationsradio (Holgersson,
2001). LKC svarar för att leda det minutoperativa polisarbetet i olika län,
vilket bland annat innebär att beordra polispatruller att bege sig till en viss
plats för att lösa en viss uppgift. Personal vid LKC registrerar också information om händelser som rapporteras i systemet och underlättar arbetet för
polispatruller genom att göra olika sökningar i IT-system (ibid.). På LKC
arbetar operatörerna tillsammans med ett vakthavande befäl. Vakthavande
befäl (VB) är en minutoperativchef i länet och är ansvarig över uttryckningarna, vilket innebär att VB leder och ansvarar för ingripande verksamheten
inom länet fram till att ärendet avslutas. Om någon ifrågasätter varför man
inte skickade en patrull till en händelse så är det VB som är ansvarig. Förutom anmälningssystemet och andra IT-system har operatörna och VB tillgång
till pärmar där olika lagar och bestämmelser finns som hjälpmedel för att
utföra sitt jobb.
Antalet operatörer som jobbar samtidigt på LKC varierar. Det som upplevs
som komplext är att det aldrig går att förutse när något kommer att ske och
därmed när det behövs mer personal. På helgerna sker det oftast mest händelser men det är även då alla vill vara lediga. Andra förhållanden som påverkar är att det under helgen inte finns filter av inkommande samtal från
allmänheten via receptionen (p.g.a. av att receptionen är stängd.). Operatörerna får ta emot alla samtal vilket ökar trycket på LKC. Detta innebär att
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den största belastningen på LKC är under helgerna. Operatörerna arbetar
oftast i samma lag med samma chef (VB). Vid telefonsamtal prioriteras SOS
först därefter patrull sedan allmänheten och sist pressen. Det finns två kategorier av operatörer; civilanställda (de är civilklädda när de jobbar) och poliser.
Målet med systemet är ett rationellt sätt att arbeta med ett integrerat system
där t.ex. operatörerna direkt kan se vad en annan operatör gör. Vilket förhindrar att två t.ex. jobbar med samma ärende. Systemet gör även information sökbar. Syftet med systemet är att förmedla information så att personalen på LKC kan göra ett bra jobb (information om bilar, historik, personer
etc.) Systemet skall serva operatörerna med så mycket information det går så
att de kan ge information till patrull och inte behöva leta på annat ställe efter
information. Att allt skall dokumenteras ses som en drivkraft för att använda systemet. Det handlar om patrullens säkerhet, att det finns information
som de behöver. Detta för att kunna göra en bra avrapportering. Det går att
lagra mycket information och ta fram den. Andra plockar ut information
t.ex. ledningen och närpolisområdesansvariga för t.ex. statistik.
7.1.1 Förutsättningar
Erfarenheter och förutsättningar som studien av anmälningssystemet hade
var Effektanalys 1.1, D.EU.PS. Modellen, en klassificering av effekter i form
av avsedd/upplevd, avsedd/ej upplevd, ej avsedd/ upplevd och ej avsedd/ej upplevd samt indelningen av möjliga effekter, interaktionseffekter
och verksamhetseffekter och fenomenanalys. En annan förutsättning bestod
av ett resultat från användningen av D.EU.PS Modellen i en utvärdering av
Bofors Defence Intranät, som utfördes av två c-uppsatsstudenter (Smolka
och Jonsdottir, 2003). Detta resultat gav ett tillfälle att nyttja sekundär empiri, som inte var med i min ursprungliga forskningsdesign. I denna utvärdering identifierades ett behov av att kunna klassificera funktionalitet som icke
önskvärd, icke befintlig och icke upplevd (¬D, ¬E, ¬P). Denna situation kan
t.ex. inträffa om det skall tas fram ett förslag på en ny funktion i respons till
identifierade problem under utvärderingen och ett beslut skall fattas om den
skall implementeras eller inte. Det vill säga, att avgöra om det är en önskvärd funktion eller inte. I teoretiska termer kan en sådan klass ses som ett
komplement till unionen av önskvärd, befintlig och upplevd funktionalitet.
Anmälningssystemet möjliggör studier av upplevt och önskvärt handlingsutrymme utifrån tre perspektiv. Systemansvarigs perspektiv, upplevt ur
operatörernas och upplevt ur polis i yttre fält.
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7.2 Tillämpning av Effektanalys 1.2
I detta avsnitt presenteras hur Effektanalys 1.2 har applicerats i detta fall.
Hur de olika stegen har utförts.
Vad göra?

Hur de olika stegen utförts

Steg 1: Utföra en kartläggning av
handlingskontexten.

Intervju med systemansvarig.

Steg 2: Identifiera befintlig funktionalitet, vad som kan utföras i
systemet.

Studier av IT-systemet.

Steg 3: Upprätta ett utvärderingsprotokoll.

Relaterat identifierad (befintlig) funktionalitet
till de fem kategorierna i D.EU.PS. Modellen.

Steg 4: Utföra observationsintervjuer

Observerat och intervjua användare och
indirekta användare.

Steg 5: Utföra en fenomenanalys:
analysera identifierade fenomen.

Klassificerat observationerna med avseende
på D.EU.PS. klasserna. Relaterat observationerna till orsaker och effekter.

Observationer och intervjuer i verksamheten.
Dokumentationsanalys

Relaterat fenomenen till varandra i problemoch styrkerelationer för att identifiera övergripande orsaker och effekter.
Sammanställt identifierade fenomen.
Tabell 20: Utvärderingsprocess 1.2

Utvärderingsprocessen vid studien kännetecknades av iteration. Kartläggningen t.ex. av handlingskontexten insamlades till största del inledningsvis
men har kompletterats under studiens gång då mer kunskap erhållits om
organisationen och de handlingar som utförs.
7.2.1 Kartläggning: steg 1
Under kartläggningen (se steg1 i Tabell 20) observerades under två skilda
tillfällen en operatör och en vaktbefälhavare i egenskap av användare. Detta
för att de representerar olika roller på LKC. Observationerna syftade till att
få en förståelse för arbetet på LKC. Vid den första observationen fokuserades
en VB under ett nattpass fredag till lördag. Den andra observationen gjordes
under ett eftermiddagspass på en tisdag där fokus var på en operatör. Under
observationen utfördes många och informationsgivande informella samtal
med personal som både arbetade på LKC och andra poliser i tjänst. Jag fick
även kompletterande uppgifter om arbetsfördelningen av länets systemansvarige. Under observationerna antecknade jag skeenden och vad som har
sagts. Under observationerna ställde jag även situationsknutna frågor som
varför gör du så? Vilka delar använder du främst? Är det någon del av systemet som du inte använder? Andra frågor som ställdes handlade om upp-
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levelser av det yttre handlingsutrymmet t.ex. vad upplevs som möjliggörande och begränsande i handlingskontexten? Jag hade en grov riktning (som
var baserad på användar-/uppgiftsanalys frågor) innan jag gjorde observationerna vad det var jag ville veta sedan anpassades det under de olika observationerna. Fokus var på att få en förståelse för operatörernas och VB: s
handlingskontext samt användning och upplevelse av anmälningssystemet
och andra system. Jag tog även del av systemdokumentation som ett komplement till observationerna. Den användes främst för att få en förståelse för
vilka funktioner som fanns implementerade i systemet. Detta för att sedan
kunna se vilka av de olika funktionerna som användes och på vilket sätt.
Systemdokumentationen bestod av material för en internkurs av systemet.
Kartläggningen stödde mig i att avgränsa studien till de identifierade huvudfunktionerna; registrera händelserapporter, beordra patrull och åtgärdskoda händelserapport.
7.2.2 Identifiera och relatera befintliga funktioner: steg 2 & 3
Systemet har vidareutvecklats på olika sätt av de olika LKC i landet. Eftersom jag studerade anmälningssystemet i ett län ansåg jag att den systemansvarige för detta län var mest lämpad att intervjua i egenskap av designer.
Han har utfört de senaste lokala anpassningarna av systemet och har därmed störst insikt i de avsedda effekterna. Systemansvarig gick igenom systemet och huvudfunktionerna och gav sin bild över hur de skall användas
och varför. Dokumentation kring systemet och systemet i sig studerades
även. Detta för att få en förståelse för det avsiktliga handlingsutrymmet och
syftet med designen. I detta moment identifierades befintlig funktionalitet
och även möjliga effekter av identifierade fenomen. De identifierade funktionerna användes sedan i utformning av protokoll (se steg 3 i Tabell 20)
inför studierna av användarna. Potentiella problem (som kan ge möjliga
effekter) noterades även i protokollet.
7.2.3 Observationsintervjuer steg: 4
Studiet av det upplevda handlingsutrymmet utfördes genom observationsintervjuer av fyra operatörer när de jobbade vid radioborden. Kartläggningen av handlingskontexten och identifieringen av den befintliga funktionaliteten i systemet fungerade som ett stöd vid urval av vilka delar som av systemet som skulle fokuseras i observationerna.
Det finns två olika subgrupper av operatörer med olika förutsättningar,
civila och poliser. Poliserna har gått på polishögskolan och därigenom fått
en grund i lagstiftningen och verksamheten. De civila måste inte bara sätta
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sig in i ett nytt system utan även en ny verksamhet och faktauppgifter om
olika lagar. Därför ansåg jag att det var av vikt att studera både användare
som är civila och polisutbildade. Detta gjordes för att fånga så många aspekter som möjligt med IT-systemets upplevda handlingsutrymme. Enligt en
vakthavande befäl krävs det 1-2 år för att man skall få rutin som operatör.
Därmed var det av intresse att studera användare som hade jobbat minst 1-2
år och nya användare. Detta för att de kan ha olika upplevelser av ITsystemet. Alla kategorier utan en fanns representerade på LKC i det län utvärderingen utfördes. En operatör som jobbat mindre med systemet än 1 år
som samtidigt var utbildad som polis fanns inte att tillgå bland länets operatörer. Det blev därför en kompremiss där en polis som p.g.a. mammaledighet varit ifrån systemet en längre period, fick representera kategorin ny systemanvändare med polisutbildning.
Ny/vikarie
Minst 1-2 år

Civil
1
1

Polis
1
1

Tabell 21: Val av användare

Indirekt användare
En polis i yttre tjänst representerade de indirekta användarna. Detta moment
styrdes delvis utifrån identifieringar av avsett handlingsutrymme och användarnas upplevda handlingsutrymme. Studien syftade till att få en allmän
uppfattning om deras arbetssituation och upplevt handlingsutrymme i relation till LKC. Jag följde med en insatsledare under ett pass och ställde frågor
för att fånga egenskaper av upplevt/önskvärt handlingsutrymme. Frågor
som ställdes var t.ex. Vilka handlingsmöjligheter/begränsningar upplever
du i ditt arbete? Vilka är huvuduppgifterna för LKC? LKC syfte i relation till
patrull? Har du någon gång fått otillräckliga uppgifter? Vad har missats, vad
berodde det på, vad blev effekten? Hur skall datorkraft och informationstillgänglighet fördelas mellan LKC och polisfordon på fältet? Detta moment
utfördes i slutskedet av studien och kompletterade även min förståelse för
helheten.
7.2.4 Utföra en fenomenanalys: steg 5
Analysen av de identifierade fenomen har följt fenomenanalysen som beskrivs i avsnitt 6.5 Förfinad utvärderingsmetod: Effektanalys 1.2.
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7.3 Insamling och analys av metoderfarenheter
Insamlingen och analysen av metoderfarenheter behandlar fenomenanalys,
D.EU.PS. Modellen, egenskaper av handlingsutrymme och den övergripande processen.
7.3.1 Analys av utvärderingsprocessen
Frågor som ställdes i arbetet för att fånga erfarenheter liknade de som ställdes i studie av kunskapssystemet. T.ex. hur har arbetet förflutit? Vad har
varit svårt/bra? Finns det moment som upplevs som problematiska? Vad
behöver utvecklas? Vilka moment skall ingå? Hur skall modellerna användas? Dessa frågor kan ses som de Strauss och Corbin (1998) benämner för
teoretiska frågor d.v.s. hjälper forskaren att se processen och se relationer
mellan koncept etc.
7.3.2 Analys av fenomenanalys
Syftet med studien är att utveckla begreppen som används i fenomenanalys
genom att den tillämpas i empirin. Frågor som ställdes var håller analysmodellens kategorier? Är benämningarna av begreppen tydliga, behöver de
specificeras ytterligare? Behövs det ytterligare kategoriseringar? Vilka samband finns det mellan begreppen? Egenskapsbegreppet kommer att utredas
i arbetet med att ta fram vilka egenskaper ett handlingsutrymme kan bestå
av (se avsnitt 6.3.4 Analys av egenskaper).
7.3.3 Analys av D.EU.PS. Modellen
Analysen av resultatet från D.EU.PS. Modellens användning utfördes på
liknande sätt som i kunskapssystemet (se 6.3.3 Analys av D.EU.PS. Modellen). En skillnad mot analysen av kunskapssystemet är att D.EU.PS. Modellens klasser förfinades genom att analysen av kategorierna användes för att
förtydliga klassificeringarnas beskrivningar.
7.3.4 Analys av egenskaper
Analysen av egenskaper av handlingsutrymme följde en kvalitativ analys på
liknande sätt som i kunskapssystemet (se 6.3.4 Analys av egenskaper).
Egenskaper indelades i föregående fallstudie i systemegenskaper och användningsegenskaper samt yttre förutsättningar. Dessa användes som huvudkategorier vid identifieringen av egenskaper. Yttre förutsättningar i
handlingskontexten har identifierats främst vid den inledande kartläggningen och vid observationerna av operatörerna och polis i yttre tjänst. Användningsegenskaper har främst identifierats vid observationerna av operatörerna då frågor ställdes som hur ofta används denna funktion? De identifierade
egenskaperna sammanställdes och relaterades till varandra.
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7.4 Analys av erfarenheter från Effektanalys 1.2
I detta avsnitt kommer analys av tillämpningen av metoden att presenteras
d.v.s. metoderfarenheter. Analysen behandlar fenomenanalys, D.EU.PS.
Modellen, egenskaper av handlingsutrymme och den övergripande processen.
7.4.1 Reflektioner kring Effektanalys 1.2
I arbetet har det identifierats ett behov av att förtydliga vilka analysverktyg
och dokument som används i processen i den övergripande sammanställningen. Detta för att ge en överblick över vilka analysverktyg och dokumentation som krävs för att utföra utvärderingen. Processbeskrivningen har
därför kompletterats med en ny kolumn som benämns för analysverktyg/dokumentation där det anges för varje steg eventuell dokumentation
och verktyg (som främst används under det angivna momentet).
Vad göra?

Hur?

Analysverktyg/
Dokumentation

Steg 1: Utföra en
kartläggning av handlingskontexten.

Intervju med t.ex. systemansvarig

Verksamhets-, systembeskrivning

Observationer i verksamheten

Meddelandeanalys
Handlingsgrafer
Användar/uppgiftsanalys
Den skiktade handlingsmodellen

Steg 2: Identifiera
befintlig funktionalitet,
vad som kan utföras i
systemet.

Studier av IT-systemet.

Meddelandeanalys

Dokumentationsanalys

Handlingsgrafer

Steg 3: Upprätta ett
utvärderingsprotokoll

Relatera de identifierade (befintliga)
funktionaliteten till de fem kategorierna i D.EU.PS. Modellen.

Observationsprotokollmall

Steg 4:Utföra observationsintervjuer

Observera och intervjua användare
och eventuella indirekta användare

Observationsprotokoll

Steg 5: Utföra en
fenomenanalys: analysera identifierade
fenomen

Klassificera observationerna med
avseende på D.EU.PS. klasserna.
Relatera observationerna till orsaker och effekter. Relatera fenomenen till varandra i problem- och
styrkerelationer för att identifiera
övergripande orsaker och effekter.

Observationstabeller

Den skiktade handlingsmodellen

Sammanställ identifierade fenomen

sambandsgrafer.

Översiktstabeller

Tabell 22: processbeskrivning med dokumentation och verktyg angivet
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7.4.2 Fenomenanalys
En observation uppmärksammade att t.ex. tillfredställelse kan relateras till
flera olika nivåer, men nivåer avses inte nivåerna som beskrivs i den skiktade handlingsmodellen (d.v.s. användningssituation, handling, interaktion)
utan nivåer på en annan dimension. Det handlar om att t.ex. icke tillfredställelse kan relateras till ett mer generellt plan än till en specifik funktion t.ex.
en användare är inte tillfredställd med att sökfunktionerna inte är konsekvent utformade. I detta fall fick användarna ibland tabba, ibland entra för
att se om en uppgift redan fanns registrerad (söka). Användarens icke tillfredställelse med en funktion har därmed med att sökfunktionerna inte är
konsekvent utformade. Detta förtydligades i användningen av sambandsgraferna där fenomenen relaterades till varandra och grundläggande orsaker
och effekter lyfts fram.
7.4.3 D.EU.PS. Modellens funktionskategorier
Önskvärd. En fråga som uppkom i klassificeringarna av fenomenen är om
ett alternativ sätt att utföra en handling föredras är då funktionen som väljs
bort önskvärd? Om en annan funktion ger mer nytta är frågan om den andra
funktionen inte då är överflödig och kan tas bort. Det kan dock vara önskvärt att det finns alternativ i systemet och använda det som passar en specifik användare, men frågan kvarstår om funktionen är önskvärd för en användare som hellre använder en annan liknande funktion. Det kan ses som
att det finns en gradering av upplevd nytta. Det finns inte bara en utan flera
nyanser av önskvärd funktionalitet. Önskvärd skulle därmed kunna sägas
ha olika grader av nytta, detta har tidigare representerats av hög och låg
nytta. Frågan är om den dimensionen räcker för att diskutera denna företeelse. En dimension från 1-5 där 1 är låg och 5 är hög nytta skulle nyansera
dimensionen ytterligare. Detta skulle i praktiken kunna användas vid observationer av användare där utvärderaren vid observationen eller efter sammanställningen ber användaren att gradera en funktions nytta.
Tillfredställande. Fenomen som har klassificerats som tillfredsställande i fallstudien har inneburit upplevelse av lätt, bra, dåligt, svårt, känsla
av osäkerhet och säkerhet. D.v.s. kongruent med tidigare presenterade
dimensioner av kategorin. I detta fall förtydligades det även i likhet med
kunskapssystemet att upplevd icke tillfredställelse och tillfredsställelse i
relation till ett IT-systems designade handlingsutrymme inbegriper inte
endast systemegenskaper utan även yttre förutsättningar t.ex. arbetsorganisationen. T.ex. i polisfallet registrerade ofta inte poliser sig som resurser i
systemet p.g.a. att de ansåg att det inte ingick i deras arbetsuppgifter. Vilket
medförde att VB inte fick en rättvisande överblick över vilka resurser som
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fanns till förfogande. Vilket medförde att listor från vilka som skall tjänstgöra användes från ett annat system för att kolla vilka som var i tjänst.
Befintlig. Vad innebär befintlig funktionalitet? Vid identifiering av
befintlig funktionalitet är målet att identifiera resultatet i form av funktioner
från en designprocess. Detta steg triggade igång ett antal frågor som; vad
karaktäriserar befintlig funktionalitet? Om användare använder en funktion
på ett helt annat sätt än avsett, existerar ursprungsfunktionen? I denna studie använde användarna en funktion på ett helt annat sätt än vad funktionen
från början var avsedd att användas till. Anpassningen var lokal och huruvida andra på andra LKC gjorde på samma sätt visste de inte. Ett behov av
att kunna registrera och skriva ut en viss typ av information hade gjort att en
funktion som hade ett bredare syfte inriktades till att endast innehålla en
viss typ av information. Frågan är då om ursprungsfunktionen existerar när
dess användningsområde har förändrats, samt om specialanpassningen
istället existerar. Hur avgörs vad som existerar? I studien har jag löst denna
problematik genom att se det som att när jag i rollen som utvärderar försöker att förstå ett system, utgörs den befintliga funktionaliteten av vad utvärderaren förstår finns i systemet– vad utvärderaren anser att användarna kan
göra med systemet. Utvärderarens förståelse av systemet utgör den befintliga funktionaliteten. Det är utvärderaren som avgör vad som existerar och
vad som inte gör det. En sådan förståelse kan nås genom att frambringa
designers intentioner och studier av systemet och dess dokumentation. Utvärderarens auktoritet är dock baserad på ett intresse att en delad förståelse
om systemet och dess användning. Klassen av befintlig funktionalitet utökas
över tiden i och med att utvärderaren lär sig mer om systemet och dess användning. Upplevd funktionalitet är det användarna upplever existerar.
Både upplevd och befintlig funktionalitet kan skilja från designers avsikter
det vill säga från den funktionalitet som designern upplever finns. Vissa
delar av systemet, som ses som en befintlig funktion, kan användas på ett
helt annat sätt än avsett, och utgör en upplevd men icke befintlig funktion.
Målet med en design är att skapa en delad förståelse av systemet så att det
avsedda, upplevda och befintliga överensstämmer, det vill säga att designers, användare och utvärderare har en gemensam syn på vad systemet kan
göra.
Använd. Vad innebär icke använd? Om en användare använder en funktion sällan är det en icke använd funktion? En funktion som aldrig har använts för att tillfället ännu inte har dykt upp, är det en icke använd funktion?
Vad skall uttryckas med icke använd? T.ex. en användare försökte att använda en funktion för att vara ”duktig” och lyckades efter hjälp och många
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försök. Är det en funktion som kan klassas som använd? Är dimensionen
användningsfrekvens för oprecis? Användningen av funktionen i exemplet
kännetecknas av låg användningsfrekvens, att den är låg kan i sin tur ha
med dess upplevda nytta och tillfredställelse i användning. Orsaken till låg
frekvens kan därmed definieras ytterligare genom att utvärderaren klassificerar om användaren upplever funktionen som önskvärd och tillfredställande. Dimensionen användningsfrekvens (ofta, sällan) kan även vara användbar då den ställer olika krav på användbarheten.
I studien har funktioner som klassats som icke använda med bl.a. följande
anledningar: Funktionen stödjer inte arbetet, användaren vet ej funktionens
syfte, användaren har aldrig haft användning för funktionen, funktionen
anses som onödig.
Upplevd. Hur kan icke användning av en funktion relateras till upplevelsen av en funktion? Exempel: En funktion används inte på grund av att användaren inte vet vad den skall användas till (den sista nivån av upplevelse), vad den har för syfte, därför kan användaren inte uttala sig om den är
önskvärd i detta läge, för att användaren skall kunna uttrycka om den icke
använda funktionen är önskvärd, krävs det att t.ex. utvärderaren kan påvisa
avsedd nytta med funktionen och att användaren i det läget kan ge ett uttalande. Tillfredsställelse (S) och icke tillfredsställelse (¬S) kan användas på de
olika nivåerna av upplevelse, men med olika fokus. På den första och andra
nivån kan användaren endast uttrycka sig kring dess visuella utformning
medan på den tredje nivån även uttrycka dess tillfredställelse med avseende
på dess syfte och konsekvens i handlingskontexten. Det går dock ej att uttrycka om en funktion är D eller ¬D om inte användaren förstår/upplever
funktionens syfte och konsekvens i arbetet (den tredje nivån).
7.4.4 Identifierade klasser
Av D.EU.PS. Modellens 18 klasser användes 10 klasser för att klassificera
systemets funktionalitet. En av de 10 klasserna var den nya 18:e klassen ¬D,
¬E, ¬P som användes vid tre tillfällen, vilket kan ses som en verifiering på att
klassen uppfyllde ett behov.
Jag har vid observationerna bl.a. gått igenom olika funktioner i gränssnittet
tillsammans med användarna. De har då fått uttala syftet med en funktion
och hur de använder den och hur de upplever funktionen i användning. Det
har dock varit svårt för användarna att uttrycka vad som är bra eller dåligt.
De anser att det mesta är ok. Detta kan grunda sig i att de jämför med det
tidigare manuella systemet. Det IT-baserade systemet har på många sätt
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förbättrat arbetssituationen för de anställda då alla operatörer kan se vilka
ärenden de andra sysslar med så att det inte blir dubbelanmälningar.
”Har inte börjat ifrågasätta systemet. Jag fokuserar på att lära mig
det. Kan inte säga vad som är bra eller dåligt. Jag har inga erfarenheter som jag kan jämföra med. Svårt att uttrycka vad som är bra eller
dåligt. Kan inte ifrågasätta systemet. ”(operatör)
De två klasserna som användes för att klassificera flest funktioner var DUS
och DUP¬S. Att klassen DUS var en av de största klasserna har sin grund i
att användarna ofta uttryckte att funktionerna upplevdes som acceptabla,
därmed DUS. Jag som utvärderare fick dock göra en bedömning av observationer där användaren inte uttryckligen sade om något är tillfredställande
eller inte. Bedömningen gjordes genom att centrala begrepp identifierades
som användaren använde för att beskriva upplevelsen t.ex. att användaren
känner sig osäker är ett begrepp som jag tidigare har kopplat till icke tillfredställelse. Detta gjorde att jag uppmärksammade ett behov av att förfina
beskrivningarna av klasserna så att funktionskategoriernas dimensioner
framkommer. Alla klasser inklusive de som inte identifierades förfinades
efter den utförda analysen av funktionskategorierna. Beskrivningarna av
funktionskategorierna lyfts på så sätt fram även i klassbeskrivningarna för
att stödja utvärderaren i analysen av fenomen. Exempel på fenomen ges i de
klasser som identifierats i utvärderingen av anmälningssystemet, siffran
bredvid funktionsklasserna symboliserar hur många gånger den identifierades.
Klass

Beskrivning

D U S

Tidigare beskrivning: Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara
system vara !

16

Den nya beskrivningen: Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara
system vara! Funktionen upplevs som nyttig och stödjer användaren
att utföra sina handlingar (Den upplevs som t.ex. bra, säker och/eller
lätt att använda).
Exempel: Operatören påminns vid registerring av en ny händelserapport om vilka fält som är obligatoriska genom att de är gulmarkerade.
D U P ¬S

Tidigare beskrivning: Detta är bra men kan bli bättre
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Den nya beskrivningen: Detta är bra men kan bli bättre. Användaren
stöds inte tillräckligt att utföra sina handlingar genom den önskvärda
funktionen. Aspekter av funktionen upplevs som t.ex. dålig, svår
och/eller osäker.
Exempel: En operatör skall söka efter tidigare registrerade uppgifter
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om ett fordon, men kommer ej ihåg om det var enter eller tabb som
gäller för att utföra utsökningen.

D U ¬P
0

Tidigare beskrivning: Användare använder denna funktion trots att
de inte är medvetna om att den finns och den gör vad hon avser.
Troligen ett resultat av en icke medveten handling (e.g., trial and
error). Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.
Den nya beskrivningen: Användare använder denna funktion trots att
de inte är medvetna om att den finns. Troligen ett resultat av en icke
medveten handling (e.g., trial and error). Härrör säkerligen från
lärbarhet eller instruktioner/utbildning. Användaren uppfattar inte den
använda funktionen i systemet, hur den kan användas eller åtkommas eller dess syfte och konsekvens.

D E ¬U S
6

Tidigare beskrivning: Jo då, men det finns ett annat sätt som fungerar ännu bättre.
Den nya beskrivningen: En funktion som inte används på grund av
att det finns ett alternativt sätt att utföra samma handling. Jo då, men
det finns ett annat sätt som fungerar ännu bättre.
Exempel: Operatören använder ett alternativt sätt att få den information denne anser sig få av funktionen. ”Samma information som man
kan få i patrullaktivitet. Fast man får mer info i patrullaktivitet. Här
syns bara en patrull medan i patrullaktiviteter kan man se alla patruller.”

D E ¬U P ¬S
4

Tidigare beskrivning: Funktionen är så dålig att användaren inte kan
använda den trots att hon skulle vilja göra det.
Den nya beskrivningen: Funktionen är så dålig, osäker och/eller svår
att användaren inte kan använda den trots att hon skulle vilja göra
det.
Exempel: Operatören använder pärmarna istället för att använda
systemet för att söka den behövda informationen. Kategorierna är
styrande vid sökning efter en externkontakt. En övergripande kategori måste väljas, det går ej att t.ex. söka direkt på företagsnamn.
Operatör: ”Det vore mer flexibelt att kunna söka på det direkt istället
för att först försöka hitta rätt kategori. Det är svårt att veta vad systemansvariga tänkte när de gjorde kategoriseringarna.”

D E ¬U ¬P
8

Tidigare beskrivning: Användarna förstår ej denna funktion så de
använder den inte, men de skulle göra det om de förstod den.
Den nya beskrivningen: Användaren upplever/förstår inte funktionen
så hon/han använder den inte men hon/han skulle göra det om dess
funktion uppfattades. Användaren uppfattar inte funktionen i systemet, hur den kan användas eller åtkommas och/eller dess syfte och
konsekvens.
Exempel: En operatör skall ta fram ett mobilnummer till mor till en
försvunnen person som står i fritexten. Operatören får scrolla efter
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numret på grund av att mycket information har registrerats i fritexten.
Operatören önskar att det på ett smidigare sätt gick att få åtkomst till
numret utan att behöva scrolla. Operatören är ej medveten om att
det går att söka i fritexten med ett kortkommando.

D ¬E S

Tidigare beskrivning: Användaren vill ha denna funktion och tror att
den existerar och att den fungerar bra. Men tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att hon gör.

1

Den nya beskrivningen: Användaren vill ha denna funktion och tror
att den existerar och att den fungerar bra. Men tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att hon gör. Användaren
uppfattar en icke befintlig funktion i systemet, hur den kan användas/åtkommas och/eller dess syfte och konsekvens.
Exempel: En operatör uppfattar det som att varje fördaterad händelse t.ex. en fotbollsmatch måste klickas upp av en operatör till händelselistan, så är dock inte fallet. En fördaterad händelse hamnar
automatiskt i listan (det aktuella datumet) det finns inte ett försteg
där en operatör uppmärksammas och lägger upp den i listan.
D ¬E P ¬S
0

Tidigare beskrivning: Användaren vill ha denna funktion och tror att
den existerar men anser att den skulle kunna vara bättre. Men tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att hon gör. Det
är kanske anledningen till att funktionen inte är nöjsam.
Den nya beskrivningen: Användaren vill ha denna funktion och tror
att den existerar men anser att den skulle kunna vara bättre. Men
tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att hon gör.
Det är kanske anledningen till att funktionen inte är tillfredsställande
(den upplevs som dålig, svår, och/ eller osäker).

D ¬E ¬P

Tidigare beskrivning: Denna funktion borde verkligen finnas. Ett
missat användarkrav.

8

Den nya beskrivningen: Denna funktion borde verkligen finnas. Ett
missat användarkrav. Ett handlingsstöd som saknas.
Exempel: En operatör upplever ett behov av en redigeringsfunktion i
fritexten. Om felstavningar eller andra fel görs går de ej att redigera.
”Man kan få gliringar om att man inte kan svenska. Det kan även
hända att man är inne och skriver på fel händelserapport.
Tabell 23: Önskvärd funktionalitet klasser av D.EU.PS. Modellen

¬D U S
0

¬D U P ¬S
0

Tidigare beskrivning: Den fungerar bra trots att användarna egentligen inte vill ha den.
Den nya beskrivningen: Den fungerar bra trots att användarna egentligen inte vill ha den. Upplevs inte ge hög grad nytta.
Tidigare beskrivning: Användaren är inte bara tvingad att använda
funktionen, den är även icke nöjsam.
Den nya beskrivningen: Användaren är inte bara tvingad att använda

113

funktionen, den är även icke tillfredsställande (den upplevs som dålig,
svår, och/ eller osäker).

¬D U ¬P
0

Tidigare beskrivning: Användaren använder denna funktion trots att
de inte vet att den existerar och de vill inte ha den. Troligen ett resultat av icke medveten handling. (t.ex. trial and error). Detta skall undvikas.
Den nya beskrivningen: Användaren använder denna funktion trots
att de inte vet att den existerar (uppfattar inte funktionen i systemet)
och de vill inte ha den. Troligen ett resultat av icke medveten handling. (e.g., trial and error). Detta skall undvikas.

¬D E ¬U ¬P
1

Tidigare beskrivning: Detta kan och skall tas bort, ingen kommer att
märka det.
Den nya beskrivningen: Detta kan och skall tas bort, ingen kommer
att märka det. Användaren uppfattar inte funktionen i systemet, hur
den kan användas/åtkommas och/eller dess syfte och konsekvens.
Exempel: Operatören uppfattar att det finns en funktion som benämns relation (den ger information om inblandade på en händelse)
men vet ej dess användningsområde. Operatören vet inte vad funktionen: Relation skall användas till ”Jag vet inte vad relation är för
något systemansvarig vet?”.

¬D E ¬U S
3

Tidigare beskrivning: Funktionen fungerar bra men användarna
behöver inte den funktionaliteten.
Den nya beskrivningen: Funktionen fungerar bra (är tillfredsställande)
men användarna behöver inte den funktionaliteten (upplever låg
nytta).
Exempel: Operatören ser ingen nytta med funktionen. ”Vad skall jag
ha den till? Ingen funktion för mig, informationen finns redan, ”det blir
kaka på kaka”.

¬D ¬E P ¬S
0

Tidigare beskrivning: Användaren tror att denna oönskade funktion
existerar men att den kan bli bättre, men den finns inte alls, och bör
ej heller utvecklas. Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/
utbildning.
Den nya beskrivningen: Användaren tror att denna oönskade funktion
existerar (uppfattar i systemet, hur den kan användas och åtkommas
och/eller syfte och konsekvens i arbetet) men att den kan bli bättre,
men den finns inte alls, och bör ej heller utvecklas. Härrör säkerligen
från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

¬D ¬E S
0

Tidigare beskrivning: Användaren tror att denna oönskade funktion
finns och att den fungera bra, men det gör den inte, och det är bäst
att vi lämnar det så. Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.
Den nya beskrivningen: Användaren tror att denna oönskade funktion
finns och att den fungera bra (upplevs lätt att använda, bra och eller
användaren känner sig säker), men det gör den inte, och det är bäst
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att vi lämnar det så. Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

¬DE¬U P ¬S Tidigare beskrivning: En befintlig funktion som inte är önskvärd,
använd eller upplevd tillfredsställande, varför?

0

Den nya beskrivningen: En funktion som användaren anser sig inte
behöva (upplevd låg nytta), upplevs icke tillfredsställande (dålig,
osäker, svår att använda etc.) och används därför inte.

¬D ¬E ¬P
3

(Det fanns ingen tidigare beskrivning.)
En oönskad funktion som inte existerar i systemet, och det finns
ingen anledning att implementera den heller.
Exempel: En operatör ansåg att det inte fanns något behov av en
hjälpfunktion ”Systemet är tillräckligt tydligt”.

Tabell 24 Icke önskvärd funktionalitet klasser av D.EU.PS. Modellen

7.4.5 Egenskaper av handlingsutrymme
Jag har tidigare betraktat ett IT-systems designade handlingsutrymme som
komponerat och gestaltat av yttre förutsättningar och systemegenskaper
som ger användningsegenskaper. Andra kompletterande egenskaper som
har identifierats är användaregenskaper och fysiska förutsättningar.
I denna studie har det framkommit ett behov av att inte endast urskilja användningsegenskaper, systemegenskaper och yttre förutsättningar utan
även användaregenskaper. Användaregenskaper möjliggör och begränsar
vilka handlingar en användare kan utföra. Detta kan även i sin tur ha en
inverkan på indirekta användares upplevda handlingsutrymme. En användarens förmågor påverkar t.ex. hur snabbt information kan ges.
Det kan även ses som att det finns ett fysiskt handlingsutrymme som består av
fysiska förutsättningar i handlingskontexten, användaren och IT-systemet.
Denna dimension korsar de tidigare nämnda huvudkategorierna yttre förutsättningar, system- användaregenskaper. I fysiska förutsättningar ingår t.ex.
utrustning, placering av systemet, och miljöbegränsningar beaktas som hur
den fysiska miljön skall vara utformad.
Kategorierna yttre förutsättningar, systemegenskaper, fysiska förutsättningar och användaregenskaper möjliggör och begränsar användarens handlingar och påverkar användarens upplevda användningsegenskaper av ITsystemet. En användare kan t.ex. i användning av systemet uppleva det som
bra på grund av att det upplevs som handlingstydligt och väl stämmer överens med de handlingar som användaren vill utföra. De önskvärda funktionerna upplevs som tillfredsställande i användning (DUS). Det är i använd-
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ning som de upplevda möjligheterna och begränsningarna uppträder. Vad
användaren upplever som en begränsning och varför.
Nedan ges en sammanställning över de identifierade egenskaperna. De kursiverade är nya egenskaper som har identifierats och de som har utvecklats i
denna studie. Egenskaperna har identifierats dels utifrån observationsintervjuer med operatörer och polis i yttre tjänst, dels utifrån kartläggningen där
en vakthavande befäl och operatör studerades.

Egenskaper av handlingsutrymme
Yttre förutsättningar
Inre/yttre drivkraft
Integration
Begreppsapparat
Arbetsorganisation
Mervärde
Fysiska förutsättningar
Normer/regler
Informationskvalitet

Systemegenskaper
Handlingstydlighet
Handlingsstöd
Gestaltningsstöd
Konstruktionsstöd
Navigeringsstöd
Flexibilitet
Handlingslogiskt
Handlingsdistribution

Fysiska förutsättningar
Användarens fysiska förutsättningar
IT-systemets konstruktionsstöd
Handlingskontextens fysiska förutsättningar

Användaregenskaper
Aktörsroll
Förkunskaper/kompetens
Attityd
Fysiska förutsättningar

Figur 20: Sammanställning av egenskaper (anmälningssystemet)

YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
En förutsättning som ger ökat handlingsutrymme för en grupp kan innebära
en begränsning för en annan. En utökning av kategorin yttre förutsättningar
har skett till att även beröra rätt förutsättningar för klienter, så att filtreringen sker på ett tidigare stadium. Vad som ingår i verksamhetens uppgifter
och vilka som inte gör det, så att klienter till verksamheten har rätt förutsättningar t.ex. allmänheten har rätt nummer och ringer enbart när det gäller
ett polisiärt ärende.
Integration. Den tidigare kategorin; överensstämmelse mellan ITsystem och kontext har döpts om till integration. Detta på grund av att integration på ett bättre sätt illustrerar att det handlar om att IT-systemet skall
ses som en integrerad del av verksamheten. Denna egenskap har utökats
med två nya dimensioner; systemhandlingar skall kännas naturliga och systemets syfte (de tidigare dimensionerna var förutsättning och benämningar).
Systemhandlingarna skall kännas naturliga då de överensstämmer med hur det
ser ut i kontexten t.ex. i studien upplevde användarna det som naturligt att
det i systemet endast går att delegera fall som är lågprioriterade, eftersom
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det kan en stund innan de tas om hand. Systemets syfte: Det skall finnas en
överensstämmelse mellan verksamhetens mål och målen med användningen
av systemet. En operatör uttryckte det som ”Fokus skall vara på att hjälpa
inte på systemet som vissa verkar tro.”
Begreppsapparat. Den tidigare beskrivna egenskapen begreppsapparat
kompletteras med en fördjupad beskrivning av fenomenet. Nytt: Tolkning
av systembegrepp kan skilja sig mellan olika användare. Det är därför viktigt att en gemensam uppfattning av centrala begrepp finns. Ett exempel
från fallstudien var att olika operatörer tolkade de olika statusnivåerna olika
(hög till låg prioritet). Detta kan få effekten att ärendena prioriteras olika.
Viktiga frågor att ställa sig är därför vilka effekter kan feltolkningar av begrepp ge? Vilka begrepp är det viktigt att användarna har samma uppfattning om?
Arbetsorganisation. Hur ser organisationen kring användningen av
systemet ut? Denna egenskap kompletteras med tre nya dimensioner (De
tidigare dimensionerna var arbetsrutiner, användningsflexibilitet och användningsfrekvens). Arbetsfördelningen skall vara förankrad hos de olika aktörerna,
d.v.s. vad som ingår i en aktörs arbetsuppgifter. T.ex. i polisfallet registrerade ofta inte poliser sig som resurser i systemet p.g.a. att de ansåg att det inte
ingick i deras arbetsuppgifter. Det bör framgå om det skall finnas ett gemensamt handlingsmönster för hur användaren skall arbeta i relation till systemet
och eventuella klienter. D.v.s. hur användarna skall arbeta i relation till systemet t.ex. i studien fanns det planer på utforma en tjänsteföreskrift som
bl.a. föreskrev att användaren alltid skall kontrollera om det finns existerande information att ta del av. I arbetsorganisationen är det även av vikt att
studera behov av förändringsrutiner, d.v.s. skall det vara möjligt att anpassa
en funktion lokalt i verksamheten och vad innebär det om funktionen används på ett helt annat sätt i andra delar i verksamheten. I studien hade en
funktion i systemet (på LKC i det specifika länet) specialiserats till att ha ett
snävare användningsområde än avsett. De visste dock inte hur andra län
använde funktionen.
Tidsensitivitet. Denna dimension fångar när beslut måste fattas t.ex. minutoperativt. Är det ett tidskritiskt eller icke tidskritiskt system?
Handlingskontextens fysiska förutsättningar. Begränsningar
och möjligheter i utrymmet där användningen skall utföras är en viktig
aspekt att beakta. T.ex. en begränsning vid design av system för polis i yttre
tjänst är polisbilen. En annan fysisk förutsättning är vilken typ av utrustning
(system, in- och utenheter) som finns att tillgå; skärmar, headset, vilka andra
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system som används etc. Ett exempel från LKC är att användarna använde
headsets för att kunna prata och skriva samtidigt. Typ av arbetsplats t.ex. öppet kontorslandskap eller enskilt kontor. Fördelning av datorkraft/utrustning/information mellan aktörer och platser t.ex. LKC och polis i yttre tjänst.
Mobilitet: hur flexibelt skall användningen vara t.ex. oberoende av tid och
plats.
Normer/Regler. Lagar och regler styr operatörernas arbete, vad de kan
respektive inte kan göra, t.ex. vilka uppgifter de får respektive inte får sprida.
Informationskvalitet. Informationskvalitet var en egenskap som var
viktig i polisstudien. P.g.a. att tillgång till rätt information vid rätt tillfälle
handlar om patrullernas säkerhet t.ex. information om att personen som
patrullen skall visitera ofta bär kniv. Egenskapen berör bl.a. att det krävs ett
gemensamt ansvarstagande för att uppgifter registreras, så att förutsättningar för att agera finns i nästa steg med rätt/tillräcklig information. Informationskvalitet berör handlingsminnet med frågor som; är det rätt, relevant
handlingsminne? Vem har ansvar över innehållet? Handlingsminnet består
av sökbar information, statistikunderlag etc. Dimensioner som förtydligar
egenskapen är spridbarhet, informationstillförlitlighet, och kvantitet. Spridbarhet av information handlar t.ex. om att när operatören skrev in en uppgift
kunde andra ta del av den. Informationstillförlitlighet (riktighet, tillit, korrekt
etc.) innebär att användarna skall känna tillit till den information som finns
registrerad. Kvantitet har med att det måste finnas tillräckligt många registrerade uppgifter för att funktionerna/systemet skall används t.ex. I polisstudien registrerades inte alltid egna uppgifter om fordon därför användes
istället ett annat system för att söka information om ett fordon. Informationskvalitén kan även påverkas av systemegenskaper t.ex. i polisstudien
gav registreringen av resurser inte tillräckligt handlingsstöd för att ange
önskvärda uppgifter rörande resursåtgång. Den registrerade informationen
användes sedan som beslutsunderlag för fördelning av resurser.
”här skall man rapportera vad man har sysslat med. Alla höftar till och det ligger till
grund för beslut om vad framtida resurser skall läggas på. Jag anser att det inte skall
styra resurstilldelningen. Man får lägga upp fejkade data för att det inte går att
splitta upp vad varje person har jobbat med. Fejkade data som beslut sedan grundar
sig på.” (Vakthavande befäl.)
SYSTEMEGENSKAPER
Handlingstydlighet. Denna egenskap avser vilka handlingar man kan
utföra och effekterna av utförandet av handlingen. Egenskapen har kompletteras med två nya dimensioner; användningsområde och konsekvenser (De
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tidigare dimensionerna var konsekvent utformning, synliga aktörer, kontraster,
naturliga benämningar). En kompletterande beskrivning har även dimensionen konsekvent utformning fått. Konsekvens mellan olika applikationer är
något som identifierades i polisfallet där olika handgrepp användes i systemet och mellan olika system. Genom att grovstrukturen i systemet och mellan system för samma typ av handlingar är likartade designade understöds
systemets handlingstydlighet. En handling skall i största möjliga mån utföras på samma sätt i ett system om handlingstydlighet är eftersträvansvärt
t.ex. om sökning sker genom tabb eller enter (konsekvens och standarder i
och mellan system gör att det är lättare för användaren att kunna använda
delar av systemet som inte används frekvent). Ett användningsområde för
funktionen skall framkomma, nyttan med en funktion. Genom en tydlig
design kan en hjälpfunktion vara onödig, systemet i sig är tillräckligt tydligt.
Konsekvenser av utförd handling eller icke handling skall var tydlig t.ex. hur
registrerad information sedan används i verksamheten.
Handlingsstöd. (Stöd för att utföra en handling, hur utföra handling).
Handlingsstöd handlar bl.a. om ett val huruvida systemet skall upplevas
som stödjande eller utforskande. Skall systemet i så hög grad som möjligt
stödja användarna att utföra handlingarna, eller skall användaren utforska
gränssnittet och söka efter möjliga handlingar? I detta fall har ett behov av
att skapa underkategorier av handlingsstöd uppstått (de tidigare dimensionerna var stödjande utformning, ångra/avbryt, tillgång till information,
feedback). Detta för att förtydliga egenskapen. Handlingsstöd inbegriper
underkategorierna gestaltningsstöd (hur de möjliga handlingarna presenteras
genom designen), konstruktionsstöd (t.ex. är kapaciteten tillräcklig för den
typen av handlingar som skall utföras) och navigeringsstöd (hur navigering
kan utföras se sid 95). Underkategorierna gestaltningsstöd och konstruktionsstöd förtydligas ytterligare nedan med tidigare och nya dimensioner
(navigeringsstöd och konstruktionsstöd var tidigare huvudkategorier, som
nu underordnas handlingsstöd).
Gestaltningsstöd. Objekten skall designas så att det framgår vad de skall
användas till. D.v.s. ge signaler om dess möjliga användning, handlingar och
funktioner. Egenskapens tidigare dimensioner var stödjande utformning,
ångra/avbryt, tillgång till information, feedback. I denna fallstudie har stödjande utformning och tillgång till information förtydligats. En ny dimension
presentation har även tillkommit.
Stödjande utformning: Ett exempel från studien var att det fanns en dold funktion vid registrering av information om ett fordon, som aktiverades genom
enterknappen. Den dolda funktionen sökte i databasen efter tidigare regi-
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streringar på angivet fordon. Om den dolda funktionen inte användes dubbellagrades informationen. Dimensionen breddas därmed med att även inbegripa stöd för återerinring istället för att komma ihåg och att förebygga fel
genom att t.ex. ej tillåta dubbellagringar. Ett annat förtydligande är att konsekvent användning av färger och symboler även stödjer användaren att
agera (samma färg, symbol skall inneha samma betydelse i alla delar av
systemet). T.ex. en operatör upplevde att den konsekventa användningen av
färger i system bidrog till förståelsen för avsedd effekt t.ex. att rött alltid
användes för att varna.
Presentation: I studien gav en grafisk kartbild en överblick som de tidigare
statiska listor inte kunde ge t.ex. hur olika adresser förhåller sig till varandra. Presentation/kategorisering/filtrering av information kan ge stöd för
att handla t.ex. patrull kan använda olika nummer för att signalera till operatören vad de vill, som syns i telefonlistan och är därmed ett stöd för prioritering. Stöd för prioritering kan även uppnås genom att systemet genom
ljudsignal uppmärksammar och färger som varnar och information som är
filtrerad.
Tillgång till information: Ett handlingsstöd som fanns i systemet var åtgärdskalendrar där information gavs till operatören hur hon/han skulle agera i
den specifika situationen t.ex. vid ett rån. Denna typ av handlingsstöd uttrycks i form av riktlinjer för hur användaren skall agera (vilka som skall
kontaktas, vilken information som behövs etc.). Vilket gör att det kan finnas
behov av dels systemspecifik hjälp (rätt format på krävd input etc.) och dels
information för att agera.
Konstruktionsstöd. Konstruktionsstöd benämndes tidigare för struktur/konstruktion. Egenskapen har fått en ny benämning för att tydligare
symbolisera dess relation till handlingsstöd. Konstruktionsstöd berör aspekter av IT-systemets material som kan möjliggöra och begränsa handling om
det t.ex. finns rätt förutsättningar i IT-materialet för att utföra de önskvärda
handlingarna. Denna egenskap kompletteras med två nya dimensioner;
systemintegration och kommunikationskanal (de tidigare dimensionerna var
åtkomst och teknisklösning) Systemintegration handlar t.ex. om information
mellan system, översättning av information mellan system. Vilket möjliggör
bl.a. återvinning av information istället för att det dubbellagras. Kommunikationskanal. Vilka kommunikationskanaler (Radio, telefon, e-post etc.) som
används och hur de är integrerade. Radio t.ex. möjliggör för operatörerna att
snabbt nå många patruller, men den begränsar samtidigt vad som kan sägas
då även busar kan ha tillgång till en polisradio.
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Flexibilitet. Denna egenskap kompletteras med nya dimensioner (De
tidigare dimensionerna var interaktionsobjekt och arbetsgång). Är användarens
upplevelse styrd eller fri? Begränsad flexibilitet kan innebära att användaren
endast kan välja mellan förbestämda val (lista) som ger ett begränsat urval
(ej anpassningsbart) t.ex. att det inte går att söka allmänt endast specifikt. En
kategori kan t.ex. vara styrande för vad som kan användas i nästa lista. Om
det finns alternativa sätt att utföra samma handling/få samma information.
Input flexibilitet innebär t.ex. att användaren kan skriva en adress som inte
finns med i adressregistret. Systemets anpassningsbarhet om det t.ex. går att
anpassa en funktion till ett nytt användningsområde. Presentation: innebär
t.ex. Filtreringsmöjlighet där ordningen av informationen (fält) kan förändras.
Handlingslogiskt. Handlingslogik handlar om det är av vikt att systemet skall upplevas som logiskt? Skall logiken framträda? Dimensionen placering kompletteras med en utökad beskrivning (dimensionerna är placering
och benämning av begrepp) Om placering av knappar, inmatningsrutor, listor
etc. följer handlingsordningen att t.ex. det generella alternativet kommer
först och styr/begränsar innehållet i de övriga komboboxarna. I vilken ordning fält skall fyllas i, vilka fält som är obligatoriska, i vilket moment information skall sparas. Påbjuda val, logisk sortering av val, indelningsgrund
för kategorier. Valbara sökbegrepp skall ligga logiskt t.ex. län skall ligga före
adress, för att minska sökningen.
Handlingsdistribution. Handlingsdistribution handlar bl.a. om att
avgöra vad som skall ske per automatik och vad som skall göras manuellt
samt fördelning av handlingskraft mellan utförare. T.ex. skall operatören
avgöra prioritet på en händelse eller skall systemet föreslå eller ge en prioritet? Skall förslaget vara möjligt att förändra eller skall det vara fast? Ansvarsfördelning mellan användare och system t.ex. ligger det på användaren att
komma ihåg eller hjälper systemet användaren att återminnas? Automatisk
sammanställning eller får användaren göra den? Skall systemet se till/varna
(förebygga fel) för dubbellagringar av post eller skall användaren sköta det?
T.ex. Uppmärksamma operatören när två polisiära enheter försöker använda
samma unika nummer. Vilka uppgifter skall ligga på användaren och vad
skall systemet utföra, vilket stöd skall systemet ge? I vilka situationer skall
användaren ha kontroll över förändringar och när är det inte nödvändigt?
När skall systemet uppmärksamma användaren på systemförändringar och
när kan det t.ex. endast ske automatiskt att en ny uppgift tillkommer utan
att användaren uppmärksammas mer än att en ny post finns i listan?
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Fördelning av datorkraft/utrustning/information mellan aktörer och platser innebär att frågor som hur skall information distribueras och vilken teknik/media skall användas ställs? En annan viktig fråga att ställa sig är vilka
konsekvenser det kan få i verksamheten om en funktion/teknik införs? T.ex.
I nuläget när operatörerna skall beordra en patrull får de fråga patrull var de
befinner sig eller ta ledig patrull, kriteriet närmaste patrull finns det därmed
inte stöd för (ej tillgänglig information). En teknik som skulle möjliggöra en
överblick och snabbare beslutsfattning är GPS, men vad innebär detta för
upplevelser för patrullerna om att det syns var de är? Ett annat exempel är
att operatörerna nu har informationen om aktuella händelser som poliserna i
det yttre fältet informeras om via operatören. En tänkbara annorlunda fördelning skulle vara att polis i yttre fält själva skulle kunna ha tillgång till
systemet och informeras direkt via systemet.
ANVÄNDAREGENSKAPER
IT-systemets användare har egenskaper och förmågor som påverkar andra
aktörers handlingsutrymme. Polis i yttre tjänst (indirekt användaren) är
t.ex. beroende av operatörens (användarens) förmågor som i sin tur är beroende av IT-systemets designade handlingsutrymme. Hur snabbt information
tas fram, vad som prioriteras etc. Ett annat exempel är att om operatörerna
inte registrerar information om personer som är inblandade i en händelse i
de egna systemen kan inte andra operatörer vid ett senare tillfälle direkt se
att det finns tidigare uppgifter om personen.
Aktörsroll. Vilken roll har användaren i handlingskontexten och vilka
andra roller finns? Vilka uppgifter och andra förutsättningar i kontexten
anser användaren sig ha? En dimension av aktörsroll är typ av användare som
rör aktörens roll i relation till det specifika systemet t.ex. användare (t.ex.
operatör) och indirekt användare (t.ex. polis i yttre fält).
Förkunskaper/Kompetens. Vilka förkunskaper/kompetens krävs det för
att använda systemet? Vilka erfarenheter måste användaren ha? Med erfarenheter avses dels systemanvändning av det specifika systemet eller andra
system och dels erfarenheter i yrkesrollen. Vilka kunskaper måste användaren ha om systemet respektive verksamheten (t.ex. lagar som operatören
måste kunna)? Utbildning: Vilken utbildning krävs för att använda systemet?
Det inbegriper specifik utbildning av det berörda systemet och annan formell utbildning. T.ex. för att få avsluta en händelserapport i anmälningssystemet var man tvungen att vara utbildad polis.
Attityder. Användarens attityd till användningen av systemet.
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Användarens fysiska förutsättningar. Vilka fysiska begränsningar finns som bör beaktas? T.ex. polis i yttre tjänst har begränsningar med att
det inte går att gripa en brottsling och samtidigt skriva in uppgifter till systemet, därför rapporterar polisen löpande till en operatör som dokumenterar händelseförloppet.
FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Handlingskontextens fysiska förutsättningar. Se beskrivning
under förutsättningar i handlingskontexten ( sid 117).
Konstruktionsstöd (IT-systemets struktur/konstruktion).
beskrivning under systemegenskaper ( sid 120).
Användarens fysiska förutsättningar. Se beskrivning under användaregenskaper (sid 123).

7.5 Förfinad utvärderingsmetod: Effektanalys 1.3
I detta avsnitt presenteras hur Effektanalys 1.3 har utvecklats. I denna fallstudie har fenomenanalys utvecklats med avseende på att egenskapsbegreppet har utvecklats. Den artonde klassen i D.EU.PS. Modellen har även empirigrundats. Beskrivningen av den övergripande processen har även utvecklats.
7.5.1 Utvärderingsprocessen
I den övergripande processbeskrivningen urskiljs tre olika delar. En kolumn
som beskriver vad som skall utföras, den andra hur och den sista vilka analysverktyg och dokumentation som behövs för det aktuella steget i processen.
Vad göra?

Hur?

Analysverktyg
/dokumentation

Steg 1: Utföra en
kartläggning av
handlingskontexten.

Intervju med t.ex. systemansvarig

Verksamhets-, systembeskrivning

Observationer i verksamheten.

Meddelandeanalys
Handlingsgrafer
Användar/uppgiftsanalys
Den skiktade handlingsmodellen

Steg 2: Identifiera
befintlig funktionalitet, vad som kan

Studier av IT-systemet.

Meddelandeanalys

Dokumentationsanalys.

Handlingsgrafer
Den skiktade hand-
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utföras i systemet.

lingsmodellen

Steg 3: Upprätta ett
utvärderingsprotokoll.

Relatera de identifierade (befintliga)
funktionaliteten till de fem kategorierna i D.EU.PS. Modellen.

Observationsprotokollmall

Steg 4: Utföra observationsintervjuer.

Observera och intervjua användare
och eventuella indirekta användare

Observationsprotokoll

Steg 5: Utföra en
fenomenanalys:
analysera identifierade fenomen.

Klassificera observationerna med
avseende på D.EU.PS. klasserna.

Observationstabeller

D.EU.PS. Modellen
Sambandsgrafer

Relatera observationerna till orsaker
och effekter.
Relatera fenomenen till varandra i
problem- och styrkerelationer för att
identifiera övergripande orsaker och
effekter.

Översiktstabeller

Sammanställ identifierade fenomen.
Tabell 25: Förfinad processbeskrivning

7.5.2 D.EU.PS. Modellen
D.EU.PS. Modellen består av 18 klasser som är kombinationer av de fem
funktionskategorierna (se 7.3.3 Analys av D.EU.PS. Modellen). Den artonde
klassen gör det möjligt att klassificera funktionalitet som icke önskvärd, icke
befintlig och icke upplevd (¬D, ¬E, ¬P). Denna klass ses som ett komplement
till unionen av önskvärd, befintlig och upplevd funktionalitet. D.EU.PS.
modellen kan därmed användas för att diskutera alternativ och ny funktionalitet i termer av dess ”aktualitet” (är den redan befintlig, trots att den kanske inte upplevs?), så väl som dess önskvärdhet (är denna funktion verkligen önskvärd?) och upplevbarhet (om funktionen skulle implementeras, hur
skulle vi göra så att den lätt uppfattas av användarna?).
7.5.3 Fenomenanalys: Egenskaper
De upplevda användningsegenskaperna kan relateras till systemegenskaper,
yttre förutsättningar, användaregenskaper eller fysiska förutsättningar (se
7.3.4 Analys av egenskaper). D.v.s. egenskaper som användaren upplever
som möjliggörande och begränsande för handling.
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Kapitel 8

Värdering av IT-systems
handlingsutrymme:
Effektanalys 1.3
I detta kapitel presenteras resultatet från de två fallstudierna och pilotstudien i form av en utvärderingsmetod (Effektanalys) inklusive dess analysmodeller (D.EU.PS. Modellen, fenomenanalys och den skiktade handlingsmodellen) samt egenskaper av handlingsutrymme. Teorigrundningen utförs
genom att den empirigenererade teorin relateras till befintliga teorier. Tidigare beskriven teori och empiri kommer att användas i beskrivningarna för
att tydliggöra grundningen.

8.1 Effektanalys analysenhet
DeLone och McLean (1992) har gjort en litteraturstudie och identifierat ett
antal vanligt förekommande egenskaper som mäts för att studera informationssystems framgång i olika undersökningar. Dessa är systemkvalité (systemflexibilitet, integration av system, responstid, tillförlitlighet, upplevd
användbarhet etc.), informationskvalitet (riktighet, precision, spridning, lämplighet, tillförlitlighet, relevans etc.) användning (användningen eller icke användningen av system, frekvens av användning, frekvens av begäran av ett
visst dokument etc.), användartillfredsställelse (t.ex. användares attityder till
systemet), individuell påverkan (handlar om vilka effekter information har
haft på mottagarens beteende t.ex. tiden att utföra en uppgift och beslutskvalitet), organisationell påverkan (handlar om informationens effekt på organisationens prestation där variabler som kostnader och fördelar studeras).
I relation till DeLone och McLean (1992) identifierade egenskaper har Effektanalys kommit att kännetecknas av värdering av specifika variabler av
dessa. I mitt arbete har användares upplevelser i användning av ett ITsystem i en handlingskontext studerats. Det ligger därmed ett indirekt fokus
i Effektanalys på användarens upplevelse av systemkvalitén (handlingspo125

tentialen), informationskvalitet (finns det tillräcklig information för att handla?),
användning
(vilka
funktioner
används,
används
inte?),
användartillfredsställelse (är användaren nöjd med utformningen? Finns det
önskvärda funktioner som används med tillfredsställelse?), individuell
påverkan (hur påverkar systemet användarens förmåga att utföra hennes
handlingar?) och organisationell påverkan (vilka effekter får användarens
upplevda handlingsutrymme för verksamhetseffekter, vilka effekter vill
verksamheten
uppnå med systemet? D.v.s avsedda effekter).
Utvärderingsmetodens fokuseringar kan därmed ses som relevanta utifrån
detta perspektiv. P.g.a. att de representerar olika dimensioner av DeLone
och McLeans (1992) identifierade egenskaper.

8.2 Utvärderingsprocessen
Effektanalys bygger på ett handlingsperspektiv och tar därför hänsyn till
användares handlingar både på en systemanvändningsnivå och i den större
handlingskontexten. Analysen gör det möjligt att studera interaktionseffekter, möjliga effekter och verksamhetseffekter.
I detta avsnitt presenteras utvärderingsprocessen och vad dess olika steg
består av. Varje steg beskrivs med avseende på vad som skall göras, hur
steget skall genomföras samt tillhörande analysverktyg och dokumentation.
I Tabell 26 visas en sammanställning av processen och tillhörande steg. Observera att stegen skall ses som viktiga moment som skall ses som iterativa ej
strikt sekventiella. Det innebär t.ex. att information om verksamheten kan
kompletteras i utvärderingen i och med att utvärderaren lär sig mer om
verksamheten. De olika delarnas omfattning kan även variera beroende på
vilket IT-system som utvärderas. Det kan t.ex. endast handla om användardatorinteraktion i en hemmamiljö där verksamhetsbeskrivningar etc. ej är
tillämpbara, utan det handlar snarare om att beskriva kontexten i vilken
användningen sker.
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Vad göra?

Hur?

Analysverktyg/
dokumentation

Steg 1: Utföra kartläggning
av handlingskontexten.

Intervju med t.ex. systemansvarig.

Verksamhets-, systembeskrivning

Observationer i verksamheten. Meddelandeanalys
Handlingsgrafer
Användar/uppgiftsanalys
Den skiktade handlingsmodellen
Steg 2: Identifiera befintlig
funktionalitet, vad som kan
utföras i systemet.

Studier av IT-systemet.

Meddelandeanalys

Utföra en dokumentationsanalys.

Handlingsgrafer

Intervjuer

Den skiktade handlingsmodellen

Steg 3: Upprätta ett utvärderingsprotokoll.

Relatera de identifierade
(befintliga) funktionaliteten till
de fem kategorierna i
D.EU.PS. Modellen.

Observationsprotokollsmall

Steg 4: Utföra observationsintervjuer.

Observera och intervjua användare och eventuella indirekta användare.

Observationsprotokoll

Steg 5: Utföra en fenomenanalys: analysera
identifierade fenomen.

Klassificera observationerna
med avseende på D.EU.PS.
klasserna.

Observationstabeller

D.EU.PS. Modellen

Sambandsgrafer

Relatera observationerna till
orsaker och effekter.
Relatera fenomenen till varandra i problem- och styrkerelationer för att identifiera
övergripande orsaker och
effekter.
Sammanställ de identifierade
fenomenen.

Översiktstabeller

Tabell 26: Utvärderingsprocessen

8.2.1 Kartläggning av handlingskontexten
Inledningsvis fångas helheten genom kartläggning av IT-systemet och dess
kontext. Detta kan utforskas via verksamhetsbeskrivningar, systemdokumentation, observationer och intervjuer.
Verksamhetsbeskrivningarna används för att t.ex. se vilka rutiner som finns
samt hur arbetsfördelning ser ut. Frågor som bör ställas är: Vilka förutsättningar finns det i handlingskontexten? Finns det begränsningar och eller
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möjligheter som påverkar användningen av IT-systemet? Verksamhetsbeskrivningen syftar till att påvisa hur IT-systemet ingår i en större helhet. Det
ger en helhetssyn över verksamheten som IT-systemet befinner sig i. Verksamheter består i sig av aktiviteter som utförs av människor för att uppnå
olika mål och verksamheter bedrivs av företag och organisationer. De olika
arbetsuppgifterna som utförs inom olika delar av verksamheten är avsedda
att uppfylla organisationens olika mål. Intressant är därför att se vilka mål
som IT-systemet är avsett att uppfylla. Kartläggningen av systemets kontext
syftar till att fördjupa förståelsen om verksamheten och dess aktörer samt för
att identifiera vilka handlingar som IT-systemet skall stödja respektive begränsa. Syftet med att modellera en verksamhet är att förstå vilka aktiviteter
som utförs i en organisation, att identifiera arbetsinnehållet generellt. Detta
genom att identifiera vem som gör vad i vilken ordning, vilken information
som behövs och vilken typ av resultat som produceras användandes en specifik media. Fokus är på organisationella aktiviteter, utförare, informations
behov samt producerat resultat. Analysverktyg som används är handlingsgrafer och meddelandeanalys. Förutom att beskriva verksamheten finns det
även ett behov att beskriva systemet.
Systembeskrivningen syftar till att besvara frågor som vilket syfte uppfyller
IT-systemet? Vilken roll har systemet i verksamheten? Vilka olika aktörer är
påverkade av IT-systemet? Vilka handlingsförutsättningar ger IT-systemet?
Vad kan man göra med systemet? Detta moment utförs genom att studera
handlingskontexten och intervjua olika verksamhetsaktörer.
Jag anser att det även är av vikt att i utvärderingsprocessen av ett IT-system
förstå de olika användarna/aktörerna, deras arbetsuppgifter, arbetsmiljö,
organisation etc. Det är därför väsentligt att göra en användar-/uppgiftsanalys.
Detta görs för att lära känna användarna/aktörerna som spelar de tre olika
metarollerna (kommunikatör, utförare och tolkare se 29). Kunskap om användarna är bl.a. kunskapsnivå, arbetsmiljö, arbetsuppgifter, roller m.m.
Hur skall man samla in kunskapen om användarna? Jag anser i likhet med
Göransson och Gulliksen (2000) att det bästa sättet är att studera och intervjua användarna medan de arbetar i sin arbetsmiljö. Syftet med användar/uppgiftsanalys är att tillsammans med användarna ta reda på vilka arbetsuppgifter som utförs, vilka som utför arbetsuppgifterna, hur arbetsuppgifterna utförs, hur olika handlingar påverkar olika aktörer, vilken information
som de behöver för att t.ex. ta ett beslut, hur nuvarande stödsystem fungerar
och hur användarnas arbetssituation och informationsstöd kan förbättras.
Verksamhetsanalys med handlingsgrafer och användar-/uppgiftsanalys
kompletterar varandra med avseende på fokus. Verksamhetsanalys enligt
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VIBA/SIMM (se Ågerfalk, Goldkuhl och Cronholm, 2001) har ett rollfokus,
innefattar organisationella aktiviteter och arbetssituation medan användaruppgift analysen fokuserar på individnivån. Jag vill med detta angreppssätt
fånga en helhetssyn på handlingsutrymme, där både helheten och den enskilda handlingen betraktas.
8.2.2 Identifiera befintlig funktionalitet
Syftet med detta steg är att identifiera den befintliga funktionaliteten vilket
utgörs av utvärderarens förståelse av systemet. Utvärderaren avgör vad
som existerar och vad som inte gör det. En sådan förståelse kan nås genom
att frambringa designers intentioner genom studier av systemet, dess dokumentation och intervjua personer med kunskap om utvecklingen (t.ex.
kravställare, systemansvarig eller designers av det specifika systemet). Utvärderarens auktoritet är dock baserad på ett intresse att det skall vara en
delad förståelse om systemet och dess användning. En utvärderare kan
naturligtvis missa något väsentligt i den inledande kartläggningen som
visar sig i studierna av användarna. Det är därför som momentet skall ses
som iterativt där klassen av befintlig funktionalitet utökas över tiden i och
med att utvärderaren lär sig mer om systemet och dess användning. Upplevd funktionalitet är det som användarna upplever existerar. Både upplevd (d.v.s. användarupplevd) och befintlig (d.v.s. identifierad av utvärderare) funktionalitet kan skilja sig från designers avsikter, det vill säga från
den funktionalitet som designern upplever finns. Vissa delar av systemet
som ses som en befintlig funktion kan användas på ett helt annat sätt än
avsett, och utgör då en upplevd men icke befintlig funktion. Målet med en
design är att skapa en delad förståelse av systemet så att avsedda, upplevda
och befintliga funktionalitet överensstämmer, det vill säga att designers,
användares och utvärderar har en gemensam syn på vad systemet kan
göra. Ibland kan givetvis en designer agera som utvärderare.
Ett system implementerar vissa funktioner som tillsammans skapar ett systems handlingspotential d.v.s. vad som kan utföras med det. Systemets
handlingspotential, ger samtidigt användaren ett handlingsutrymme, vilka
handlingar som användaren kan agera inom. Funktioner kan uttryckas med
två ord: ett verb följt av substantiv, som representerar en handling och objektet vilket handlingen utförs på (Löwgren och Stolterman, 1998). En funktion i detta arbete motsvarar främst av en handling som systemet stödjer.
Identifierad funktionalitet gör det möjligt att upptäcka situationer där användare använder en funktion annorlunda än avsett av designern. Kunskap
om hur IT-systemet används kan förändra designers uppfattning av användares handlingsutrymme. Detta kan i sin tur leda till att designern förändrar
sin förståelse även av IT-systemet till användarens syn eller att designer
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försöker genom t.ex. utbildning förändra användarens uppfattning av funktionen. På detta sätt är funktioner som karaktäriseras som befintlig och upplevd funktionalitet dynamiska och beroende på användarens och designerns
erfarenheter av system i användning. Denna dynamik kan inte identifieras
utan användarmedverkan.
Vid identifiering av befintliga funktioner utförs identifiering av användningssituationer, meddelandebeskrivningar och val av utvärderingsnivå (i
enlighet med den skiktade handlingsmodellen). Under kartläggningen av
IT-systemet (se steg 1) där handlingskontexten identifieras studeras helheten, d.v.s. verksamheten där IT-systemet ingår. I denna fas studeras vilka
handlingar som IT-systemet understödjer. Handlingsgrafer upprättas som
visar vilka handlingar som kan utförs via IT-systemet (det befintliga handlingsutrymmet identifieras). Utifrån handlingsgraferna kan ytterligare specificeringar göras. Användningssituationer identifieras med tillhörande (en eller
flera) e-handlingar. Interaktiva och konsekvensiella e-handlingar bryts ner i
deras beståndsdelar, e-interaktioner. I samband med e-handlingar, identifieras även navigationshandlingar som utförs för att kunna navigera inom ett
IT-system. Dessa stödhandlingar behövs för att användaren skall kunna
utföra sina elementära handlingar (se exempel sid 56). Utifrån handlingsgraferna över IT-systemets handlingsförutsättningar definieras meddelanden
(se Ågerfalk m.fl. 2001). Syftet är att identifiera olika aktörer (kommunikatör, utförare och tolkare se sid 29) samt vilken funktion meddelandet har och
vilken avsedd effekt som önskas åstadkommas. På detta sätt sätts en funktion in i en helhet, meddelandebeskrivningen (det andra momentet) ger en bild
över kommunikationssituationen där handlingen ingår (se exempel Figur
10). Vid val av nivå i utvärderingen används den skiktade handlingsmodellen
som beskrivs i avsnitt 8.3 .
8.2.3 Upprätta utvärderingsprotokoll
De identifierade funktionerna används sedan i utformning av protokoll inför
studierna av användarna. Protokollen gör det möjligt att anteckna fenomen
som identifieras i utvärderingen och relatera fenomen till de fem olika kategorierna i D.EU.PS. Modellen. På detta sätt blir protokollen baserade på
D.EU.PS. Modellen (se Tabell 27). Protokollet är avsett att stödja utvärderaren att uppmärksamma centrala delar i systemet och påminna utvärderaren
att ställa frågor som är denna funktion önskvärd? Är det något som du saknar i systemet? Potentiella problem noteras även i protokollet
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Funktion

Önskvärd

Befintlig

Använd

Upplevd

Namn på
funktionen
och/ eller
motsvarande
handling.

Klassificering med
kommentarer

Klassificering Klassificering Klassificemed kommen- med kommen- ring med
kommentatarer
tarer
rer

Tillfredställande
Klassificering med
kommentarer

Beskrivning av fenomen
Beskrivning av det observerade fenomenet som stödjer klassificeringen och ger en
fingervisning om möjliga design förändringar.
Tabell 27: Observationsprotokollmall

8.2.4 Utföra observationsintervjuer
Användarnas upplevelser fångas genom att observationer utförs kombinerat
med intervjuer (strukturerade/ostrukturerade) och eller verbalt protokoll
(tänka högt) samt studier av användarens handlingskontext. De uttryckta
verbala tankarna ger tillsammans med observationerna en möjlighet att inte
bara förstå vad som är problematiskt (vilket kan observeras från de handlingar användaren utför) utan även varför det innebär problem (Hult, 2000).
8.2.5 Utföra en fenomenanalys
Datainsamlingen baseras primärt på positiva och negativa aspekter som
uppstår i arbetet. På detta sätt, kan olika fenomen identifieras och deras
orsaker och effekter. Nedanstående tabell sammanfattar det femte steget i
utvärderingen: identifiera och analysera fenomen.
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Mål

Vad studera?

Hur?

Dokumentation

Identifiera fenomen.

System i
användning

Datainsamling som en
kombination av observation och intervjuer.

Observationsprotokoll (se Tabell
27)

Förstå vilken
klass ett problem
eller styrka är
relaterad till, vilket
ger en bas för
bedömning och
möjliga förändringsförslag.

System i
användning

Klassificiering av
observerat fenomen i
enlighet med D.EU.PS.
Modellen.

Fenomenanalysprotokoll (se Tabell
29)

Identifiera relationer mellan styrkor
och problem.

Dokumentation från
utvärderingen
som hittills har
utförts.

Relatera observationer
till orsaker och effekter.

Fenomenanalysprotokoll (se Tabell
29)

Observationstabeller

Räkna antalet fenomen
som klassificerat enligt
en specifik D.EU.PS.
klass.

Översikt over
identifierade
fenomen.

Relationer mellan
problem och mellan
styrkor; orsaker och
effekter.

Sambandsgrafer.

Tabell (se Tabell 15)

Tabell 28: Steg5: identifiera fenomen

Under användarobservationerna klassificeras en funktion i IT-systemet i en
funktionsklass (från D.EU.PS. Modellen) med avseende på ett observerat
fenomen. Resultatet i form av fenomen analyseras med avseende på vilken
effekt det ger i användarens upplevda handlingsutrymme. Den bakomliggande orsaken identifieras som eventuellt är relaterad till en egenskap av
handlingsutrymmet som eventuellt behöver åtgärdas (se Tabell 29). Fenomenanalys kategorier och begrepp förklaras i avsnitt 8.4 Fenomenanalys,
där analysmodellen beskrivs.
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Egenskap av handlingsutrymme: egenskap
Funktion

Funktionsbenämning

Funktionsklass

DEUPS

Fenomen

Det fenomen som har identifierats vid observation och
samtal med användare. Det kan vara positivt eller negativt fenomen

Effekt

I effekt kategorin presenteras vilka effekter observationen
ger eller kan ge.
Avsett/ upplevt, Avsett/ ej upplevd: eller ej avsett/ upplevd: Vilka effekter som är avsett med en funktion och hur
användaren upplever funktionen är en typ av effekt.
Ej upplevd/ ej avsett: effekter som jag som utvärderar ser
men som användarna ej upplever och som ej är avsett.

Orsak

Varje observation har en eller flera bakomliggande orsaker till varför användaren uppfattar en funktion på ett visst
sätt.

Åtgärd

Kommentarer om observationen t.ex. förbättringsförslag.
Tabell 29: Fenomenanalysprotokoll

Det sista momentet består av att utföra en sammanställning av identifierade
fenomen, där antal identifierade fenomen i en specifik D.EU.PS. klass anges
för att det ger en översikt över vilka fenomen som har identifierats. Det ger
därmed en utvärderare en övergripande profil av systemet. Sedan kan utvärderaren gå ner i detaljerna d.v.s. studera varje enskilt fenomen.

8.3 Den skiktade handlingsmodellen
Vid val av utvärderingsnivå används den skiktade handlingsmodellen (det
tredje momentet) som stöd (se 5.5.4 Reflektioner kring Effektanalys 1.0).
Användningssituation är den högsta och mest generella nivån t.ex. Betala
räkningar. Denna nivå kan användas för att undersöka om användaren anser att det är en önskvärd, upplevd och tillfredställande funktion, d.v.s. om
användningssituationen är D.U.S och om det är av intresse att analysera
användningssituationens e-handlingar. Om så är fallet analyseras (med avseende på D.EU.PS) användningssituationens elementära handlingarna (t.ex.
lämna betalningsuppdrag, godkänna mottagare) och därefter vid behov einteraktionerna. Denna nivå består av tre typinteraktioner (klasser av interaktioner); formuleringsinteraktion (t.ex. ange mottagare), navigeringsinteraktion (t.ex. gå till signera ny mottagare) och exekveringsinteraktion (t.ex.
bekräfta signering). På detta sätt avgörs det först på en mer generell nivå om
utvärderingen skall gå djupare eller stanna på befintlig nivå. Denna modell
kan användas under kartläggningen av verksamheten, vid identifieringen av
befintlig funktionalitet och under observationerna. Under kartläggningen
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och identifieringen av befintlig funktionalitet kan den skiktade handlingsmodellen fungera som en avgränsare av vilka delar av systemet som skall
studeras. Vid observationerna kan nivån bestämmas i utförandet av utvärderingen d.v.s. avgöra om det t.ex. är av intresse att studera en e-handlings
interaktioner om den inte är önskvärd.

8.4 Fenomenanalys
I detta avsnitt presenteras analysmodellens kategorier och begrepp som kan
användas för att analysera resultaten från användarobservationer.
De funktionella aspekterna av ett system avser systemets faktiska kontextuella syfte och användning (Holmlid, 2002). Funktionen är vad man skall kunna göra i den specifika kontexten t.ex. betala räkningarna. En handling som
systemet stödjer t.ex. ändra uppgifter, bekräfta uppgifter och visa uppgifter.
En funktion kan även studeras på olika nivåer; användningssituation, handling eller interaktionshandling (se den skiktade handlingsmodellen). En
funktionsnivå kan anta dimensionerna stöd för att utföra handling, utföra
handling och utvärdera handling. En annan underkategori till funktion är
funktionsklass. Denna kategori innebär att en funktion i ett system kan klassificeras enligt D.EU.PS. Modellens funktionsklasser. Modellen utgör ett verktyg för att klassificera ett systems funktionalitet i fem kategorier önskvärd
(och icke önskvärd), befintlig (och icke befintlig), använd (och icke använd),
upplevd (och icke upplevd) och tillfredsställande (och icke tillfredsställande)
handlingspotential. Dessa fem kategorier är inte varandra uteslutande. Utan
dessa klassificeringar utgör 18 klasser som är kombinationer av de fem.
Kategorin funktion har därmed två underkategorier funktionsnivå och funktionsklass. Funktionsklass i sin tur består av funktionskategorierna önskvärd, befintlig, använd, upplevd och tillfredställande.
Observationerna görs på funktionen i relation till dess egenskaper (se 8.5
egenskaper av handlingsutrymme) i det utformade handlingsutrymmet. En
funktion klassificeras i sin tur i en funktionsklass med avseende på ett fenomen. Ett fenomen illustrerar en observation av hur användaren upplever
systemet som kan vara av både positiv och negativ karaktär. Det observerade fenomenet är nära relaterat till en funktionsklass. Den observerade upplevelsen kan ge avsedda eller ej avsedda effekter. En effekt är därmed konsekvensen av det observerade fenomenet. Effekter indelas i interaktionseffekter, möjliga effekter och verksamhetseffekter.
Interaktionseffekter består av användarens upplevelse av IT-systemet i termer
av önskvärd, upplevd, tillfredställande och använd samt följdeffekter av den
upplevelsen.
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Upplevda och avsedda effekter av IT-systemet i verksamheten klassificeras
som verksamhetseffekter. Det kan t.ex. vara upplevda/avsedda drivkrafter för
att använda IT-systemet. Effekter i verksamheten grundar sig i användningen eller icke användningen av ett befintligt IT-system. Dessa upplevelser kan
komma från designers, indirekta användare och användare.
I egenskap av observatör kan jag identifiera möjliga effekter som IT-systemets
handlingsutrymme kan ge (i användning och i verksamheten), genom att
bl.a. studera systemet i användning och dokumentation. I studie av dokumentation och IT-systemet identifieras fenomen som kan ge möjliga effekter.
De identifierade möjliga effekterna kan sedan studeras i användning om
användaren upplever den möjliga effekten eller ej. En effekt kan därmed
klassificeras som ej avsedd/ej upplevd, något som jag som utvärderare anser utgör en möjlig effekt. Inledande möjliga effekter kan även under arbetet
omkategoriseras till t.ex. ej avsedd/upplevd. En effekt som inte endast är
möjlig, användaren upplever den i användning. Möjliga effekter kan
komplettera observationerna samt styra uppmärksamheten till vissa systemegenskaper under observationerna. Möjliga effekter härleds även från interaktionseffekter och verksamhetseffekter genom att de fenomen som identifieras relaterades till varandra i en sambandsgraf i termer av orsak – effekt.
Detta för att kunna identifiera de huvudsakliga bakomliggande orsakerna
till de identifierade fenomenen. Genom att relatera fenomenen till varandra
kan en bättre förståelse av effekterna av systemet uppnås. Detta är i linje
med tillvägagångssättet förändringsanalys (Goldkuhl och Röstlinger, 1988),
och som resulterar i sambandsgrafer av problem och styrkor som visar vilka
problem som orsakar andra problem och vilka styrkor som bidrar till andra
styrkor. På detta sätt lyfts de viktigaste problemen som behöver åtgärdas
och de framträdande styrkorna fram. I detta arbete kategoriseras fenomenen
i abstraktare grupper t.ex. fenomenet ”Användaren är tveksam om betydelsen av understrukna ord i systemet”, som är en interaktionseffekt av att
understrukna begrepp ibland leder till att nytt dokument öppnas och ibland
till hjälpen som i sin tur har sin orsak i det övergripande problemet att designen är inkonsekvent utformad. En möjlig effekt av detta fenomen tillsammans med andra kan t.ex. vara att användaren blir så pass missnöjd att
systemet inte används.
I studie av effekter (se Figur 17, sid 87) av handlingsutrymme klassificeras
effekterna enligt Avsedd effekt/upplevd effekt, Avsedd effekt/Ej upplevd
effekt, Ej avsedd effekt/Ej upplevd effekt. En effekt är även upplevelsen av
en funktion, vilket har identifierats med hjälp av D.EU.PS. Modellens klassificeringar.
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Den bakomliggande anledningen till varför fenomenet får den beskrivna
effekten benämns för orsak. Beroende på vilket perspektiv som anläggs på
styrkan/problemet kan orsak relateras till en eller flera egenskaper (se 8.5
egenskaper av handlingsutrymme). Det upplevda handlingsutrymmet kan
betraktas ur de olika perspektiven som fokuserar olika saker av fenomenet
t.ex. orsaken till att en användare anser att det är svårt att använda funktionen: registrera nytt projekt beror dels på att funktionens utformning (systemegenskap) begränsar användaren att ange endast 20 tecken och/eller att
blanketten som ligger till grund för registreringen är svår att förstå (yttre
förutsättningar).
Förslag på förändring för att rikta/öka/begränsa möjligheterna att utföra
handlingar i IT-systemet benämns för åtgärd. Förändringsförslagen skall
understödja att funktionen skall upplevas som D U S, åtgärden relateras
även till en egenskap. Genomgående i utvärderingen analyseras identifierade fenomen (problem och styrkor) med avseende på effekter och orsaker,
och klassificeras enligt D.EU.PS. Modellen. Denna klassificering gör det
möjligt att t.ex. diskutera olika problem och vikten av att korrigera dem.
Analysen summeras i protokoll som visas i Tabell 29 (se sid 133).

8.5 D.EU.PS. Modellen
I detta avsnitt presenteras och teorigrundas den senaste versionen av
D.EU.PS. Modellen i befintliga teorier. Först presenteras argument för funktionskategorierna och hur klasserna kan förstås. Sedan presenteras en mer
djupgående beskrivning av kategorierna och klasserna och hur de kan identifieras och användas i praktiskt arbete.
Användbarhet enligt ISO 9241-11 (1998), berör hur användare kan uppnå
specificerade mål med avseende på ändamålsenlighet (effectiveness), effektivitet (efficiency) och tillfredsställelse (satisfaction) i en specifik användningskontext. Preece m.fl. (2002, sid. 14) förklarar termen ändamålsenlighet
(effectiveness) som ‘how good a system is at doing what it is supposed to
do’. Det vill säga ändamålsenlighet föreslår att specificerade mål skall uppnås med riktighet och kompletthet (ISO 9241-11, 1998). Ändamålsenligheten
är relaterade till systemets önskvärda funktionalitet, vad det är tänkt att
användarna skall använda systemet till. Begreppet effektivitet innebär att
specificerade mål skall uppnås med så lite resursförbrukning som möjligt
(ISO 9241-11, 1998). Bevan och Macleod (1994) föreslår t.ex. att tidsmässig
effektivitet är lika med ändamålsenlighet/tid att utföra uppgift. Ur denna
syn är effektivitet relaterat till hur instrumentellt effektivt den önskvärda
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funktionaliteten kan användas av specifika användare. Det tredje kriteriet,
tillfredsställelse, innebär att användare bör känna sig bekväma med och ha
positiva attityder gentemot användningen av systemet (ISO 9241-11, 1998).
Tillfredsställelse är relaterat till hur subjektivt nöjsam den önskvärda funktionaliteten är utifrån användarnas perspektiv. Om dessa kategorier appliceras oreflekterat, kan ett implicit antagande göras att IT-system består av
önskvärd funktionalitet som till varierande utsträckning är effektiv och tillfredsställande (Ågerfalk och Eliason, 2003). Funktionalitet består därmed av
två primära överlappande kategorier: det önskvärda och det tillfredsställande, som är antingen effektivt eller inte. Jag menar att för att tillfullo förstå
användningen (avsedd och upplevd) av ett IT-system och bedöma dess användbarhet, finns det ett behov att introducera ytterligare kategorier av ITfunktionalitet.
D.EU.PS. Modellen består av 18 klasser som är härledda från kombinationen
av fem huvudkategorier av IT-systems funktionalitet. För att förstå dessa
klasser och kategorier har jag utgått från en modell över handlingsutrymme
som presenteras av Berglind (1990). I en given situation agerar en aktör eller
inte beroende på hur situationen upplevs. Enligt Berglind (1990) finns det
två grundläggande avgöranden när en aktör bestämmer sig för att agera
eller inte. Antingen kan du göra något, under rådande förhållanden, eller
annars kan du inte, oberoende på om du vill eller inte. Om du kan göra det
du vill, då är allt bra, men ibland vill en aktör utföra något som de inte kan
uppnå, d.v.s. man vill men kan inte. Handlingar kan även utföras för att
man känner att det är något som man bör göra, trots att man inte vill. Å
andra sidan kan en aktör även välja att inte utföra en handling, trots att han
vill för att han anser att man inte bör handla på det sättet. Dessa två dimensioner (kan och vill) utgör tillsammans ett handlingsutrymme, och deras
kombinationer utformar förutsättningar för handling( och icke handling),
som illustreras i Figur 21. De grå fälten illustrerar att man inte alltid vet vad
man vill och kan.
?

Kan

Kan inte

Vill
?
Vill inte

Figur 21: Psykologiskt meningsfulla handlingssituationer (Berglind, 1990, sid 34)

Modellen över handlingsutrymme ger upphov till frågor som vilka möjligheter har jag för att agera? Vad har jag för avsikt? Vad hindrar mig att upp-
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nå det jag vill göra? Vad tvingar mig att göra saker jag inte håller med om?
Berglind (1990) betonar att det är genom att tala med människor om vad de
vill, inte vill, kan, inte kan och vad som hindrar dem som man kan få en
förståelse för deras upplevelse.15 Frågorna bör beaktas med en förståelse för
att ett IT-system har en viktig roll i skapandet av ett handlingsutrymme
(Goldkuhl och Ågerfalk 2002). När en handling medieras genom ett IS
(Kuutti 1996), måste de två interrelaterade kontextuella aspekter, funktion
och form av ett IT-system ses som att de tillsammans skapar handlingspotentialen som IT-systemet erbjuder (Ehn 1995). Handlingsutrymmet inbegriper dels handlingspotentialen och dels handlingskontexten.
Önskvärd funktionalitet är något som man vill kunna göra med systemet.
Samtidigt kan det finnas funktioner som användaren inte vill kunna utföra,
icke önskvärd funktionalitet. Dimensionen av kan som visas i Figur 21 antar
att funktionaliteten är upplevd i användning, att användaren ser och förstår
vilka handlingar som det går att utföra. Denna dimension ger upphov till
frågor som vilka handlingsmöjligheter och begränsningar upplever användaren i användning av systemet? En förutsättning för att anse att du kan
använda en funktion är att du upplever den. Funktioner som användaren
anser ej är möjliga att utföra med systemet är en begränsning. En handlingspotential som systemet inte erbjuder. Å andra sidan kan något som upplevs
som omöjligt att utföra inte behöva innebära att användaren inte upplever
att funktionen finns i systemet. Det kan t.ex. vara så att en funktion inte används på grund av att användaren inte vet hur den skall användas för att få
önskad effekt.
Det är även möjligt att ha fel uppfattning om att en funktion existerar som i
praktiken inte gör det. En användare kan t.ex. tro att hon använder en funktion när hon i själva verket gör något helt annat än vad hon tror att hon gör.
Ur en designers perspektiv innebär detta att användaren använder en funktion som hon inte upplever. Denna tillsynes kontroversiella ståndpunkt kan
förstås baserat på Aronsson (1990) som skiljer mellan det subjektiva och
objektiva handlingsutrymmet. Det subjektiva (användares upplevelse) är
vad individen anser att hon/han kan göra och det objektiva (utvärderarens
perspektiv) är det som faktiskt är möjligt att göra. Om detta resonemang
appliceras IT-design kan det som existerar i systemet (ur utvärderarens perspektiv) ses som det objektiva och det upplevda som det subjektiva. Ett ITsystem kan ha designats med avseende på ett avsett handlingsutrymme som
inte upplevs i användning samtidigt som ett handlingsutrymme kan upple15

Berglind avser i denna diskussion klienter till t.ex. läkare och psykologer. Jag anser dock att
diskussionen är applicerbar även på hur användare upplever deras handlingsutrymme i relation till ett IT-system.
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vas som inte är avsett. Det kan även finnas handlingsutrymme som både är
avsett och som upplevs. Ej avsett och ej upplevt är en dimension som en
utvärderare kan identifiera. Dessa fyra indelningar, avsett/ej upplevt, avsett/upplevt, upplevt/ej avsett och ej avsett/ej upplevt ses i detta arbete
som effekter av ett IT-systems designade handlingsutrymme.
Det är viktigt att identifiera inte endast vilka funktioner som IT-systemet
erbjuder utan även vilka handlingar användaren upplever som möjliga att
utföra. Det går även att urskilja önskvärd funktionalitet från funktionalitet
som finns i systemet. Kategorierna önskvärd och befintlig behöver inte överlappa helt. Det kan finnas handlingar som användaren vill kunna utföra
men som inte går att utföra på grund av att de önskvärda funktionerna inte
är implementerade i systemet. Dessutom är det ett välkänt faktum att många
system eller delar av dem inte används i den utsträckning som det var tänkt
under designen (t.ex. Davis 1989). Det är därför dessutom väsentligt att särskilja mellan vad som existerar, vad som upplevs eller inte och vad som i
själva verket används.
Davis (1989) menar även att det är viktigt att inte blanda ihop önskvärd
funktionalitet med tillfredställande funktionalitet. Även om användare anser
att en funktion är användbar (önskvärd), kan de samtidigt anse att den är
svår att använda (icke tillfredställande). Det kan även vara tvärtom att användare upplever en icke önskvärd funktion som tillfredställande: ”javisst,
den fungerar bra, men jag behöver den inte”. Användning av existerande
funktionalitet påverkas därmed inte endast av om funktionen upplevs som
önskvärd utan influeras även om den upplevs som lätt att använda (ease of
use) som ingår i kategorin tillfredställande funktionalitet. Tillfredställande
funktionalitet är relaterat till uppskattningen eller ogillandet av implementationen eller rådande förutsättningar för att använda funktionen medan den
önskvärda funktionaliteten avser den mer holistiska önskvärdheten av en
funktion (nyttan).
Allt som allt lämnar denna diskussion oss med fem kategorier av IT- systems funktionalitet, det önskvärda (D), det befintliga (E), det använda (U),
det upplevda (P) och det tillfredställande(S). Figur 22 visar hur dessa kategorier kan relateras till den tidigare beskrivna handlingsutrymmes modellen.
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Figur 22: Handlingsutrymme som använd och icke använd funktionalitet

I Figur 22 i situation 1 och 2 kan det utläsas att om en användare upplever
(P) en befintlig funktion (E), kan funktionen användas (U) men det behöver
den inte bli (¬U), oavsett en användares vilja att använda den (D) eller ej
(¬D). Huruvida funktionen används eller inte kan funktionen anses vara
tillfredsställande eller icke tillfredställande (S eller ¬S). Situation 3 och 4
visar att trots att en användare inte upplever (¬P) en befintlig funktion (E)
kan funktionen fortfarande användas (U eller ¬U). I dessa situationer (3 och
4) är användaren inte medveten om att funktionen används och därför kan
den inte upplevas som tillfredställande. Det kan ändå vara en funktion som
användaren vill ha (D) eller inte vill ha (¬D). Alla dessa beskrivna situationer (1–4) inbegriper användning eller icke användning av befintlig funktionalitet. Funktionalitet som kan användas, funktionalitet som designern har
implementerat och som användarna kommer eller inte kommer att uppleva.
Detta skiljer sig från återstående situationer 5–8, vilka alla utgör situationer i
vilka den specifika funktionen inte kan användas (¬U). I situation 5 och 6
upplever användaren (P) en funktion som inte existerar (¬E). Användaren
tror att den finns, önskvärd eller inte, men uppenbarligen gör hon eller han
något annat än vad hon tror att hon gör. Användarens subjektiva uppfattning skiljer sig från designerns. Likväl kan funktionen anses vara tillfredsställande (S) eller icke tillfredssställande (¬S) på grund av att den upplevs.
Slutligen utgörs situation 7 och 8 av icke existerande funktionalitet (¬E),
funktionalitet som användaren inte upplever (¬P). Det kan vara funktionalitet som användaren vill ha (D), följaktligen ett missat användarkrav, eller en
funktion som användaren inte vill ha (¬D).
Ett uppenbart mål med en design är att användarens upplevelse av systemets funktionalitet överensstämmer med den avsedda (Norman 1988; Orlikowski och Gash 1994). Detta innebär att designerns subjektiva förståelsen
matchar användarens så att intersubjektivitet nås och bevaras. Genom att
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analysera användares upplevda handlingsutrymme har designern möjligheten att identifiera och implementera användarkrav som fattas (önskvärdicke befintlig funktionalitet). Dessutom kan det medverka till att göra användare medvetna om funktionalitet som de hitintills har använt omedvetet.
8.5.1 Funktionskategorier och klasser
D.EU.PS Modellen16 utgör ett verktyg för att klassificera ett systems funktionalitet i fem kategorier, det önskvärda (D), det befintliga (E), det använda
(U), det upplevda (P) och det tillfredställande (S). Dessa kategorier och dess
18 klasser visas i Figur 23.
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Figur 23: D.EU.PS. Modellen

Önskvärd. Den första kategorin i D.EU.PS. Modellen är önskvärda funktioner. Det är den funktionalitet som användarna vill ha i systemet. Det är
sådan funktionalitet som användaren anser möjliggör utförande av handlingar som skall leda till avsedda effekter. För att en funktion skall upplevas
som önskvärd (D) måste därför nyttan med funktionen framkomma; varför
användaren skall använda funktionen. Funktionerna skall stödja användaren i hennes situation. Det finns inte bara en utan flera nyanser av önskvärd
funktionalitet. Önskvärd har olika grader av nytta, en dimension från t.ex. 116 Storleken på cirklarna motsvarar inte någon kvantitativ empirisk mätning utan har med att
underlätta läsningen av modellen. På grund av att använd funktionalitet anses vara en delmängd av befintlig och tillfredställande en delmängd av upplevd, används inte alla fem bokstäver i alla klasser i modellen. Klasserna kan ändå unikt identifieras.
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5 där 1 är låg och 5 är hög nytta. Detta kan i praktiken användas vid observationer av användare där utvärderaren vid observationen eller efter
sammanställningen ber användaren att gradera en funktions nytta.
Befintlig. Att något är önskvärt behöver inte nödvändigtvis betyda att
det är en befintlig funktionalitet, som är den andra kategorin i modellen. Det
kan finnas funktionalitet som är önskvärd som inte är befintlig samtidigt
som den befintliga funktionaliteten kan vara icke önskvärd. Befintlig funktionalitet utgörs av utvärderarens syn på vilka funktioner som finns implementerade och tillgängliga i systemet.
Använd. En delmängd av den befintliga funktionaliteten utgörs av den
använda funktionaliteten, den tredje kategorin. Det är den funktionalitet
som faktiskt används (om något används existerar den alltid). För att något
skall användas (U) måste användare veta hur. En dimension av använd
funktionalitet är frekvens (hög/låg). Orsaken till låg frekvens kan definieras
ytterligare genom att utvärderaren klassificerar om användaren upplever
funktionen som önskvärd och/eller tillfredställande. Det finns olika bakomliggande orsaker till att en funktion inte används. T.ex. att användaren inte
hittar funktionen eller att användaren inte vet om att funktionen existerar.
Användaren kan även tro att en funktion används när hon egentligen använder en annan funktion. Icke användning kan även utgöra ett medvetet
val, det kan finnas alternativa sätt att utföra samma handling eller att funktionen inte är tillfredsställande (¬S) eller ej önskvärd (¬D) och används inte
av den anledningen. Icke användning är även tidsberoende. En användare
kan vara omedveten om var en funktion finns men om denne utforskar
gränssnittet eller frågar någon kan ¬U bli U. Goodhue och Thompson (1995)
identifierade i sin undersökning att det i vissa fall finns ett förhållande där
användningen påverkar användarens attityder. Användare som använder
ett system frekvent kan störa sig mer på störningar och anse att systemet
t.ex. är opålitligt (¬S).
Upplevd. Inom modellen urskiljs ytterligare mellan å ena sidan befintlig
och önskvärd funktionalitet å andra sidan upplevd funktionalitet. Den upplevda funktionaliteten motsvarar det användarna tror att de kan göra med
systemet och utgör den fjärde kategorin. Den upplevda funktionaliteten kan
motsvara den befintliga funktionaliteten, men den kan lika gärna bestå av
funktionalitet som inte finns i systemet. Användaren kan uppleva att en
funktionalitet existerar fast att den faktiskt inte gör det. En användare måste
förstå funktionens syfte och anse att den existerar, för att funktionen skall
kategoriseras som upplevd. Upplevd finns på olika nivåer. 1. Uppfatta att
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funktionen finns i systemet 2. Uppfatta hur funktionen skall användas och
åtkommas 3. Uppleva syfte och konsekvens i arbetet. Första nivån kan ses
som grundläggande för de andra, att uppfatta att en funktion t.ex. registrera
projekt finns, nästa steg är att förstå hur funktionen skall användas t.ex.
vilka förutsättningar som krävs, den högsta nivån är att användaren upplever funktionens syfte och konsekvens i arbetet t.ex. efter registreringen av
projektet blir det sökbart i systemet.
Hur kan icke användning av en funktion relateras till upplevelsen av en
funktion? Exempel: En funktion används inte på grund av att användaren
inte vet vad den skall användas till (den sista nivån av upplevelse), vad den
har för syfte, därför kan användaren inte uttala sig om den är önskvärd i
detta läge, för att användaren skall kunna uttrycka om den icke använda
funktionen är önskvärd, krävs det att t.ex. utvärderaren kan påvisa avsedd
nytta med funktionen och att användaren i det läget kan ge ett uttalande.
Tillfredsställelse (S) och icke tillfredsställelse (¬S) kan användas på de olika
nivåerna av upplevelse, men med olika fokus. På den första och andra nivå
kan användaren endast uttrycka sig kring dess visuella utformning medan
på den tredje nivån även uttrycka dess tillfredställelse med avseende på dess
syfte och konsekvens i handlingskontexten. Det går dock ej att uttrycka om
en funktion är D eller ¬D om inte användaren förstår/upplever funktionens
syfte och konsekvens i arbetet (den tredje nivån).
Tillfredställande. En delmängd av den upplevda funktionaliteten är
den tillfredställande funktionaliteten, det är funktioner som upplevs med
tillfredsställelse (något som upplevs som tillfredsställande är alltid upplevd). DeLone och Mclean (1992) identifierade i en litteraturstudie att tillfredställelse ses som speciellt viktigt när ett specifikt system studeras, nyckelfrågan är fortfarande vilkas tillfredsställelse som skall mätas. Det finns
olika mätinstrument för att studera användares tillfredställelse från 39
aspekter till en fråga17. Tillfredsställelse har identifierats som associerad till
användares attityder till systemet. Användartillfredsställelse menar de är
den mest använda egenskapen för att mäta informationssystems framgång. I
detta arbete har tillfredsställelse studerats utifrån användares upplevelser i
användning. Där funktionskategorin har identifierats ha dimensionerna
känsla (säker/osäker) och upplevelse (bra/dåligt och lätt/svårt). Något som
inte är tillfredsställande är dock inte begränsat till att endast handla om en
funktions implementering. Användare kan vara missnöjda på grund av att

17

Se Delone och Mclean(1992) för att se exempel och referenser till utförda utvärderingar kring
tillfredsställelse

143

förutsättningarna för att använda funktionen inte är tillfredsställande t.ex.
en blankett som används som grund för registreringen av nytt projekt överensstämmer inte med de uppgifter som krävs i systemet.
Tillfredställelse kan även relateras till flera olika nivåer. T.ex. icke tillfredställelse kan relateras till ett mer generellt plan än till en specifik funktion
t.ex. övergripande inte tillfredställd med hur sökfunktionerna är utformade.
De fem funktionskategorierna (se Figur 23) utgör tillsammans en kombination av 18 relevanta klasser. Nedan ges en beskrivning av klasserna för att
stödja klassificeringen av en funktion. Exempel ges vid de klasser som har
identifierats i någon av fallstudierna eller pilotstudien (fyra klasser har därför inget exempel från empirin).
Klass

Beskrivning

D U S

Detta är bra! Så här skall alla handlingsbara system vara! Funktionen
upplevs som nyttig och stödjer användaren att utföra sina handlingar
(Den upplevs som t.ex. bra, säker och/eller lätt att använda)
Exempel: Operatören påminns vid registerring av en ny händelserapport om vilka fält som är obligatoriska genom att de är gulmarkerade.

D U P ¬S

Detta är bra men kan bli bättre. Användaren stöds inte tillräckligt att
utföra sina handlingar genom den önskvärda funktionen. Funktionen
upplevs som t.ex. dålig, svår och/eller osäker.
Exempel: En operatör skall söka efter tidigare registrerade uppgifter
om ett fordon, men kommer ej ihåg om det var enter eller tabb som
gäller för att utföra utsökningen.

D U ¬P

Användare använder denna funktion trots att de inte är medvetna om
att den finns. Troligen ett resultat av en icke medveten handling (e.g.,
trial and error). Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/utbildning. Användaren uppfattar inte den använda funktionen i
systemet, hur den kan användas eller åtkommas eller dess syfte och
konsekvens.
Exempel: en Internetbank användare var inte medveten om att när
datum inte angavs så föreslås automatiskt dagens datum.

D E ¬U S

En funktion som inte används på grund av att det finns ett alternativt
sätt att utföra samma handling. Jo då, men det finns ett annat sätt
som fungerar ännu bättre.
Exempel: Operatören använder ett alternativt sätt att få den information denne anser sig få av funktionen.”Samma information som man
kan få i patrullaktivitet. Fast man får mer info i patrullaktivitet. Här syns
bara en patrull medan i patrullaktiviteter kan man se alla patruller.”
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D E ¬U P ¬S

Funktionen är så dålig, osäker och/eller svår att användaren inte kan
använda den trots att hon skulle vilja göra det.
Exempel: Operatören använder pärmarna istället för att använda
systemet för att söka den behövda informationen. Kategorierna är
styrande vid sökning efter en externkontakt. En övergripande kategori
måste väljas, det går ej att t.ex. söka direkt på företagsnamn. Operatör: ”Det vore mer flexibelt att kunna söka på det direkt istället för att
först försöka hitta rätt kategori. Det är svårt att veta vad systemansvarig tänkte när han gjorde kategoriseringarna.”

D E ¬U ¬P

Användaren upplever/förstår inte funktionen så hon/han använder den
inte men hon/han skulle göra det om dess funktion uppfattades. Användaren uppfattar inte funktionen i systemet, hur den kan användas
eller åtkommas och/eller dess syfte och konsekvens.
Exempel: En operatör skall ta fram ett mobilnummer till mor till en
försvunnen person som står i fritexten. Operatören får scrolla efter
numret på grund av att mycket information har registrerats i fritexten.
Operatören önskar att det på ett smidigare sätt gick att få åtkomst till
numret utan att behöva scrolla. Operatören är ej medveten om att det
går att söka i fritexten med ett kortkommando.

D ¬E S

Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar och att
den fungerar bra. Men tydligen så gör användaren något annat än vad
hon tror att hon gör. Användaren uppfattar en icke befintlig funktion i
systemet, hur den kan användas/ åtkommas och/eller dess syfte och
konsekvens.
Exempel: en operatör uppfattar det som att varje fördaterad händelse
t.ex. en fotbollsmatch måste klickas upp av en operatör till händelselistan, så är dock inte fallet. En fördaterad händelse hamnar automatiskt i listan (det aktuella datumet) det finns inte ett försteg där en
operatör uppmärksammas och lägger upp den i listan.

D ¬E P ¬S

Användaren vill ha denna funktion och tror att den existerar men
anser att den skulle kunna vara bättre. Men tydligen så gör användaren något annat än vad hon tror att hon gör. Det är kanske anledningen till att funktionen inte är tillfredsställande (den upplevs som dålig,
svår, och/ eller osäker).
Exempel: En användare av kunskapssystemet trodde att konsekvensen av att klicka på registrera skulle innebära att reflektionen skulle bli
sparad och tillslut bli ett worddokument. I praktiken måste en reflektion
skrivas ner i word och sedan skickas till kvalitetsgruppen som sedan
registrerar reflektionen.

D ¬E ¬P

Denna funktion borde verkligen finnas. Ett missat användarkrav. Ett
handlingsstöd som saknas.
Exempel: En operatör upplever ett behov av en redigeringsfunktion i
fritexten. Om felstavningar eller andra fel görs går de ej att redigera.
”Man kan få gliringar om att man inte kan svenska. Det kan även
hända att man är inne och skriver på fel hr.
Tabell 30: Önskvärd funktionalitet klasser av D.EU.PS. Modellen
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Klass

Beskrivning

¬D U S

Den fungerar bra trots att användarna egentligen inte vill ha den.
Upplevs inte ge hög grad nytta.

¬D U P ¬S

Användaren är inte bara tvingad att använda funktionen, den är även
icke tillfredsställande (den upplevs som dålig, svår, och/ eller osäker).
Exempel: En användare av Internetbanken upplevde repeteringen
med angivningen av säkerhetskoder som tidsödande. ”Det ger ingen
mer säkerhetskänsla, det tar bara tid!!!”

¬D U ¬P

Användaren använder denna funktion trots att de inte vet att den
existerar (uppfattar inte funktionen i systemet) och de vill inte ha den.
Troligen ett resultat av icke medveten handling. (e.g., trial and error).
Detta skall undvikas.

¬D E ¬U ¬P

Detta kan och skall tas bort, ingen kommer att märka det. Användaren
uppfattar inte funktionen i systemet, hur den kan användas/åtkommas
och/eller dess syfte och konsekvens.
Exempel: Användaren uppfattar att det finns en funktion som benämns
relation (den ger Information om inblandade på en händelse) men vet
ej dess användningsområde. Användaren vet inte vad funktionen:
Relation skall användas till ”Jag vet inte vad relation är för något systemansvarig vet”.

¬D E ¬U S

Funktionen fungerar bra (är tillfredsställande) men användarna behöver inte den funktionaliteten (upplever låg nytta).
Exempel: Operatören ser ingen nytta med funktionen. ”Vad skall jag
ha den till? Ingen funktion för mig, Informationen finns redan, ”det blir
kaka på kaka”,

¬D ¬E P ¬S

Användaren tror att denna oönskade funktion existerar (uppfattar i
systemet, hur den kan användas och åtkommas och/eller syfte och
konsekvens i arbetet) men att den kan bli bättre, men den finns inte
alls, och bör ej heller utvecklas. Härrör säkerligen från lärbarhet eller
instruktioner/ utbildning.
Exempel: En användare av kunskapssystemet uppfattade det som att
man var tvungen att klicka på rubriknamnet för ett fält för att kunna
skriva i rutan.

¬D ¬E

S

Användaren tror att denna oönskade funktion finns och att den fungera
bra (upplevs lätt att använda, bra och eller användaren känner sig
säker), men det gör den inte, och det är bäst att vi lämnar det så.
Härrör säkerligen från lärbarhet eller instruktioner/ utbildning.

¬DE¬U P ¬S En funktion som användaren anser sig inte behöva (upplevd låg nytta),upplevs icke tillfredsställande(dålig, osäker, svår att använda etc.)
och används därför inte.
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¬D ¬E ¬P

En oönskad funktion som inte existerar i systemet, och det finns ingen
anledning att implementera den heller.
Exempel: En operatör ansåg att det inte fanns något behov av en
hjälpfunktion ”Systemet är tillräckligt tydligt”.

Tabell 31 Icke önskvärd funktionalitet klasser av D.EU.PS. Modellen

I fallstudierna har det visat sig användbart att utnyttja D.EU.PS. Modellen
för att rikta utvärderarens uppmärksamhet till denna typ av aspekter under
datainsamling och som ett verktyg för att analysera användar/systeminteraktion inom olika verksamhetskontexter (se Ågerfalk m.fl.,
2002). D.EU.PS. Modellen fångar viktiga aspekter att beakta när användares
interaktion med IT-system studeras. Modellen gör det möjligt att diskutera
funktionaliteten i ett system med avseende på vad som är önskvärt och vad
som inte är det, vad existerar och vad saknas, vad används och vad är onödigt, vad upplevs finnas och vad används med tillfredsställelse? Detta i sin
tur gör det möjligt att identifiera och diskutera olika användares uppfattningar och attityder gentemot systemet, och hur dessa uppfattningar och
attityder förändras över tiden. Det vore t.ex. inte någon idé att arbeta om en
del av systemet om det är troligt att det ändå inte kommer att användas.
D.EU.PS. Modellen representerar en operationalisering av användbarhet
som erbjuder en analytisk flexibilitet som omfattar inte endast mer eller
mindre effektiv och tillfredställande önskvärd (ändamålsenlig) funktionalitet. Denna flexibilitet uppnås genom att användbarhetskategorierna placeras
i en bredare och utvecklande kontext (Ågerfalk och Eliason, 2003).
Genom att arbeta mot målet med DUS, därmed önskvärd, använd och tillfredsställande funktionalitet kan det även ses som att arbetet strävar efter att
IT-systemet skall upplevas som handlingsbart av användarna. Handlingsbarhet innebär att ett IT-system skall befrämja, understödja och möjliggöra
handling genom systemet eller baserat på information från systemet.

8.6 Egenskaper av handlingsutrymme
I detta kapitel presenteras och grundas de identifierade egenskaperna från
empirin (se kapitel 5, 6 och 7). Egenskaperna används i fenomenanalysen
(steg 5 i utvärderingsprocessen) där orsaken till ett fenomen relaterades till
en egenskap av handlingsutrymme. En egenskap som möjliggör och eller
begränsar användaren att handla. De egenskaper som presenteras här kan
därmed användas av en utvärderare som ett stöd för att identifiera vad som
möjliggör och/eller begränsar handling.
Vilket handlingsutrymme vill jag som designer att en användare skall uppleva i användning? De presenterade egenskaperna i denna avhandling kan
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ses som justerbara parametrar som kan ändras för att öka möjligheterna för
att få den önskade upplevelsen. En av mina inledande forskningsfrågor var
vilka egenskaper ett handlingsutrymme kan utgöras av. Jag har eftersträvat
att konkretiseras innebörden av handlingsutrymme. Detta för att kunna
identifiera vad som möjliggör, begränsar eller ger förutsättning för handling.
Med egenskaper avser jag sådant som påverkar användningen av ITsystemet i dess handlingskontext och upplevelsen av IT-systemets handlingsutrymme. Vad användaren upplever som möjligt eller omöjligt påverkas av egenskaperna av det upplevda handlingsutrymmet. Jag föreslog inledningsvis att ett IT-systems designade handlingsutrymme är komponerat
och gestaltat av IT-systemets form, funktion, struktur och handlingskontext.
Där det inre handlingsutrymmet består av IT-systemets möjligheter och
begränsningar i dess form, funktion och struktur. Det yttre handlingsutrymme handlar om handlingskontexten i vilken IT-systemet används. Vilka
normer, förutsättningar, handlingar, sociala företeelser etc. som påverkar
användarens handlingsutrymme. Dessa indelningar har utvecklats och utökats i licarbetet (se analys av egenskaper i pilotstudien, fallstudie 1 och 2).
Det yttre handlingsutrymmet benämns här för yttre förutsättningar i handlingskontexten och det inre för systemegenskaper. Andra kompletterande
egenskaper som har identifierats i empirin är användningsegenskaper,
användaregenskaper och fysiska förutsättningar.
8.6.1 Egenskaper i ett sammanhang
Hult (2003) menar att en egenskap är utmärkande och önskvärda inslag i
relationen mellan användare och artefakt, och att användningsegenskaper är
upplevelser och värderingar som användningen av ett visst föremål skapar i
interaktion med användare. Denna typ av egenskap har jag även valt att
benämna användningsegenskaper som är förväntningar eller upplevelsen av
IT-systemet i användning. Jag ser det som att yttre förutsättningar i handlingskontexten, fysiska förutsättningar, användaregenskaperna och systemegenskaperna påverkar de upplevda användningsegenskaperna (se Figur
24). I utvärderingsprocessen identifieras användarens upplevda handlingsutrymme som relateras till egenskaper i handlingsutrymmet. Det innebär att
t.ex. fenomenet att operatören inte använder systemfunktionen ”Sök externkontakt” för att den upplevs som begränsande (användaren tvingas välja en
kategori och kan inte söka fritt på t.ex. företagsnamn) utan använder pärmarna för att hitta en kontakt, relateras till (systemegenskapen) begränsad
flexibilitet. Upplevelsen av funktionen i sin tur klassificeras i enlighet med
D.EU.PS. Modellen (i detta exempel klassificeras funktionen som DE¬UP¬S).
Användningsegenskaper är de faktiska egenskaperna som upplevs i användning. Genom att i designprocessen t.ex. försöka få en funktion hand-
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lingstydlig kan förutsättningarna öka för att det skall upplevas även i användning. Det handlar alltså om avsedda och upplevda egenskaper av ITsystems handlingsutrymme. Systemegenskaperna är det som designern kan
påverka genom IT-systemets form, struktur och funktion. Löwgren och Stolterman (1998) menar att det i IT-design handlar om gestaltning och komposition av funktion, struktur och form som måste vägas mot varandra för att
skapa en helhet. Formen återger vilka funktioner som finns (systembilden).
Huruvida funktionerna upplevs (användarens bild) som avsett (designers
bild) eller inte bestäms i den specifika användningssituationen. Funktioner
görs synliga och handlingsbara genom skärmdokument (Goldkuhl och
Ågerfalk 2002). Ett skärmdokument kan ses som multifunktionellt på så sätt
att det kan stödja utförandet av en handling, det kan fungera som ett handlingsmedium i utförandet av en handling och det kan innehålla resultat från
handlingar som användaren kan tolka (Cronholm och Goldkuhl 2002). Ett
IT-system därmed anses tillhandahålla vissa funktioner. Dessa funktioner
utgör tillsammans ett IT-systems handlingspotential (vad som kan utföras
med det). IT-systemets handlingpotential i sin tur ger ett handlingsutrymme
som användaren kan agera inom. En funktion anser jag kan vara allt från ett
symboliskt värde till ett användningsområde. T.ex. statussymbol eller en
handling som systemet stödjer. Funktion relateras främst till en uppgift i
detta arbete d.vs. vilken handling som stöds. Struktur avser IT-systemets
mjuk-(t.ex. program) och hårdvara(t.ex. processor). Andra faktorer som möjliggör och begränsar användaren att agera är användaregenskaper t.ex. användares erfarenheter, uppfattningar, förkunskaper, kompetens, attityder
och fysiska förutsättningar. Upplevelsen kan även påverkas av yttre förutsättningar. Ett IT-system är alltid en del av en verksamhetskontext/användningskontext där systemet medierar handlingar, där yttre förutsättningar som normer, arbetsmiljö, förutsättningar, regler, handlingar, sociala företeelser, arbetsfördelning, hierarkier etc. (se t.ex. Ågerfalk, 2003) påverkar användarens handlingsutrymme. Exempel från polisen visar att förutsättningar i handlingskontexten är viktig att beakta där faktorer som att
operatörerna hör varandra på grund av att de sitter i samma rum, har personkännedom etc. påverkar användningen av systemet. En annan viktig
faktor är handlingen d.v.s. vilken typ av uppgift som användaren vill kunna
utföra genom systemet.
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Figur 24: Egenskaper i ett sammanhang

Det kan även ses som att det finns ett fysiskt handlingsutrymme som består av
fysiska förutsättningar i handlingskontexten, användaren och IT-systemet.
Denna dimension korsar de tidigare nämnda huvudkategorierna förutsättningar i handlingskontexten, system- och användaregenskaper. I fysiska
förutsättningar ingår t.ex. utrustning, placering av systemet, och miljöbegränsningar.
8.6.2 Möjliggörande och begränsande egenskaper
De identifierade egenskaperna har möjliggjort och/eller begränsat användares handlingar i de studerade fallen. Vid identifiering av egenskaper har jag
dels studerat upplevda fenomen i användning d.v.s. problem och styrkor
som användare upplevt i användning som har begränsat eller möjliggjort
handling (se kapitel 5-7). Yttre förutsättningar har främst identifierats under
intervjuer med olika verksamhetsaktörer som uttryckt möjligheter och begränsningar i IT-systemets handlingskontext.
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Olika aktörers upplevelser har därmed varit grunden till identifiering av
egenskaper. Egenskaperna grundas i befintliga teorier i detta avsnitt. De är
inte på något sätt heltäckande utan visar på egenskaper som kan begränsa
eller möjliggöra användares handlingar. Egenskaperna är främst tillämpbara
vid studier av system som används inom en verksamhet med handlingar
som registrera och söka, då de har identifierats i sådana kontexter. De egenskaper som har identifierats i pilotstudien och fallstudierna är huvudkategorierna yttre förutsättningar, systemegenskaper, fysiska förutsättningar, användaregenskaper och användningsegenskaper.

Egenskaper av handlingsutrymme
Yttre förutsättningar
Inre/yttre driv kraft
Integration
Begreppsapparat
Arbetsorganisation
Mervärde
Fysiska förutsättningar
Normer/regler
Informationskvalitet

Systemegenskaper
Handlingstydlighet
Handlingsstöd
Gestaltningsstöd
Konstruktionsstöd
Navigeringsstöd
Flexibilitet
Handlingslogiskt
Handlingsdistribution

Fysiska förutsättningar
Användarens fysiska förutsättningar
IT-systemets konstruktionsstöd
Handlingskontextens fysis ka förutsättningar

Användaregenskaper
Aktörsroll
Förkunskaper/kompetens
Attityd
Fysiska förutsättningar
Självständighet

Användningsegenskaper
(Klassas enligt D.EU.PS. Modellen)

Figur 25: Egenskaper av handlingsutrymme

Inledningsvis presenteras de egenskaper som har med yttre förutsättningar
att göra för att sedan presentera systemegenskaper, användaregenskaper,
användaregenskaper, fysiska förutsättningar och användningsegenskaper.
YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
De yttre förutsättningarna har med vilka normer, förutsättningar, handlingar, sociala företeelser etc. som påverkar användarens handlingsutrymme.
Denna egenskap kan relateras t.ex. till Bannon och Bødker (1991) som menar
att system har en mening i ett socialt sammanhang och design innebär nya
förutsättningar för t.ex. koordination och kommunikation.
En förutsättning som ger ökat handlingsutrymme för en grupp kan innebära
en begränsning för en annan. Rätt förutsättningar inbegriper även klienter,
på så vis att om rätt förutsättningar finns på ett tidigt stadium kan använda-
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rens handlingsmöjligheter öka. T.ex. allmänheten har rätt nummer och ringer enbart när det gäller ett polisiärt ärende.
Inre/yttre drivkraft. Löwgren och Stolterman (1998) använder begreppet inre motivation för att beskriva vilka drivkrafter som finns för att
använda IT-artefakten. En strävan att använda produkten och grunden till
det. Jag har istället använt inre/yttre drivkraft som jag anser betonar att det
finns drivkrafter som kan komma från två håll i en handlingskontext. En
viktig fråga att ställa sig i designarbetet av ett handlingsutrymme är vilken
inre drivkraft skall driva användningen av systemet t.ex. att systemet innehåller information för att handla eller för att kvalitetssäkra arbetet. En annan
fråga är om det skall finnas yttre drivkrafter i organisationen för att driva på
användning av systemet t.ex. arbetsrutiner. Ett annat begrepp som de använder är spelbarhet som utmärks av användarens upplevelse av användningen av systemet som i sig gör att användaren vill använda det igen. Begreppet innebär ett intresse som en inre drivkraft att använda systemet igen.
Mervärde. En egenskap som kan ses som en underkategori till inre/yttre
drivkraft är mervärde. Systemet används inte om det inte ger ett mervärde.
Mervärde har med frågor som vilka värden skall systemet realisera? Hur
skall de förankras? Ett exempel från kunskapssystemet är att användningen
av systemet var beroende av att det fanns intressanta reflektioner. Ett annat
mervärde som användarna upplevde var att systemet ger möjlighet att söka
kunskap utan att behöva blotta sin okunskap genom att fråga kollegor. Det
är därför av vikt att motiven till införandet av systemet är förankrade i verksamheten. Löwgren och Stolterman (1998) presenterar en bruksegenskap
som de benämner symbolvärde, där varje detalj inte bara får en funktionell
betydelse utan även en symbolisk. Vilket kan ses som en dimension av mervärde. En artefakt har en symbol som värderas i ett sammanhang som inte är
direkt kopplat till funktionaliteten (Löwgren och Stolterman, 1998).
Integration (av IT-systemet i handlingskontexten). Hur väl
överensstämmer IT-systemet med handlingskontexten? Integration är även
en aspekt som anses vara viktig inom handlingsbarhetsteori (se t.ex. Ågerfalk, 2003). IT-systemet ingår i en större handlingskontext det är därför av
vikt att förutsättningar stämmer överens med de krav som ställs i systemet.
Ett exempel från kunskapssystemet är att på blanketten för projektbeskrivning fanns det ingen teckenbegränsning vid angivelse av projektnamn, medan det fanns i systemet, vilket införde problem vid registrering. En annan
aspekt som är av vikt är att det råder överensstämmelse mellan benämningar
av begrepp i verksamheten och systemet (se även begreppsapparat nedan).
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Integration handlar även om att systemhandlingarna skall kännas naturliga,
d.v.s. att de överensstämmer med hur det ser ut i kontexten t.ex. en operatör
upplevde att det är naturligt att det i systemet endast går att delegera fall
som är låg prioriterade (i systemet), eftersom det kan en stund innan de tas
om hand. En annan dimension är systemets syfte som innebär att det skall
finnas en överensstämmelse mellan verksamhetens mål och målen med användningen av systemet. IT-systemet är ofta ett av flera system som används
i handlingskontexten. Det gör det viktigt att integrationen mellan olika system
även beaktas t.ex. om det råder systemkompatibilitet så att information kan
klippas in från ett system till ett annat.
Begreppsapparat. Vilka begrepp skall användas? Vilken innebörd skall
de ges? Behövs det förtydligande av begrepp för att undvika missförstånd.
Behöver begreppsapparaten utvecklas? Tolkning av systembegrepp kan
skilja sig mellan olika användare. Det är därför viktigt att en gemensam
uppfattning av centrala begrepp finns. Viktiga frågor att ställa sig är därför
vilka effekter kan feltolkningar av begrepp ge? Vilka begrepp är det viktigt
att användarna har samma uppfattning om? Systemet kan t.ex. förstärka en
gemensam begreppsapparat. Denna egenskap har sin motsvarighet inom
handlingsbarhetsteori där vikten av att språket som används i systemet
överensstämmer med användarens professionella språk förespråkas (se t.ex.
Cronholm och Goldkuhl 2002; Sjöström och Ågerfalk,2003).
Arbetsorganisation. Hur ser organisationen kring användningen av
systemet ut? Förutsättningen arbetsorganisation handlar i mångt och mycket
om att systemutveckling även är verksamhetsutveckling se t.ex. Goldkuhl
och Röstlinger (1988). Bannon och Bødker (1991) uttrycker det som att design av system även innebär design de nya förutsättningarna i användarens
användningssammanhang.
Finns det behov av eller finns det arbetsrutiner där användningen av systemet ingår. En viktig aspekt är att få ett bra samspel mellan rutiner/handlingar i verksamheten och rutiner/handlingar i systemet. Det kan
krävas rutiner för att systemet skall användas vid de tillfällen som det är
tänkt t.ex. Om användningen av systemet ej har rutiniserats i en verksamhet finns risken att det inte används i den utsträckning som det är tänkt.
Systemet skall ingå i en arbetsprocess och kännas naturlig för användarna.
Arbetsfördelningen skall vara förankrad hos de olika aktörerna, d.v.s. vad som
ingår i en aktörs arbetsuppgifter. Det bör framgå om det skall finnas ett
gemensamt handlingsmönster för hur användaren skall arbeta i relation till
systemet och eventuella klienter. D.v.s. hur användarna skall arbeta i relation till systemet t.ex. att användaren alltid skall kontrollera om det finns
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existerande information att ta del av. I arbetsorganisationen är det av vikt att
studera behov av förändringsrutiner, dv.s. skall det vara möjligt att anpassa
en funktion lokalt i verksamheten och vad innebär det om funktionen används på ett helt annat sätt i andra delar i verksamheten? Användningsfrekvensen påverkar bl.a. användarens förmåga att komma ihåg hur en funktion
fungerar. Det finns därmed ett större behov av att vara tydlig när systemet/funktionen används sällan. När och hur skall användning av systemet
ske? Hur ofta skall systemet användas? Fördröjd användning kan inträffa
om t.ex. användarna inte använder systemet vid de tillfällena som det var
tänkt. Användningsflexibilitet handlar om en balansgång mellan tvång och
frihet till att använda systemet. Tidsensitivitet har med om det är ett tidskritiskt eller icke tidskritiskt system som fångar när beslut måste fattas t.ex.
minutoperativt.
Handlingskontextens fysiska förutsättningar. Begränsningar
och möjligheter i utrymmet där användningen skall utföras är en viktig
aspekt att beakta. En annan fysisk förutsättning är vilken typ av utrustning
(system, in- och utenheter) som finns att tillgå; skärmar, headset, vilka andra
system som används etc. Typ av arbetsplats t.ex. Öppet kontorslandskap eller
enskilt kontor. Fördelning av datorkraft/ utrustning/information mellan aktörer
och platser (se även handlingsdistribution). Mobilitet: hur flexibelt skall användningen vara t.ex. oberoende av tid och plats. Vikten av att rätt förutsättningar för att använda systemet finns har även diskuterats av bl.a. Löwgren och Stolterman (1998).
Normer/Regler. Lagar och regler styr operatörernas arbete, vad de kan
respektive inte kan göra, t.ex. vilka uppgifter de får respektive inte får sprida. Detta kan relateras till det etiska perspektivet som bl.a. Löwgren och
Stolterman(1998) för fram som en designförmåga. I denna situation handlar
det om en etik utifrån användarens perspektiv som möjliggör och begränsar
handling.
Informationskvalitet. DeLone och Mclean (1992) har använt begreppet informationskvalitet som huvudkategori som inbegriper spridbarhet,
tillförlitlighet, kvantitet, lämplighet etc. Informationskvalitet i detta arbete
har berört att det krävs ett gemensamt ansvartagande för att uppgifter registreras, så att förutsättningar för att agera finns i nästa steg med
rätt/tillräcklig information. Dimensioner som förtydligar egenskapen är
spridbarhet, informationstillförlitlighet, och kvantitet. Spridbarhet av information handlar t.ex. om att när användare skriver in en uppgift kan andra ta
del av den. Informationstillförlitlighet (riktighet, tillit, korrekt etc.) innebär att
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användarna skall känna tillit till den information som finns registrerad.
Kvantitet har med att det måste finnas tillräckligt många registrerade uppgifter för att systemet skall användas t.ex. i kunskapssystemet användes inte
systemet i den utsträckning det var tänkt p.g.a. att det inte fanns så många
registrerade reflektioner att ta del av.
Informationskvalitet berör handlingsminnets kvalitet med frågor som är det
rätt, relevant handlingsminne? Vem har ansvar över innehållet? Handlingsminnet består av sökbar information, statistik underlag etc. Begreppet handlingsminne kommer från handlingsbarhetsteorin (se t.ex. Ågerfalk, 2003).
Goldkuhl (1996) menar att det finns olika typer av ansvar kopplat till ett ITsystem. Det finns handlingsansvariga som är ansvariga för de funktioner
som finns i och utförs av systemet. Den/de som är ansvariga över systemets
funktionalitet (vad som kan göras) är dock inte samtidigt ansvarig för innehållet. De som utför handlingar genom systemet är ansvariga över kvalitén
av den information som de anger. Systemansvarig är ansvarig att tillhandahålla en uppsättning av möjliga IT-systemshandlingar. Jag anser dock att en
designer är ansvarig över om de möjligheter och begränsningar som har
implementerats i form av funktioner, stödjer användaren att ange rätt typ av
information som t.ex. beslut sedan grundas på. D.v.s. kan systemegenskaper
ha en påverkan på informationskvalitén.
SYSTEMEGENSKAPER
Systemegenskaperna är det som designern kan påverka genom IT-systemets
form, struktur och funktion. Formen återger vilka funktioner som finns. Huruvida funktionerna upplevs som avsett eller inte bestäms i den specifika
användningssituationen. Funktionen är systemets faktiska kontextuella syfte
och användning. Struktur avser IT-systemets mjuk- (t.ex. program) och
hårdvara(t.ex. processor).
Genomskinlighet/Handlingstydlighet. Norman (1988) föreslår
genomskinlighet (visibility) som en viktig aspekt att beakta vid formgivning
d.v.s. göra relevanta delar synliga. Löwgren och Stolterman (1998) använder
även begreppet genomskinlighet för att beskriva i vilken utsträckning användaren kan förstå och utnyttja den funktionalitet som artefakten avser att
erbjuda. Genomskinlighet är en dimension som sträcker sig från en svart
låda till en glaslåda. En svart låda är en artefakt som är helt omöjlig att
genomskåda. Vilken grad av genomskinlighet som artefakten får är en avgörande faktor för hur artefakten kommer att användas, det vill säga vilket
handlingsutrymme som skapas. Genomskinlighet har en tydlig koppling till
handlingstydlighet som jag har använt. Handlingstydlighet kan ses som en
underkategori till genomskinlighet (vilka handlingar jag kan utföra och ef-

155

fekterna av utförandet av handlingen, vad användaren kan göra). En aspekt
som är viktig att beakta om handlingstydlighet eftersträvas är att påvisa möjliga handlingar. Ett exempel där brist med relation till detta uppstod var när
en användare inte visste hur man skulle ändra betaluppgifterna. Användaren kunde inte ändra uppgifterna och tvingades avbryta betalningen för att
börja om från början.
En annan aspekt att beakta är att IT-systemet är konsekvent utformat. Konsekvent inom användbarhet handlar primärt om lärbarhet (Keinonen, 1998).
Nielsen (1993) menar att konsekvens underlättar användarnas förståelse för
gränssnittet genom att samma handling eller kommando resulterar i samma
effekt. Detta skänker dem säkerhet i deras användning av systemet och ökar
användarens känsla av kontroll. Samma information skall bli presenterad på
samma ställe på alla skärmar och dialogboxar (Nielsen, 1993). Shneiderman
(1998) uttrycker det som att handlingar skall ske i samma ordning i liknande
situationer, identisk termologi skall användas i hintar, menyer och hjälprutor. Designen skall även vara konsekvent med färg, layout, teckenstorlek och
typsnittsanvändning (Shneiderman, 1998). Visuell konsekvens menar Keinonen (1998) kan appliceras på olika typer av fenomen som terminologin
som används i systemet, sekvenserna som uppgifterna utförs, och konsekvensen av design av olika applikationer. De lyfts även fram i min induktiva
analys där konsekvent utformning innebär att en design har samma betydelse genomgående i systemet (associera till samma effekt). Konsekvens mellan
olika applikationer är något som identifierades i polisfallet där olika handgrepp användes i systemet och mellan olika system. Genom att grovstrukturen i systemet för samma typ av handlingar är likartade designade understöds systemets handlingstydlighet. En handling skall i största möjliga mån
utföras på samma sätt i ett system om handlingstydlighet är eftersträvansvärt t.ex. om sökning sker genom tabb eller enter (konsekvens och standarder i och mellan system gör att det är lättare för användaren att kunna använda delar av systemet som inte används frekvent). En tvetydig formulering kan göra användaren osäker på vad effekten kommer att bli av utförd
handling t.ex. vid ett felmeddelande. Användning av snarlika ikoner med
skilda funktioner bör undvikas. Vikten av användningen av terminologi
uttrycks genom dimensionen att naturliga benämningar skall användas vid
strävan efter handlingstydlighet.
Ett annat sätt som bidrar till att systemet upplevs som tydligt är synliggöra
aktörer, med det avses att det framgår vem som har utfört en handling (utförare) och vem resultatet av en handling riktar sig till (tolkare). Synliga aktörer är även något som framförs som en viktig aspekt inom handlingsbarhetsteorin (se t.ex. Ågerfalk, 2003) Ett exempel är att det efter registrering av
projektinformation syns vem som har gjort registreringen. Kontraster kan
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öka handlingstydligheten, en text kan vara svår att läsa på grund av dålig
färgkontrast och gör det därmed svårt att utföra handlingar som baseras på
den visade informationen (se t.ex. Shneiderman,1998 kring användning av
färg). Ett användningsområde för funktionen skall framkomma, nyttan med en
funktion. Konsekvenser av utförd handling eller icke handling skall var tydlig
t.ex. hur registrerad information sedan används i verksamheten. Denna syn
representeras även inom handlingsbarhetsteorin (se t.ex. Ågerfalk ,2003).
Handlingsstöd. (Stöd för att utföra en handling, hur utföra handling).
Handlingsstöd handlar bl.a. om ett val huruvida systemet skall upplevas
som stödjande eller utforskande. Skall systemet i så hög grad som möjligt
stödja användarna att utföra handlingarna, eller skall användaren utforska
gränssnittet och söka efter möjliga handlingar?
Handlingsstöd inbegriper underkategorierna gestaltningsstöd (hur de möjliga
handlingarna presenteras genom designen), konstruktionsstöd (t.ex. är kapaciteten tillräcklig för den typen av handlingar som skall utföras) och navigeringsstöd (hur navigering kan utföras). Underkategorierna gestaltningsstöd,
konstruktionsstöd och navigeringsstöd förtydligas ytterligare nedan.
Gestaltningsstöd/interaktivitet. Löwgren och Stolterman (1998) använder
begreppet interaktivitet och tät koppling för att beskriva idealet att avståndet
mellan användarens avsikter, handlingar och effekter görs så litet som möjligt. Ett sätt att göra kopplingen tätare är att reglagen är utformade så att
effekterna och dess potential framgår i dess utformning och beteende. Objekten skall designas så att det framgår vad de skall användas till. Menyval
som är gråtonade när de inte kan användas, att användare alltid skall kunna
ångra en utförd handling. Tydliga likheter finns mellan interaktivitet och
handlingsstöd. Interaktivitet motsvaras av gestaltningsstöd som är en underkategori till handlingsstöd. Normen (1988) uttrycker det som att det
handlar om ”Knowing what to do”. D.v.s. ge signaler om möjlig användning, handlingar och funktioner. Gestaltningsstöd kan uttryckas genom att
användaren får feedback på utförd handling. Feedback behövs t.ex. i felmeddelanden som talar om vad problemet är och förslag på vad som bör förändras för att önskad handling skall bli genomförd. Feedback som en viktig
aspekt att beakta i designarbetet framhålls även av bl.a. Löwgren (1993). En
annan aspekt som bidrar till handlingsstöd är att erbjuda användaren handlingsstöd för att ångra/avbryta handling (se även t.ex. Löwgren, 1993). Norman (1988) uttrycker det som att det är av vikt att designa för fel. Stödjande
utformning: Genom att gruppera information kan relationer framhävas, se
därför till att viktiga delar är lätta att se och är klart skilda från andra saker
(Preece, 2002; Löwgren, 1993). En annan aspekt att beakta för att stödja
användaren är att inte belasta korttidsminnet. Principen att interaktionen
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vändaren är att inte belasta korttidsminnet. Principen att interaktionen skall
stödja återerinring snarare än återminnas är en välkänd fras (se t.ex. Nielsen,
1993), som även lyftes fram i analysen. Ett annat sätt att bidra till stödjande
utformning är att ge stöd för att ange krävd information t.ex. lyft fram begränsningar av t.ex. att det endast går att max ange tre sökalternativ i designen istället för att användaren skall komma ihåg d.vs. stödja återerinring
istället för att komma ihåg, att förebygga fel genom att t.ex. ej tillåta dubbellagringar. Konsekvent användning av färger och symboler stödjer även användaren att agera (samma färg, symbol skall inneha samma betydelse i alla
delar av systemet).
Presentation: Grafik kan möjliggöra en överblick som inte statiska listor kan
ge t.ex. överblick över ett område genom en kartbild (hur olika adresser
förhåller sig till varandra). Presentation/kategorisering/ filtrering av information kan ge stöd för att handla t.ex. patrull kan använda olika nummer
för att signalera till operatören vad de vill, som syns i telefonlistan och är
därmed ett stöd för prioritering. Stöd för prioritering kan även uppnås genom att systemet genom ljudsignal uppmärksammar och färger som varnar
och information som är filtrerad.
Tillgång till information (för att kunna handla) kan även stödja användaren
genom att visa information som användaren behöver för att handla. T.ex. att
ge åtkomst av moment specifik information vid utförande av handling. Placering av information kan även vara avgörande för användarens förmåga att
handla.
Keinonen(1998) menar att lämplig visuell presentation har dominerat forskning inom användargränssnittsdesign. Det betonas att användare skall få
tillräcklig och adekvat information för att handla. Tillgång till information
kan uppnås genom att ge åtkomst av förutsättningar i form av information
för att agera inom räckhåll. Handlingsstöd i form av riktlinjer för hur användaren skall agera (vilka som skall kontaktas, vilken information som
behövs etc.), systemspecifik hjälp (rätt format på krävd input etc.).
Navigeringsstöd. Hur användaren erbjuds navigeringsmöjligheter, inre
och global navigering d.v.s navigering inom en sida och mellan olika delar.
Hur åtkomst av navigeringsmöjlighet ges (meny, direkt manipulation etc.). I
studien av kunskapssystemet skede åtkomst av navigeringsalternativ genom
högerklick då en pop-up meny visades, ett sätt som var svårt för användarna att komma ihåg. Orientering i systemet innebär att stödja användaren med
frågor som var är jag, var har jag varit och var kan jag gå. Orientering är
även något som diskuterats i relation till kvalitetsideal inom bl.a. handlingsbarhet (se t.ex. Cronholm och Goldkuhl, 2002).

158

Konstruktionsstöd. Finns det rätt förutsättningar i IT-materialet för att
utföra de önskvärda handlingarna? Löwgren och Ehn (1997) menar att
strukturen av ett system är dess materiella eller mediala aspekter, teknologin
i termer av hårdvara och mjukvara t.ex. prestanda. Arvola (2002) anser att
ett IT-system har ett material med egenskaper som minne, plattform, processorhastighet och bandbredd. Jag kompletterar denna indelning med andra
aspekter av IT-systemets material som kan möjliggöra och begränsa handling. Hur/Var åtkomst av systemet sker t.ex. kunskapssystemet fanns att
tillgå på verksamhetens intranät, åtkomst av funktioner t.ex. i studien kunde
en användare gå in på funktioner som han inte var behörig att använda Teknisk lösning t.ex. klient/serverlösning och möjliga konfigurationsinställningar. Systemintegration handlar t.ex. om information mellan system, översättning av information mellan system. Vilket möjliggör bl.a. återvinning av
information istället för att det dubbellagras. Kommunikationskanal. Vilka
kommunikationskanaler (radio, telefon, e-post etc.) som används och hur de
är integrerade.
Flexibilitet/föränderlighet. Föränderlighet är ett begrepp som
Löwgren och Stolterman (1998) använder som handlar om i vilken utsträckning användarna och andra skall kunna förändra IT-artefaktens struktur,
form eller funktion. Om designen tvingar användarna att utföra uppgifterna
i en viss ordning eller om det är flexibelt, finns valmöjlighet som bestäms i
den enskilda användningssituationen. Föränderlighet har en tydlig koppling
till flexibilitet som jag har använt för att beskriva samma företeelse. Är användarens upplevelse styrd eller fri? Begränsad flexibilitet kan innebära att
användaren endast kan välja mellan förbestämda val (lista) som ger ett begränsat urval (ej anpassningsbart) t.ex. att det inte går att söka allmänt endast specifikt. En kategori kan t.ex. vara styrande för vad som kan användas
i nästa lista. Om det finns alternativa sätt att utföra samma handling/få
samma information.
Val av interaktionsobjekt påverkar därmed systemets flexibilitet genom att
listor t.ex. ger ett begränsat urval medan fritext ger användaren större frihet.
Begränsningen kan även ta sig i form av teckenbegränsning vid inmatning
av uppgifter. Flexibilitet kan även ta sig i uttryck hur styrd användaren är
att följa en viss arbetsgång (interaktionsstruktur linjär eller olinjär).
Input flexibilitet innebär t.ex. att användaren kan skriva en adress som inte
finns med i adressregistret. Systemets anpassningsbarhet om det t.ex. går att
anpassa en funktion till ett nytt användningsområde. Presentation: t.ex. Filtreringsmöjlighet där ordningen av informationen (fält) kan förändras.
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Handlingslogiskt/Handlingsstruktur. Norman (1988) presenterar
hur uppgifter kan struktureras för att beskriva eventuella möjligheter/begränsningar med att utföra en uppgift. Han nämner brett och djupt
beslutsträd samt grunda och smala strukturer. Handlingsstrukturen kan ses
vara en dimension av handlingslogik. Om strukturen passar uppgiften som
användaren vill utföra kan den ses som handlingslogisk. Handlingslogik
handlar om det är av vikt att systemet skall upplevas som logiskt? Skall logiken framträda? Om placering av knappar, inmatningsrutor, listor etc. följer
handlingsordningen att t.ex. det generella alternativet kommer först och
styr/begränsar innehållet i de övriga komboboxarna. I vilken ordning fält
skall fyllas i, vilka fält som är obligatoriska, i vilket moment information
skall sparas. Påbjuda val, logisk sortering av val, indelningsgrund för kategorier. Valbara sökbegrepp skall ligga logiskt t.ex. län skall ligga före adress,
för att minska sökningen. Benämningen av begrepp: t.ex. begrepp som används i systemet bör följa verksamhetens logik inte databasens.
Handlingsdistribution/Självständighet. Handlingsdistribution
handlar bl.a. om att avgöra vad som skall ske per automatik och vad som
skall göras manuellt samt fördelning av handlingskraft mellan utförare.
T.ex. skall användaren avgöra en prioritet eller skall systemet föreslå eller ge
en prioritet? Skall förslaget vara möjligt att förändra eller skall det vara fast?
Löwgren och Stolterman (1998) benämner en liknande egenskap för självständighet. Självständighet menar de allmänt handlar om initiativet skall
vara hos användarna eller om stora delar skall vara automatiserat. Nivån på
de instruktioner som användarna får ange påverkar hur självständig den
upplevs vara. Det kan ses som att jag har utvecklat egenskapen självständighet till att vara en underkategori till handlingsdistribution, genom att det
täcker inte bara fördelning mellan användare och IT-system utan även användare till användare. Shneiderman(1998) talar om användarkontroll och
menar att användaren vill ha kontroll och kunna påverka objektet istället för
att endast ge instruktioner. Användarkontroll kan ses vara en del av utformningen av IT-systemets självständighet.
Ansvarsfördelning mellan användare och system t.ex. ligger det på användaren att komma ihåg eller hjälper systemet användaren att återminnas. Automatisk sammanställning eller får användaren göra den? Skall systemet se
till/varna (förebygga fel) för dubbellagringar av post eller skall användaren
sköta det? Vilka uppgifter skall ligga på användaren och vad skall systemet
utföra, vilket stöd skall systemet ge? I vilka situationer skall användaren ha
kontroll över förändringar och när är det inte nödvändigt?
Fördelning av datorkraft/utrustning/information mellan aktörer och platser innebär att frågor som hur skall information distribueras och vilken tek-
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nik/media skall användas ställs? En annan viktig fråga att ställa sig är vilka
konsekvenser det kan få i verksamheten om en funktion/teknik införs? T.ex.
i nuläget när operatörerna skall beordra en patrull får de fråga patrull var de
befinner sig eller ta ledig patrull, kriteriet närmaste patrull finns det därmed
inte stöd för (ej tillgänglig information). En teknik som skulle möjliggöra en
överblick och snabbare beslutsfattning är gps, men vad innebär detta för
upplevelser för patrullerna om att det syns var de är? Ett annat exempel är
att operatörerna nu har informationen om aktuella händelser som poliserna i
det yttre fältet informeras om via operatören. En tänkbara annorlunda fördelning skulle vara att polis i yttre fält själva skulle kunna ha tillgång till
systemet och informeras direkt via systemet.
En annan dimension av handlingsdistribution är push eller pull av information/handling t.ex. Registrering av nya projekt görs av en registrator, denna
information nås om användaren går in och tittar på sina projekt, en alternativ lösning skulle kunna vara att systemet automatiskt skickar information
till användarna när deras (nya) projekt har registrerats. Detta för att ge en
push för att registrera reflektioner. Push och pull har även diskuterats inom
utvärdering av handlingsbarhet (se Ågerfalk m.fl. 2002).
ANVÄNDAREGENSKAPER
IT-systemets användare har egenskaper och förmågor som påverkar det
upplevda handlingsutrymmet samt andra aktörers upplevda handlingsutrymme. Polis i yttre tjänst (indirekt användaren) är t.ex. beroende av operatörens (användarens) förmågor som i sin tur är beroende av IT-systemets
designade handlingsutrymme. Hur snabbt information tas fram, vad som
prioriteras etc. Ett annat exempel är att om operatörerna inte registrerar
information om personer som är inblandade i en händelse i de egna systemen kan inte andra operatörer vid ett senare tillfälle direkt se att det finns
tidigare uppgifter om personen.
Aktörsroll. Vilken roll har användaren i handlingskontexten och vilka
andra roller finns? Vilka uppgifter anser användaren sig ha och andra förutsättningar i kontexten? En dimension av aktörsroll är typ av användare som
rör aktörens roll i relation till det specifika systemet. Det finns olika sätt att
dela in typ av användare. Inom actability teorin (t.ex. Ågerfalk, 2003) skiljer
man mellan tolkare, kommunikatör och utförare. Faulkner (2000) som representerar usability engineering, skiljer mellan direkta användare, indirekta
användare, sekundär användare, stöd användare, inte frivillig användare
(inom t.ex. jobbet) och slumpmässig användare.
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Förkunskaper/Kompetens. Vilka förkunskaper/kompetens krävs det för
att använda systemet. Vilka erfarenheter måste användaren ha? Med erfarenheter avses dels systemanvändning av det specifika systemet eller andra
system och dels erfarenheter i yrkesrollen. Vilka kunskaper måste användaren ha om systemet respektive verksamheten? Nielsen (1993) skiljer mellan
tre aspekter av användarens erfarenheter med avseende på ett system. Den
första aspekten är erfarenheter av det specifika systemet, där det är normalt
att användare anses tillhöra någon av grupperna, nybörjare, experter eller
något däremellan. Den andra aspekten är erfarenheten av datorer i allmänhet, hur användaren förhåller sig till systemet påverkas av användarens
generella datorvana. Det innebär att användaren som har en omfattande
erfarenhet av datorer eller vana att använda ett system lättare kan lära sig ett
okänt system än de som har liten eller ingen datorvana. Erfarenhet av systemets domän är den sista aspekten av en användarens erfarenhet. Man kan
använda specialiserad terminologi och mer information per skärmbild när
man vet att användaren har stor kunskap om systemets domän.
Utbildning: Vilken utbildning krävs för att använda systemet? Det inbegriper
specifik utbildning av det berörda systemet och annan formell utbildning.
T.ex. för att få avsluta en händelserapport i anmälningssystemet var man
tvungen att vara utbildad polis.
Självtillit. Upplevd självtillit har med en persons tillit till sin egen
förmåga att göra (Westlander, 1999). Jag har tidigare endast presenterat en
egenskap som berör krävda förkunskaper/kompetens men det finns även en
kompletterande egenskap att beakta, upplevd självtillit. Upplevd självtillit
har bl.a. diskuterats av Westlander (1999) som menar att det är en egenskap
som möjliggör och begränsar en användares handlingar då det har med tillit
till sin egen förmåga. Det har därför utvecklats en ny egenskap som beaktar
denna egenskap.
Attityder. Användarens attityd till användningen av systemet
Användarens fysiska förutsättningar. Vilka fysiska begränsningar finns som bör beaktas? T.ex. polis i yttre tjänst har begränsningar med att
det inte går att gripa en brottsling och samtidigt skriva in uppgifter till systemet, därför rapporterar polisen löpande till en operatör som dokumenterar händelseförloppet.
FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Handlingskontextens fysiska förutsättningar. Se beskrivning
under yttre förutsättningar (se sid 154).
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Konstruktionsstöd (IT-systemets struktur/konstruktion).
Se beskrivning under systemegenskaper (se sid 159).
Användarens fysiska förutsättningar. Se beskrivning under användaregenskaper (se sid 162)
ANVÄNDNINGSEGENSKAPER
Användningsegenskaper är upplevelser och värderingar som användningen
av ett visst föremål skapar i interaktion med användare. Det är de faktiska
egenskaperna som upplevs i användning. Det handlar alltså om avsedda och
upplevda egenskaper av IT-systems handlingsutrymme. En användare kan
t.ex. i användning av systemet uppleva det som bra på grund av att det upplevs som handlingstydligt och väl stämmer överens med de handlingar som
användaren vill utföra. Det är i användning som de upplevda möjligheterna
och begränsningarna uppträder. Egenskaper som uppstår i relation till avsedda systemegenskaper, fysiska förutsättningar, yttre förutsättningar och
användaregenskaper.

8.7 Slutsatser
Huvudfrågan i detta arbete är hur avsedda och upplevda effekter av ett ITsystems designade handlingsutrymme kan värderas och beskrivas. För att
kunna studera ett IT-systems designade handlingsutrymme krävdes därmed
att innebörden av begreppet handlingsutrymme specificerades. Detta för att
kunna identifiera vad som möjliggör, begränsar eller ger förutsättning för
handling. I avhandlingsarbetet konkretiserades därför begreppet handlingsutrymme genom att det egenskapsbestämdes. Med egenskaper avser jag
sådant som påverkar användningen av IT-systemet i dess handlingskontext
och upplevelsen av IT-systemets handlingsutrymme (d.v.s. möjliggör eller
begränsar handling). Vid identifiering av egenskaper har jag dels studerat
upplevda fenomen i användning d.v.s. problem och styrkor som användare
upplevt i användning som har begränsat eller möjliggjort handling (se kapitel 5-7). Yttre förutsättningar har främst identifierats under intervjuer med
olika verksamhetsaktörer som uttryckt möjligheter och begränsningar i ITsystemets handlingskontext.
Egenskaperna har sedan grundats i befintliga teorier (se avsnitt 8.6). De är
inte på något sätt heltäckande utan visar på egenskaper som kan begränsa
eller möjliggöra användares handlingar. Egenskaperna är främst tillämpbara
vid studier av system som används inom en verksamhet med funktionsstöd
för handlingar som registrera information och söka information, då de har
identifierats i sådana kontexter. De egenskaper som har identifierats i pilot-
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studien och fallstudierna är huvudkategorierna yttre förutsättningar, systemegenskaper, fysiska förutsättningar, användaregenskaper och användningsegenskaper (se kapitel 5, 6, 7 och 8). Användningsegenskaper är upplevelser och värderingar som användningen av ett visst föremål skapar i interaktion med användare. Användningsegenskaper är de faktiska egenskaperna som upplevs i användning. Det handlar alltså om avsedda och upplevda
egenskaper av IT-systems handlingsutrymme. Systemegenskaperna är det som
designern kan påverka genom IT-systemets form, struktur och funktion.
Upplevelsen kan även påverkas av yttre förutsättningar. De yttre föresättningarna består av normer, arbetsmiljö, förutsättningar, regler, handlingar,
sociala företeelser, arbetsfördelning etc. som påverkar användarens handlingsutrymme. Användaregenskaper påverkar även upplevt handlingsutrymme t.ex. användares erfarenheter, uppfattningar, förkunskaper, kompetens,
attityder och fysiska förutsättningar. Det kan även ses som att det finns ett
fysiskt handlingsutrymme som består av fysiska förutsättningar i handlingskontexten, användaren och IT-systemet. Denna dimension korsar de tidigare nämnda huvudkategorierna yttre förutsättningar, system- och användaregenskaper. I fysiska förutsättningar ingår t.ex. utrustning, placering av
systemet, och miljöbegränsningar. De egenskaper som har identifierats i mitt
arbete beskrivs i avsnitt 8.6 Egenskaper av handlingsutrymme, där även
underkategorier till huvudkategorierna presenteras.
Ett handlingsutrymme består därmed av yttre förutsättningar, systemegenskaper, fysiska förutsättningar, användaregenskaper, men hur kan upplevda
effekter (t.ex. användningsegenskaper) av ett IT-systems designade handlingsutrymme värderas? I denna avhandling har jag presenterat utvecklingen av utvärderingsmetoden (Effektanalys) med tillhörande analysmodeller
(D.EU.PS. Modellen och fenomenanalys), som kan användas för att studera/värdera effekter av ett designat handlingsutrymme. Effektanalys har
empirigrundats genom att det har applicerats och utvecklats i fallstudierna
och pilotstudien (se kapitel 5-7). Det har även teorigrundats genom att dess
olika delar har grundats i befintliga teorier (se kapitel 4 och 8).
Effektanalys består av fem steg där det designade handlingsutrymmet tas
fram genom att handlingskontexten kartläggs (steg 1) och befintliga funktioner identifieras (utifrån utvärderarens perspektiv, steg 2). Det tredje steget innebär att observationsprotokoll utformas (med stöd av D.EU.PS. Modellens kategorier). De identifierade funktionerna analyseras sedan med
avseende på användarnas upplevelser av dem (steg 4). D.EU.PS. Modellen
föreslås som en analysmodell för att analysera användares upplevda handlingsutrymme. D.EU.PS. Modellen används för att klassificera IT-systems
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funktionalitet och erbjuder ett praktiskt stöd för att värdera specifika egenskaper av ett IT-system. Detta genom att den bidrar även med en förståelse
för vad designers avser och vad användare upplever. Detta görs genom att
användare uttrycker upplevelser kring om en funktion är önskvärd, befintlig, använd, upplevd och tillfredsställande. Det sista steget analyseras de
identifierade fenomenen (problem och styrkor) genom en fenomenanalys. I
fenomenanalys analyseras dels effekter av det upplevda handlingsutrymmet.
I arbetet har tre huvudkategorier av effekter identifierats; interaktionseffekter, verksamhetseffekter och möjliga effekter (se kapitel 5). Interaktionseffekter
består av användarens upplevelse av IT-systemet i termer av önskvärd, upplevd, tillfredställande och använd samt följdeffekter av den upplevelsen.
Upplevda och avsedda effekter av IT-systemet i verksamheten klassificeras
som verksamhetseffekter. Det kan t.ex. vara upplevda/avsedda drivkrafter för
att använda IT-systemet eller förändrad arbetsfördelning. I egenskap av
utvärderare kan möjliga effekter identifieras som IT-systemets handlingsutrymme kan ge (i användning och i verksamheten). De identifierade möjliga
effekterna kan sedan studeras i användning om användaren upplever den
möjliga effekten eller ej. En effekt kan därmed klassificeras som ej avsedd/ej
upplevd, något som jag som utvärderare anser utgör en möjlig effekt. Inledande möjliga effekter kan även under arbetet omkategoriseras till ej avsedd/upplevd. En effekt som inte endast är möjlig, användaren upplever
den i användning.
Syftet med avhandlingen var att presentera en utvärderingsmetod för att
värdera och beskriva effekter av IT-systems designade handlingsutrymme
samt att utveckla tillhörande analysmodeller för hur olika aktörers upplevelser av ett IT-systems handlingsutrymme kan studeras. Det tycker jag att jag
har uppfyllt då jag har presenterat utvecklingen och grundningen av Effektanalys och tillhörande analysmodeller. Jag anser även att jag har uppfyllt
delsyftet att presentera vilka egenskaper som kan utgöra ett handlingsutrymme, genom att jag i arbetet har empiri- och teorigrundat egenskaper som
användare upplever möjliggör och begränsar handling.
I vilken grad mitt resultat kan ses som relevant för andra liknade situationer,
(dess generaliserbarhet) är även en viktig fråga att diskutera. Analytisk generalisering innebär att de utvecklade kunskapen skall vara möjlig att applicera i andra liknande sammanhang (Yin, 1994) Resultatet i form av en utvärderingsmetod (Effektanalys) ser jag som tillämpbar och anpassningsbar
till utvärderingar av avsedda och upplevda effekter av IT-systems designade
handlingsutrymme. Egenskaperna av handlingsutrymme kan ses som en
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egenutvecklad och empirigrundad begreppsapparat som har utvecklats
utifrån aktörers upplevelser. Denna begreppsapparat har främst utvecklats
utifrån IT-system som stödjer handlingar som registrera och söka information i en verksamhetskontext. Därför kan det ses som att egenskaperna är
främst tillämpbara på liknande IT-system.

8.8 Framtida forskning
Design av IT-system får effekter i verksamheten som kan vara medvetna
eller omedvetna. T.ex. i polisfallet var ett vakthavande befäl upprörd över
hur fördelning av resurser utfördes. Vakthavande befäl pekade på en tidsrapportering och sade: ”här skall man rapportera vad man har sysslat med. Alla
höftar till och det ligger till grund för beslut om vad framtida resurser skall läggas
på. Jag anser att det inte skall styra resurstilldelningen. Man får lägga upp fejkade
data för att det inte går att splitta upp vad varje person har jobbat med. Fejkade data
som beslut sedan grundar sig på.” I detta exempel var handlingsutrymmet för
begränsande vid registrering av resursåtgång, som sedan resulterade i effekten att vakthavande befäl upplevde att resursfördelningen blev snedvriden
p.g.a. av att den registrerade informationen sedan användes som beslutsunderlag. Det är därmed av vikt att som designer vara medveten om att design
av IT-systems handlingsutrymme får effekter (avsedda eller ej). I avhandlingsarbetet har jag endast presenterat hur D.EU.PS. Modellen kan användas
vid utvärdering av befintliga system. En framtida utvecklingsmöjlighet är att
utveckla D.EU.PS. Modellens tillämpningsområde, d.v.s. hur den kan ge
vägledning i ett designarbete för att funktionerna skall upplevas som DUS.
Därmed ge mer vägledning för hur en designer kan arbeta i designprocessen. Detta kan studeras genom att t.ex. följa upp redesign som utförts efter
en utvärdering enligt Effektanalys, för att studera om den nya lösningen ger
ett bättre stöd. Den typen av undersökningar skulle beakta hur ett ITsystems handlingsutrymme skall designas för att användare skall uppleva
funktioner som DUS.
En annan tänkbar framtida forskning vore att studera hur en användares
handlingsutrymme kan utökas genom t.ex. ett beslutstödssystem. D.v.s. hur
göra systemets och andra aktörers handlingar tillräckligt genomskinliga för
användaren för att få avsedda effekter att bli upplevda? Viktiga frågor blir
därmed; vad grundar sig informationen sig på som aktören skall fatta beslut
utifrån? Hur mycket behöver aktören veta för att kunna göra ett medvetet
beslut? Hur visuellt illustrera vilka handlingar som systemet och andra aktörer har utfört (vilka parametrar som varit styrande), för att användaren
skall kunna använda det som underlag för ett beslut?
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Det finns även ett behov av att utveckla D.EU.PS. Modellen med avseende
på dess visuella presentation. En brist i D.EU.PS. Modellens visuella presentation i nuläget är dess komplexa framställning, som gör att det krävs tålamod att förstå modellen med dess cirklar och tecken som även kan upplevas
som krånglig. Frågan är om det finns bättre presentations möjligheter för att
presentera konceptet?
Det finns även ett behov att vidareutveckla Effektanalys 1.3 och dess tillhörande analysmodeller (Fenomenanalys och D.EU.PS. Modellen). En utvecklingsmöjlighet är att studera Effektanalysens tillämpbarhet. D.v.s. att andra
utvärderare använder metoden, som inte har varit med i utvecklingen av
den. Detta för att identifiera dess kommunicerbarhet kring presentationen
av de olika delarna i metoden och uppfattningar om dess tillämpbarhet för
att kunna vidareutveckla metoden. Metoden har redan börjat användas så
smått, ht 2003 planeras det att två D-uppsatser och en C-uppsats skall använda Effektanalys 1.3 för att utvärdera olika typer av IT-system. Ht2003
skrevs en C-uppsats som använde D.EU.PS. Modellen som ledde till att den
18: e klassen tillkom. Jag handleder en av D-uppsatserna och C-uppsatsen,
vilket ger mig tillgång till identifierade problem och styrkor som studenterna upplever i användning.
I fallstudierna har kravställare och systemansvariga uttryckt avsedda funktioner och effekter som en grund för att identifiera befintlig funktionalitet.
D.v.s. utvärderaren har bildat sig en uppfattning av avsedda effekter. En
utvecklingsmöjlighet vore att utföra utvärderingar där designers får möjlighet att uttrycka avsedda effekter. Därmed fördjupa användningen av Effektanalys där de tre perspektiven framkommer tydligare d.v.s. avsedd (designers perspektiv), befintlig (utvärderarens perspektiv) och upplevd (användarens perspektiv) funktionalitet.
Egenskaperna är tillämpbara speciellt i de typer av system som har studerats
d.v.s. där handlingar som registrera och söka är centrala. Det kan vara en
utvecklingsmöjlighet att studera andra typer av system för att studera eventuella skillnader och likheter mellan egenskaperna. Det behövs en förfinad
analys av egenskaperna för att finslipa kategorierna och egenskaperna.

167

Kapitel 9

Referenser
Agarwal, R. Karahanna, E. (2000) "Time Flies When You're Having Fun:
Cognitive Absorption and Beliefs About Information Technology Usage",
MIS Quarterly, Vol 24, No.4, sid 665–694.
Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion, Studentlitteratur,
Lund.
Andersen, P. B. (2001) What semiotics can and cannot do for HCI, Knowledge-BaseSystems, Vol 14 sid 419-424
Andersen, E. (1994) Systemutveckling- principer, metoder och tekniker, Studentlitteratur, Lund.
Aronsson, G. Berglind, H. (1990) Handling och handlingsutrymme, Studentlitteratur, Lund
Aronsson, G. (1990) Handling och kontroll. Ur Aronsson. G, Berglind, H.
(red.). Handling och handlingsutrymme, Studentlitteratur, Lund, sid 69-93.
Arvola, M. (2003) Good to use! Use quality of multi-user applications in the home,
Linköpings Universitet, Linköping, Sweden.
Bannon, L. och Bødker, S. (1991) Beyond the interface: Encountering Artifacts in use. Ur Carroll, J. (Red.) Designing interaction: Psychology at the human
computer interface. Cambridge University Press, sid 227-251.
Bærentsen, K. B., Trettvik, J. (2002) "An Activity Theory Approach to Affordance", In Proceedings of the Second Nordic Conference on Human-Computer

168

Interaction (NordiCHI 2002), 19–23 October 2002, Aarhus, Denmark, ACM
Press, New York, NY, sid 51–60.
Berglind, H. (1990) Att kunna och att vilja- om villkoren för mänskligt handlande. Ur Aronsson. G, Berglind, H (red.). Handling och handlingsutrymme,
Studentlitteratur, Lund, sid 23-40.
Bevan, N. Macleod, M. (1994) Usability Measurement in Context, Behaviour
& Information Technology, 13(1/2), sid. 132–145.Riga, Latvia.
Beyer, H. Holtzblatt, K. (1998) Contextual Design: Defining Customer-Centered
Systems, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA.
Cronholm, S. Hedström, K. (2001) Utvärdering av Sofia Omfale på Åkerbo.
CMTO, Linköpings universitet.
Cronholm, S., Goldkuhl, G. (2002) "Actable Information Systems: Quality
Ideals Put into Practice", In Proceedings of the 11th International Conference on
Information Systems Development (ISD2002), 12–14 September 2002,
Cronholm, S. Goldkuhl, G. (2003) Six Generic Types of Information Systems
Evaluation, presented at the 10th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE-2003), Madrid.
Cronholm, S. Ågerfalk, P J. Goldkuhl, G. (1999) From Usability to Actability, In
Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction
(HCI International'99), 22–27 August 1999, Munich, Germany, Vol. 1, (Eds,
Bullinger H-J and Ziegler J) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, sid 1073–1077
Davis, F. D. (1989) Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User
Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, 13(3), sid 319–340.
DeLone, W. H., McLean, E. R. (1992) "Information Systems Success: The
Quest for the Dependent Variable", Information Systems Research, Vol 3, No.1,
sid 60–95.
Ehn, P. (1995)Informatics- Design for usability. Ur Dahlbom, B.(red.) The infological equation, Report 6, Dept Informatics, Göterborgs universitet, sid 159174.
Ehn, P. Löwgren, J. (1997) Design for quality-in- use: Human –Computer Interaction Meets Information Systems Development. Ur Helander. M, Landauer. P,
169

prabhu (red.). Handbook of Human-Computer Interaction, Second, Completely
revised edition. Elsevier Science B.V. sid 299-313.
Dahlbom, B. Mathiassen, L. (1995)Computers in context- The Philosophy and
Practise of Systems Design. NCC Blackwell Publishers.
De Souza, C.S., Barbosa, S.D.J., Prates, R.O. (2001) A semiotic engineering
approach to user interface design, Knowledge-Based Systems, Vol 14 sid 461465
Eliason, E. Ågerfalk, P J. (2003) The D.EU.PS Model: A Tool for Studying Effects
of Information Systems Design , UR Proceedings of Action in Language, Organisations, and Information Systems(ALOIS 2003), 12-13 Mars 2003(Eds,
Goldkuhl, et al.) Linköping, Sweden, sid191-205.
Engeström, Y. 2001, Activity theory as a framework for analyzing and redesigning
work, Ergonomics, 2000, vol. 43, NO. 7, sid 960-974.
Faulkner, Xristine. 2000. Usability engineering. Macmillan Press LTD. Wiltshire.
Gibson, J. J. (1977) "The Theory of Affordances", In Perceiving, Acting, and
Knowing: Toward and Ecological Psychology, Shaw, R and Bransford, J (Eds),
Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, sid 67–82.
Gibson, J. J. (1979) The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton
Mifflin Company, Boston, MA.
Goldkuhl. G, (1996) Handlingsteoretisk definition av IT-system, VITS Höstkonferens Systemarkitekturer 1996-11-21.
Goldkuhl. G, Cronholm, S. (2003) Multi-grounded theory – adding theoretical
grounding to grounded theory, accepted to the 2nd European Conference on
Research Methods in Business (2ECRM), Reading
Goldkuhl, G. Röstlinger, A.(1988)Förändringsanalys, Studentlitteratur, Lund.
Goldkuhl, G. Röstlinger, A. (1997)Praktikbegreppet, en praktikgenersik modell
som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling, Linköpings Universitet

170

Goldkuhl, G. Ågerfalk, PJ. (2002) Actability: A Way to Understand Information Systems Pragmatics, Ur Coordination and Communication Using Signs:
Studies in Organisational Semiotics 2, (Eds, Liu K, et al.) Boston: Kluwer Academic Publishers, sid. 85–113. Previous version presented at the 3rd Intl.
Workshop on Organizational Semiotics, Stafford, UK, 4 July 2000.
Goldkuhl, G. Ågerfalk, PJ. (2000) Actability: A Way to Understand Information
Systems Pragmatics, Presented at the 3rd Intl. Workshop on Organizational
Semiotics, Stafford, UK, 4 July 2000
Goodhue, D. L., Thompson, R. L. (1995) "Task-Technology Fit and Individual Performance", MIS Quarterly, Vol 19, No.2, sid 213–236.
Göransson. B, Gulliksen. J (2000). Användarcentrerad systemutveckling. Department of Information Technology, Uppsala Universitet.
Hedström, K(2003). Actor sensitive eValuation- Who Benefits from IS?. Ur
Proceedings Action in Language, Organisations and Information Systems
(ALOIS), Goldkuhl, G. Lind, M. Ågerfalk, PJ. (red.), Linköping, Sweden12-13
March 2003, sid. 251-264.
Holgersson,S.(2001) IT- system och filtrering av verksamhetkunskap- kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT- system. Licenciat avhandling, IDA, Linköpings Universitet.
Holmlid, S. (2002) Adapting Users: Towards a Theory of Use Quality, Doctoral
Dissertation, Department of Computer and Information Science, Linköping
University, Linköping, Sweden.
Hult, L. (2003) Publika informationstjänster, en studie av den Internetbaserade
encyklopedins bruksegenskaper, Doktorsavhandling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet.
Hult, L. (2000). Publika gränsytor- ett designexempel. Licenciatavhandling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet.
ISO 9241-11 (1998) Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display
Terminals (VDTs), Part 11: Guidance on Usability, 1st ed., 1998-03-15, International Organization for Standardization, Geneva.

171

Israel, J. (1990) Har människan behov?. Ur Aronsson. G, Berglind, H (red.).
Handling och handlingsutrymme, Studentlitteratur, Lund, sid 51-68.
Krippendorff, K. (1995) Redesigning Design; An Invitation to a Responsible
Future, Ur Design - Pleasure or Responsibility?, Tahkokallio, P. Vihma, S.
(Eds.)Helsinki: University of Art and Design, (sid 138-162).
Kuutti, K. (1996) Activity Theory as a Potential Framework for Human-Computer
Interaction Research, Ur Context and Consciousness: Activity Theory and HumanComputer Interaction, Nardi, B A (Ed) MIT Press, Cambridge, MA, sid 17–44.
Keinonen, T. (1998) One-Dimensional Usability: Influence of Usability on Consumers´ Product Preference, Doktorsavhandling, Department of Product and
Strategic Design, University of Art and Design, Helsinki, Finland.
Lambert, S. (1993). Forms follows function? Design in the 20th century. London:
Victoria & Albert Museum.
Linn, B. (1998). Arkitektur som kunskap. Byggforskningsrådet
Lundequist, J. (1995) Design och produktutveckling: Metoder och begrepp. Lund:
Studentlitteratur.
Löwgren, J. (1993) Human-computer interaction: What every systems developer
should know. Studentlitteratur, Lund.
Löwgren, J. Stolterman, E. (1998) Design Av Informationsteknik: Materialet
Utan Egenskaper, In Swedish, Studentlitteratur, Lund. In Swedish.
Mathieson, K. Keil, M. (1998) Beyond the Interface: Ease of Use and
Task/Technology Fit, Information & Management, 34(4), sid. 221–230.
McQuail, D. (2000) McQuails Mass Communication Theory. Sage Publications
Inc.
Merriam, S. (1998) Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund.
Molander, B. (1996) Kunskap i handling. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg.
Monö, R. (1997) Design for product understanding.Liber, Stockholm.

172

Nationalencyklopedin (2003a) Design,
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O134160, 2003-10-28.
Nielsen, J. (1993) Usability Engineering.San Diego, CA:Academic Press.
Norman, D. A. (1988) The Psychology of Everyday Things, Basic Books, New
York.
Norman D A (1999) Affordance, Conventions, and Design, Interactions, 6(3),
sid 38–43.
Orlikowski, W. J., Gash, D. C. (1994) "Technological Frames: Making Sense
of Information Technology in Organizations", ACM Transactions on Information Systems, Vol 12, No.2, pp 174–207.
Patton, M Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods, second edition, Sage Publications, London.
Preece, J. Rogers, Y. Sharp, H.(2002)Interaction Design- Beyond HumanComputer Interaction. John Wiley & Sons, Inc.
Projektansökan VINNOVA(2000) Handlingsbara IT-system- genom utvärdering
och redesign, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.
Repstad, P.(1999) Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.
Studentlitteratur, Lund.
Rolf, B. (1995) Proffession Tradition och Tyst kunskap. Bokförlaget nya doxa,
Lund.
Shneiderman, B. (1998) Designing the User Interface: Strategies for Effective
Human-Computer Interaction, 3rd ed., Addison Wesley Longman, Reading,
MA.
Sjöström, J. Ågerfalk, PJ. (2003) Socio-Instrumental Criteria for Assessing Information Systems, Ur Proceedings of the 8th International Working Conference
on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP
2003)

173

Sjöström, J. Goldkuhl, G. (2003) The semiotics of user interfaces – a sociopragmatic perspective, accepted to the 6th International Workshop on Organisational Semiotics, Reading
Smolka, H. Jonsdottir, S. (2003) Utveckling och tillämpning av D.EU.PS- i en
kvantitativ ansats, c-uppsats, Örebro Universitet.
Stolterman, E. (1991)Designarbetets dolda rationalitet- En studie av metodik och
praktik inom systemutveckling. Doktorsavhandling vid institutionen för informationsbehandling, Umeå Universitet.
Stolterman, E. Nelson, H. (2000) "The Guarantor of Design: (G.O.D.)", ur
Doing IT Together, Proceedings of the 23rd Information Systems Research
Seminar in Scandinavia (IRIS 23), 12–15 August 2000, Lingatan, Sweden, Vol.
2, Svensson, L, et al. (red.), University of Trollhättan Uddevalla, Uddevalla,
Sweden, pp 1177–1186.
Strauss, A. Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research:Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications, Thousand Oak, CA.
Van Setten, M. Van der Veer, G. Brinkkemper, S. (1997) Comparing Interaction
Design Techniques: a method for objective comparison to find the conceptual basis
for interaction design, DIS 1997, Amsterdam, ACM.
Van Weile, M.(2001) Task-based user interface, SIKS, the dutch Graduate Scool
for Information and Knowledge Systems, SIKS Dissertation Series No.20016, doktorsavhandling.
Weber, M. (1978) Economy and Society, University of California Press, Berkeley.
Westlander, G. (1999) People at work investigating social-psychological contexts,
Studentlitteratur, Lund.
Yin, R. K. (1994) Case Study Research: Design and Methods, 2nd ed., SAGE,
Thousand Oaks, CA.
Ågerfalk, P.J. (2003) Information Systems Actability: Understanding Information
Technology as a Tool for Business Action and Communication, Doctoral dissertation, Department of Computer and Information Science, Linköpings universitet, Linköping.

174

Ågerfalk, P.J. (1999) Pragmatization of Information Systems: A Theoretical and
Methodological Outline, Licentiate Thesis, Dept. of Computer and Information
Science, Linköpings Universitet, Linköping.
Ågerfalk, P.J. (2001) Researching the Applicability of Actability: Towards an Improved Understanding of Information Systems as Tools for Business Action and
Communication, Ur Proceedings of the Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, 23–25
April 2001, Ronneby, Sweden, Vol. 1: Scientific Contributions, (red, Bubenko
J A, jr.), sid216–225
Ågerfalk, P. J., Eliason, E. (2003) Eighteen Classes of Functionality: The
D.EU.PS. Model of Information Systems Use, In Human-Computer Interaction:
Theory and practice(part1),HCI International 2003, Crete, Grece 22-27 June
2003,(red, Jacko J , et al.)London: sid. 281-285.
Ågerfalk, P.J.; Goldkuhl, G; Cronholm, S. (2001) Actability Design Activities,
Artefacts and Concepts,ESI, Örebro universitet.
Ågerfalk, P J.; Sjöström, J; Eliason, E; Cronholm, S; Goldkuhl, G (2002) Setting the Scene for Actability Evaluation - Understanding Information Systems in
Context, In Proceedings of the 9th European Conference on IT Evaluation
(ECITE 2002), 15–16 July 2002, Université Paris-Dauphine, France, (red.
Brown A and Remenyi D) Reading, UK: MCIL, sid. 1–9.

175

