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Sammanfattning: 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system som lyfter fram vad som görs vid IT-
användning. Perspektivet innebär att handlingar som utförs av människor och IT-
system kommer i fokus. Handlingsbarhet definieras som: ”Ett IT-systems förmåga att 
utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar som utförs 
av IT-systemets användare både genom IT-systemet och baserat på information från 
IT-systemet i en verksamhetskontext.” I detta perspektiv ses IT-system som instru-
ment för teknikmedierad verksamhetskommunikation.  

Rapporten förklarar utförligt perspektivet och begreppet handlingsbarhet. Bl a förkla-
ras skillnader mellan handlingsbarhet och användbarhet samt skillnader mellan hand-
lingsbarhet och avbildningstänkande. Teoretiska grunder i form av socioinstrumentell 
pragmatism redogörs för. Olika modeller och principer för handlingsbarhet presente-
ras; bl a en kommunikativ modell av användargränssnitt och den s k ElementarInte-
rAktionsLoopen. Arton principer för handlingsbarhet presenteras: tydlig handlingsre-
pertoar, tillgodosedda kommunikationsbehov, lättnavigerbart, handlingstransparent, 
tydlig feedback, tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne, aktörstydligt, känd och 
begriplig verksamhetsvokabulär, intentionellt tydligt, handlingsstödjande, begrepps- 
och handlingskonsistent, handlingstillgängligt, handlingsöversiktligt, ändringsbart, 
relevanta kommunikationskrav, goda kommunikationsförutsättningar, adressatrele-
vant och adressatanpassad kommunikation. 

Handlingsbarhet har operationaliserats i form av metoder för design av IT-system 
samt utvärdering av IT-system. Olika delar av designmetodik beskrivs: Modellering 
av processer, modellering av systemanvändning, modellering av IT-system. Utvärde-
ring av IT-system beskrivs genom sex strategier som är uppbyggda utifrån ett antal 
generiska situationer: Målbaserad utvärdering, målfri utvärdering, kriteriebaserad ut-
värdering, samt IT-system som sådana vs IT-system i användning.  
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Förord 
Detta är en större skrift om konceptet handlingsbara IT-system. Rapporten är avsedd 
som stöd till personer som är intresserade av att lära sig att använda detta koncept för 
design och/eller utvärdering av IT-system. De teorier och metoder som presenteras 
här har en lång historia. De kan sägas ha en ursprunglig grund i arbeten som Göran 
Goldkuhl bedrev bl a tillsammans med Kalle Lyytinen i början av 80-talet. Vi lade då 
en grund till vad sedan kom att utvecklas till perspektivet ”language-action” inom in-
formationssystem (Goldkuhl & Lyytinen, 1982). Under det fortsatta 80-talet utveck-
lades (bl a inom ramen för Humaninfologiska forskningsgruppen) detta till en meto-
dik för kravspecificering som kom att kallas för verksamhets- & informationsbehovs-
analys enligt SIMMetoden (VIBA/SIMM). Denna metod beskrevs sedermera i en bok 
”Verksamhetsutveckla datasystem” (Goldkuhl, 1993) som kom att användas i under-
visning på flera universitet/högskolor.  

Under senare delen av 90-talet togs forskningen kring VIBA/SIMM upp inom Forsk-
ningsnätverket VITS. Detta ledde till utvecklingen av konceptet handlingsbara IT-
system. Några viktiga tidiga publikationer är Goldkuhl (1996), Goldkuhl & Ågerfalk 
(1998) samt Ågerfalk m fl (1999). Det finns flera andra publikationer i denna rapports 
referenslista. Många publikationer finns för nedladdning på Forskningsnätverket 
VITS hemsida (www.vits.org). Det finns många kortare artiklar om handlingsbara IT-
system. Vi har sett ett behov av en större publikation som på ett pedagogiskt sätt be-
skriver konceptet handlingsbara IT-system och dess metodik, därav denna rapport. 
Rapportens ambition är att mer samlat presentera teori om handlingsbarhet och metod 
för design samt att också presentera utvecklad metodik avseende utvärdering enligt 
handlingsbara principer.  

Det finns några större forskningspublikationer som spelat viktig roll för utveckling av 
handlingsbarhet; Pär Ågerfalks licentiatavhandling (Ågerfalk, 1999) och doktorsav-
handling (Ågerfalk, 2003) samt Emma Eliasons licentiatavhandling (Eliasson, 2003).  

Under slutet av 90-talet var arbetet inriktat mot designmetodik (vidareutveckling av 
VIBA/SIMM). I början av 2000-talet kom forskningen att inriktas mot kriterier och 
metoder för utvärdering av IT-system. Dessa båda delar täcks av denna rapport.  

Förutom vi författare är det flera personer som varit delaktiga i utvecklingen av kon-
ceptet handlingsbara IT-system och som måste omnämnas och tackas för sina viktiga 
insatser: Pär Ågerfalk, Emma Eliasson, Jonas Sjöström och Owen Eriksson har alla 
del i denna forskning. Arbetet med handlingsbarhet har också baserats på grund-
läggande teoriutveckling inom VITS. Socioinstrumentell handlingsteori är en viktig 
bas för handlingsbarhet. Förutom ovan nämnda personer vill vi här också tacka Annie 
Röstlinger och Mikael Lind.  

Det som presenteras på dessa sidor är den fjärde versionen av denna rapport. Den har 
framtagits för att i första hand användas som kurslitteratur på kursen ”Verksamhets-
inriktad IT-design” vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linkö-
pings universitet. Den är dock ämnad för en större läsekrets; både studenter, forskare 
och praktiker med intresse av att lära sig om konceptet handlingsbara IT-system. Vi 
tar tacksamt emot synpunkter som kan leda till förbättring av denna skrift.  
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Forskningen kring handlingsbarhet har utförts med stöd från bl.a följande forsknings-
finansiärer: NUTEK, Rådet för Arbetslivsforskning, Svenska Kommunförbundet, 
Vinnova och KK-stiftelsen. 
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1. Handlingsbarhet – en introduktion 
1.1 Vad är handlingsbarhet? 
Människor använder IT-system i verksamheter, dvs i företag eller andra organisatio-
ner. IT-system skapas och införs i verksamheter för att de skall för fylla funktioner 
dvs vara till nytta för dess användare och andra aktörer. Genom att använda IT-
systemen skall användarna kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. IT-systemen ska 
befrämja verksamheten.  

Hur man uppfattar och tänker om IT-system har en avgörande betydelse för hur man 
designar och utvecklar system. Det har också betydelse för hur man utvärderar sy-
stem. I denna rapport för vi fram ett perspektiv på IT-system i verksamheter: IT-
system skall vara handlingsbara. Detta perspektiv låter människors handlingar kom-
ma i förgrunden. IT-systemens roll för människors handlande i verksamheter lyfts 
fram. Det handlar inte bara om ett sätt att se på IT-system och verksamheter. Ett per-
spektiv om handlingsbarhet skall i sig vara handlingsbart, dvs befrämja människors 
handlande. Det sätt som perspektivet i denna rapport görs handlingsbart är att det om-
sätts i metoder för att designa och utvärdera system. Definitionen av ett IT-systems 
handlingsbarhet lyder:  

 

Att IT-system skall befrämja, möjliggöra och underlätta utförandet av systemanvän-
dares handlingar innebär att systemet stöder användarnas handlingar. Detta förutsätter 
bland annat att IT-systemet skall vara enkelt att använda och att handlingsrepertoaren 
är tydlig och lätt att komma åt. IT-systemet skall också kunna automatiskt utföra 
handlingar. Detta innebär att IT-systemen skall ha förmåga att utföra vissa typer av 
handlingar. En automatisk handling innebär att handlingen utförs genom i förväg de-
finierade regler. Ett IT-system kan därmed inte ses som ansvarigt för en handling. Det 
finns alltid mänskliga aktörer som har slutligt ansvar för automatiska handlingar. IT-
systemen bör ses som agenter som utför handlingar för någon annans räkning. 

Systemanvändarnas handlingar kan utföras genom IT-systemet, vilket är fallet när IT-
systemet används som ett verktyg för kommunikation. Systemanvändare kan också 
handla utanför systemet men baserat på information från IT-systemet. Ett exempel på 
detta är när systemanvändaren läser information och därefter utför en uppgift utanför 
systemet.   

Ett IT-systems handlingsbarhet är alltid relaterat till en specifik verksamhetskontext 
där IT-systemet används. Verksamhetskontexten omfattar användarnas förkunskaper 
och färdigheter både avseende IT-systemet och den arbetsuppgift som skall utföras. 
Handlingsbarhet kan därför inte ses som statisk egenskap hos ett IT-system utan blir 
beroende även av de förutsättningar som omgivande faktorer skapar. 

Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och att där-
igenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra handlingar 
både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess information. 
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Ur ett handlingsbarhetsperspektiv så består IT-system av (Cronholm & Goldkuhl, 
2002): 
•  En handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar) 
•  Handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system samt hand-

lingar som utförs automatiskt av IT-system 
•  Ett verksamhetsminne (ett minne innehållande information om tidigare utförda 

handlingar och förutsättningar för handling) 
•  Dokument (som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlingsresultat) 
•  Ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, verksam-

hetsminne och dokument) 
 
Design av IT-system innebär att man skapar ett handlingsutrymme. Ett handlingsut-
rymme både möjliggör och begränsar handlandet. Handlingsutrymmet utgör en reper-
toar av handlingar (en handlingspotential) och en relaterad vokabulär. Vokabulären 
innehåller begrepp som ingår i verksamhetsspråket. IT-systemet behöver också ett 
minne över handlingar som har utförts. Detta handlingsminne återfinns normalt i IT-
systemets databas. Handlingsminnet utgör en del av organisationens verksamhetsmin-
ne. Interaktion med IT-system sker normalt genom skärmdokument (olika formulär). 
Dessa dokument har en handlingspotential genom att den funktionalitet som IT-
systemet erbjuder är åtkomlig via dokumenten. Exempel på handlingar som utförs ge-
nom skärmdokument är registrering av information och utsökning av information. 

  
Handlingsbarhet innebär också att IT-system ses som delar av en organisation. När 
kommersiella organisationer (dvs affärsföretag) gör affärer med andra aktörer (kunder 
och leverantörer) innebär detta att olika affärshandlingar utförs som t ex erbjudanden 
av produkter, bekräftande av order, leverans av produkt och fakturering1. Ofta utförs 
dessa affärshandlingar med stöd av ett IT-system. Denna handlingsteoretiska utgångs-
punkt betonar att organisationer utför handlingar när man gör affärer. IT-systemets 
uppgift är att fungera som ett medium för att utföra handlingar. Inte bara genom att 
förse en systemanvändare med information utan också genom att skapa förutsättning-
ar för interaktion och kommunikation med andra aktörer.  

Begreppet handlingsbarhet är inspirerat av teorier om social handling (Weber, 1978), 
dvs att allt handlande har en intention, samt av teorier om språkhandlingar (Austin, 
1962; Searle, 1969; Habermas; 1984; 1995). Teoretiska grunder för handlingsbegrep-
pet beskrivs mer utförligt i kapitel 2. Handlingsbarhet omfattar flera sub-begrepp och 
modeller. Dessa begrepp kommer att förklaras i samband med att de aktualiseras läng-
re fram i rapporten. 

1.2 Varför handlingsbarhet? 
Handlingsbarhet handlar om kvalitet hos IT-system. Ett alternativt kvalitetsmått som 
ofta används är användbarhet. Enligt en ofta refererad internationell standard på om-
rådet (ISO 9241:11) avser användbarhet till vilken grad specificerade användargrup-
per anser att ett system är ändamålsenligt, effektivt och subjektivt tillfredsställande för 
att utföra specifika uppgifter. Traditionellt fokuserar användbarhet framförallt på kog-

                                                 
1 Se Goldkuhl (1996, 1998) och Goldkuhl & Lind (2004) för en utförligare beskrivning om affärshand-
lingar och affärsinteraktion. 
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nitiva aspekter och hur människor interagerar med ett IT-system (se Figur 1). Per-
spektivet är ofta en individ som interagerar med ett IT-system. 

 

 
 

Figur 1 En användare interagerar med ett IT-system (användbarhetsperspektiv) 

IT-system har i detta perspektiv ofta betraktats som system för lagring, åtkomst och 
organisering av stora datamängder. En användare hanterar data på olika sätt i sin in-
teraktion med IT-systemet. Med detta följer ofta en representationell syn på data. Data 
används uteslutande för att representera (avbilda) verkligheten. IT-systemet – i första 
hand dess databas – ses som en avbild (modell) av verkligheten. Istället för att använ-
daren skall gå ut och titta på verkligheten, så kan användaren titta på IT-systemets da-
tabas och därmed nyttja IT-systemet som en spegel (eller ett alternativt fönster) mot 
verkligheten (se Figur 2).  

 
Figur 2 IT-systemet visar upp en modell av verkligheten för användaren (avbild-
ningsperspektiv) 

Begreppet handlingsbarhet utmanar dessa begränsade synsätt eftersom IT-system nu-
förtiden är en integrerad del i vårt vardagliga arbete – ett arbete som ofta innebär 
samarbete och koordinering med andra människor. IT-system är mycket mer än att 
lagra, söka och organisera data. Ett av huvudsyftena med IT-system är att stödja den 
kommunikation som förekommer mellan: 

• aktörer inom en organisation 
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• olika organisationer 
• privata konsumenter och företag 
• medborgare och myndigheter/förvaltningar 
Att arbeta utifrån synsättet handlingsbarhet innebär att inta ett kommunikativt per-
spektiv; att analysera och förstå de kommunikationsprocesser som förekommer. Efter-
som ett IT-system är ett verktyg i kommunikationsprocesser är det naturligtvis viktigt 
att systemet är utformat för att stödja kommunikation (Figur 3).  

 

 
Figur 3 Aktörer i en verksamhet kommunicerar via ett IT-system (handlingsbar-
hetsperspektiv) 

Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system som lyfter fram dess kommunikativa 
funktion som det viktiga. Som framgår senare i rapporten så bygger perspektivet ock-
så på en syn att kommunikation är handling. Detta innebär att IT-system är hjälpme-
del för kommunikativt handlande. Handlingsbarhetsperspektivet betonar att: 

 

 

Detta innebär en speciell form av verksamhetskommunikation. IT-system har speciell 
förmåga till att mediera verksamhetskommunikation mellan olika aktörer. Det handlar 
ofta om att inte bara att skicka meddelanden vidare från en aktör till en annan. IT-
system är normalt något mer avancerat än ett e-postsystem. De har (genom designade 
program) förmåga att bearbeta, lagra, sammanföra olika meddelande till nya medde-
landen. Se vidare avsnitt 3.1 nedan.  

Vi betonar alltså att IT-system används som ett socialt instrument framför en indivi-
dualistisk syn med en ensam användare som interagerar med sitt system. Det är själv-
klart så att en enskild användare interagerar med ett datorbaserat system. Användbar-
hetsperspektivet enligt Figur 1 är begränsat, men inte felaktigt. Handlingsbarhet an-
vänder begreppet pragmatisk dualitet2 som innebär att en användare samtidigt in-
teragerar med ett IT-system och med andra aktörer (Figur 3). Det representationella 
perspektivet (enligt Figur 2) skall inte heller helt förkastas. Avbild och spegel är, en-
ligt vår syn, illa valda metaforer för IT-system. Att IT-system används för att beskriva 
olika aspekter av verksamheten (och lagra sådana beskrivningar) är dock självklart. 
IT-system gör dock ofta så mycket mer i kommunikativa hänseenden. Databearbet-
ning och datalagring är instrumentellt i relation till det överordnade kommunikativa 
syftet. Det finns knappast någon mening att bearbeta och lagra data om man inte öns-
kar kommunicera dessa data till någon aktör. Se Figur 4 för hur interaktion (använd-

                                                 
2 Se vidare avsnitt 3.3 nedan samt Sjöström & Goldkuhl (2003). 

IT-system är instrument för teknikmedierad verksamhetskommunikation 
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barhet) och representation (avbildning) kan ses vara innefattade av perspektivet hand-
lingsbarhet. 

 

”användbarhet” ”användbarhet”

”avbildning”

 
Figur 4 Handlingsbarhet kan ses innefatta användbarhet och avbildning 

Ett problem med flera av dagens IT-system är att den information som finns lagrad 
ofta är anonymiserad. Detta är en naturlig konsekvens av avbildningsperspektivet. 
Data ses här som en objektiv modell av verkligheten. All kommunikation har emeller-
tid sändare och mottagare. Om det t ex saknas uppgifter om sändare och tidpunkt när 
informationen skapades kan informationen bli svår att värdera. I en kommunikations-
process är det viktigt att synliggöra aktörer så att man kan identifiera vem som har 
sagt vad och när. Handlingsbarhet innebär att göra IT-system tydliga för användaren, 
så att det klart framgår vilka handlingar som utförs och av vem.  

1.3 När är ett IT-system inte handlingsbart? 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system. Detta perspektiv försöker framhäva 
primära syften med IT-system; att sådana system skall stödja kommunikation och 
handling. Vi argumenterar här för handlingsbarhet och visar också på modeller och 
metoder för att skapa handlingsbara IT-system. Detta gör vi utifrån professionell be-
svikelse över att många IT-system tyvärr inte är särskilt handlingsbara. Vi vill genom 
artikulering av detta perspektiv och formulering av modeller och metoder bidra till att 
IT-system utvecklas med hög handlingsbarhet. Vi gör inte anspråk på att detta är de 
enda sätt att skapa handlingsbara IT-system. Detta finns förstås mängder av system 
med god handlingsbarhet. Det är klart att systemutvecklare gärna önskar skapa system 
som goda instrument för användare. Det går att skapa handlingsbara IT-system utan 
att använda de instrument som vi här föreslår. Det är dock mer slumpmässigt om man 
lyckas skapa handlingsbara IT-system utan att ha särskilt utformade metoder eller till-
vägagångssätt för detta ändamål. De metoder som presenteras här syftar till att man 
medvetet och avsiktligt bygger IT-system med speciella kvalitéer (dvs en hög grad av 
handlingsbarhet).  

Vad är då ett IT-system med hög handlingsbarhet? Ett sätt att förstå detta är att klar-
göra vad ett IT-system med låg handlingsbarhet är. Ett IT-system med låg handlings-
barhet har en eller flera av följande egenskaper. Ett IT-system är inte handlingsbart 
när dess användare: 
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• har svårt att förstå vad som kan göras med systemet (oklar handlingsrepertoar) 

• inte kan ”säga” det som önskas genom systemet (icke kommunicerbart) 

• har svårt att ta sig till önskad plats i systemet (svårnavigerat) 

• inte förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (ogenomskin-
ligt) 

• inte vet om den avsedda handlingen blev gjord (dålig feedback) 

• inte får hjälp med att få veta vad som gjorts tidigare (ofullständigt verksam-
hetsminne) 

• inte vet vem som sagt vad (aktörsotydligt)  

• inte förstår använda begrepp (oklar vokabulär) 

• inte förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt otyd-
ligt) 

• inte får önskat stöd för efterföljande handlande (svagt handlingsstöd) 

• blir förvirrad pga att uttryck skiftar i betydelse och/eller att skiftande uttryck 
används (inkonsistens) 

• saknar lämpliga handlingsalternativ där de behövs (svårtillgängliga handlings-
alternativ) 

• inte riktigt vet var den befinner sig i en handlingsprocess; tidigare och efterföl-
jande handlingar ej framgår (ej handlingsöversiktligt) 

• inte vet om, hur och när en utförd handling kan ändras (svårändrat) 

• tvingas att registrera/kommunicera onödig/irrelevant information (irrelevanta 
kommunikationskrav) 

• inte erhåller förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av relevant 
bearbetning och lagring av meddelanden (otillräckligt skapande av kommuni-
kationsförutsättningar) 

• inte erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet inte produ-
cerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare (ej adressatrele-
vant kommunikation) 

• inte erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet inte produ-
cerar/distribuerar meddelanden till andra användare på lämpligt sätt; t.ex 
olämplig tid, olämplig plats/media, olämplig form (ej adressatanpassad kom-
munikation) 

1.4 När är ett IT-system handlingsbart? 
De negativa egenskaper som presenterades ovan kan vändas på och omformuleras till 
positiva egenskaper. Man får då egenskaper hos IT-system med hög handlingsbarhet. 
Ett IT-system är handlingsbart när en användare (Cronholm m fl 2003; Ågerfalk m fl, 
2002):  

• enkelt förstår vad som kan göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar) 
• kan ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose kommunikationsbehov) 
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• enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart) 
• förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (handlingstranspa-

rent) 
• direkt ser att det man försökte göra blev gjort (tydlig feedback) 
• enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt 

verksamhetsminne) 
• vet vem som sagt vad (”aktörstydlighet”) 
• förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) 
• förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt tydligt) 
• får ett bra stöd för handlande i verksamheten (handlingsstödjande) 
• har entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (god begrepps- och 

handlingskonsistens) 
• har lämpliga handlingsalternativ tillgängliga i en behovssituation (handlings-

tillgängligt) 
• har överblick över olika handlingssteg i en process och ser var den befinner 

sig för tillfället (god handlingsöversikt) 
• vet om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras (ändringsbart) 
• endast behöver registrera/kommunicera relevant information (relevanta kom-

munikationskrav) 
• erhåller förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av relevant bear-

betning och lagring av meddelanden (skapande av goda kommunikationsförut-
sättningar) 

• erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet produce-
rar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare (adressatrelevant 
kommunikation) 

• erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet produce-
rar/distribuerar meddelanden till andra användare på lämpligt sätt; t.ex lämplig 
tid, lämplig plats/media, lämplig form (adressatanpassad kommunikation) 

En utförligare beskrivning av principerna ovan presenteras i avsnitt 3.6 samt kapitel 
3.7. 

1.5 Handlingsbarhet vs användbarhet 
I kapitlet ovan har handlingsbarhet jämförts med användbarhet (se avsnitt 1.5). Vi 
fördjupar denna diskussion nedan3. En definition av användbarhet som är allmänt ac-
cepterad är ISO 9241-11. Definitionen lyder ”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”. Hur relaterar den här definitionen till defi-
nitionen av handlingsbarhet (se avsnitt 1.1)? Termen ”product” refererar till både 
mjuk- och hårdvara. En produkt ”can be used … to achieve specified goals”, betyder 
att produkten kan användas för att producera ett resultat. Termen ”specified users” 
antyder att det förekommer olika användare med olika behov och som uppfattar pro-
dukten på olika sätt. Termerna ”effectiveness” och “efficiency” antyder att de specifi-

                                                 
3 Avsnittet bygger på Ågerfalk (2003); Cronholm m fl (1999), Ågerfalk & Cronholm (2001). 
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ka målen skall uppfyllas med noggrannhet och fullständighet och att så få resurser 
som möjligt förbrukas. Vidare så skall målen uppnås med ”satisfaction” vilket betyder 
att de skall uppnås på ett tillfredsställande sätt och att användaren skall uppleva en 
positiv attityd till produkten. Termen ”specified context of use” omfattar användare, 
arbetsuppgift, utrustning och den fysiska miljön.  

Från ett användbarhetsperspektiv är syftet med att använda IT-system att uppnå speci-
ficerade mål. Handlingsbarhet betonar utförandet av sociala handlingar. Eftersom ut-
förandet av handlingar antas leda till önskade verksamhetseffekter så tycks dessa båda 
formuleringarna överensstämma. Ett problem med att enbart fokusera målen är att det 
kan leda till en överdriven instrumentell syn på mänskligt handlande. En överdriven 
rationell design av IT-system för att uppnå ekonomiska verksamhetsmål kan leda till 
en minskad arbetstillfredsställelse. Handlingar utförs för att kommunicera i enlighet 
med organisationens normer. Handlingar är också multifunktionella, dvs en handling 
kan leda till flera verksamhetseffekter och flera handlingar kan leda till en verksam-
hetseffekt.  

Termen ”specified” används genomgående i definitionen av användbarhet. ”Specified 
users” indikerar att begreppet användbarhet tar hänsyn till att det finns skillnader mel-
lan olika användare medan begreppet handlingsbarhet antar att det finns en typisk an-
vändarkategori. Ur detta perspektiv är det tydligt att användbarhet är mer rotat i kog-
nitionsvetenskapen än vad handlingsbarhet är. Istället betonar handlingsbarhet vikten 
av att det finns en balans mellan organisatoriska och individuella aspekter vid an-
vändning av IT-system. Själva innebörden av begreppet användare skiljer sig också. 
Användbarhetsfokuset ligger på en användare som interagerar med ett IT-system. 
Handlingsbarhet ser användaren som någon som utför handlingar eller påverkas av de 
handlingar som utförs genom eller av IT-systemet.  

Det verkar som att användbarhetstermerna ”effectiveness, efficiency and satisfaction” 
och handlingsbarhetstermerna “befrämja, möjliggöra och underlätta” har samma syf-
ten. Om ett IT-system befrämjar och möjliggör handling så är det sannolikt ”effecti-
ve” och “efficient”. Om IT-systemet underlättar handlande så är det sannolikt ”satis-
fying”. Enligt ISO 9241-11 så skall användbarhet uppfattas i en ”specified context of 
use”. Detta kan uppfattas som att definitionen avser ”en användare som använder en 
dator”. Denna begränsade syn exkluderar andra användare från att dra nytta av IT-
systemet och är också kritiserad av Schmidt & Bannon (1992). Kritiken är utifrån per-
spektivet ”Computer Supported Cooperative Work (CSCW)” och menar att använd-
barhetsbegreppet måste vidgas för att även omfatta grupper av människor och datorer. 
Definitionen av handlingsbarhet föreslår istället termen verksamhetskontext som är en 
organisatorisk kontext där människor samverkar för att bedriva verksamhet genom att 
använda IT-system.  

Handlingsbarhet intresserar sig för IT-system som medium för kommunikation och 
omfattar i motsats till användbarhet inte frågor avseende hårdvara och ergonomi. En 
allmän observation är att begreppet användbarhet är mer intresserat av mätbarhet och 
andas en ingenjörsmässighet medan handlingsbarhet är ett mer kvalitativt begrepp. 

Ett annat sätt att diskutera skillnader mellan handlingsbarhet och användbarhet är ut-
ifrån Shackel’s (1984) modell (se Figur 5). Shackels enkla modell lyfter ur ett an-
vändbarhetsperspektiv fram fyra komponenter i en användningssituation. Komponen-
terna ”user”, ”tool” och ”task” visas som tre relaterade och binära samband. 

 



11 

Användare Verktyg

Arbetsuppgift

Omgivning

Användare Verktyg

Arbetsuppgift

Omgivning
 

Figur 5 Fyra komponenter i en användningssituation (Shackel, 1984) 

En strävan för begreppet handlingsbarhet är att se de tre komponenterna ”användare”, 
”verktyg” och ”arbetsuppgift” som ett trinärt samband samt att belysa kommunika-
tionsaspekten (se Figur 6). Det är tydligt att definitionen av användbarhet fokuserar 
komponenterna ” användare” och ” verktyg” och relationen dem emellan. Fokus för 
handlingsbarhet ligger på komponenterna ” verktyg” och ” arbetsuppgift” och relatio-
nen mellan dessa. Norman (1998) uttalar följande: ”I don’t want to use a computer, I 
want to accomplish something”. Människor och organisationer bedriver verksamhet 
genom att utföra verksamhetshandlingar. Människor använder datorer i verksamheten 
som verktyg för att utföra och koordinera handlingar. Winograd & Flores (1986) 
menar att datorer är ”essentially for communication, not for computation”.  

Om man utgår från en verksamhetshandling istället för användning av IT-system så 
blir det naturligare att istället tala om begreppen aktör, handling (aktion) och artefakt. 
En aktör utför en handling som kan vara riktad mot en annan aktör med stöd av en 
artefakt (IT-system). Alla tre komponenterna skall förstås i en verksamhetskontext. 

Aktör Artefakt

Aktion

Verksamhetskontext

Aktör Artefakt

Aktion

 
Figur 6 A3 – modellen (Fritt efter Ågerfalk, 2001) 
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2. Teoretiska grunder för handlingsbarhet  
2.1 Socioinstrumentellt handlande 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system i verksamheter. Ordet handlingsbarhet 
framhäver handling. Detta innebär således i grunden ett handlingsteoretiskt perspek-
tiv. Det handlingsteoretiska perspektiv som handlingsbarhet bygger på är en syntes av 
flera olika handlingsteorier. Dessa olika handlingsteorier har integrerats och sam-
mansmälts till en samlad teorigrund. Denna teorigrund brukar kallas socioinstrumen-
tell pragmatism (SIP); se t.ex Goldkuhl (2002a; 2005), Goldkuhl & Röstlinger 
(2003b), Goldkuhl & Ågerfalk (2002; 2005). Detta är en teorigrund också för några 
andra teorier inom informationssystemområdet; nämligen även för praktikteori (Gold-
kuhl & Röstlinger, 2005) och affärsaktsteori (Goldkuhl & Lind, 2004). Se Figur 7 för 
illustration av SIP som handlingsteoretisk syntes för dessa olika teorier. Genom att 
SIP är en sammanhållande teorigrund för dessa olika teorier så finns en hög grad av 
teoretisk överensstämmelse mellan de olika teorierna (Goldkuhl & Röstlinger, 
2003b). Detta underlättar en gemensam användning av de olika teorierna. 

Handlingsteori från olika 
referensdiscipliner 

Socioinstrumentell 
pragmatism 

(handlingsteoretisk 
syntes)

IS-området  

Praktikteori

Handlingsteori Handlingsteori....Flera

AffärsaktsteoriHandlings-
barhet

IS-områdets
kunskapsbehov 
och karaktär på 

fenomen

....
 

Figur 7 SIP som handlingsteoretisk syntes för olika IS-teorier  
(efter Goldkuhl, 2005) 

Gemensamt för alla dessa teorier är utgångspunkten i handling. Det innebär en foku-
sering på människors göranden. Vad innebär en handling? Vad innebär det att handla? 
Låt oss beskriva detta genom några olika enkla exempel. Vi börjar med två enkla ex-
empel på handlingar. Den ena handlingen är en kvinna (Kristin) som säger ”Kan du ta 
in ved, jag fryser!”. Den andra handlingen är en man (Magnus) som hugger ved. Detta 
är två olika typer av handlingar som synes. Den ena är fysisk till sin karaktär; genom 
att hugga så åstadkommer Magnus materiella förändringar; trät förändras. Den andra 
handlingen är social till sin karaktär. Genom utsagan sker ingen materiell förändring, 
utan snarare sker något i den ”sociala världen”. Dessa skillnader är uppenbara och vi 
behöver vara medvetna om dem. Samtidigt så finns likheter mellan handlingarna på 
ett djupare plan som också måste uppmärksammas.  

Båda dessa handlingar syftar till förändring; att göra skillnad i världen. De är avsiktli-
ga. De styrs av människors avsikter (intentioner). Båda handlingstyperna baseras ock-
så på aktörernas kompetens, även de är mycket olika till sin karaktär. I det första fallet 
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använder aktören sitt språkliga kunnande. I det andra fallet använder aktören en spe-
ciell redskapsförmåga; förmåga att hantera en yxa.  

Handlingens intentionalitet innebär också att den är ett medel för att uppnå ett önskat 
ändamål. Den realiserar en mål-medelrationalitet, där aktören väljer lämpliga hand-
lingar (medel) för att uppnå sina ändamål. Kristin önskar få tillgång till ved och ber 
därför Magnus att ha skall ta in ved. Magnus avser, utifrån Kristins begäran, att ta in 
ved, men ser att han först måste hugga litet. Magnus hugger för att åstadkomma ved 
som går att elda. Kristins begäran har sin grund i en upplevelse av kyla, men också en 
kunskap om Magnus närvaro och hans förmåga och möjliga intresse att bära in ved. 
Det finns således båda fysiska och sociala grunder för Kristins handlande. Det finns 
fysiska förutsättningar för Magnus handling att hugga ved. Magnus ser de ohuggna 
stockarna och letar reda på en yxa att använda. Men det finns här också sociala grun-
der för hans handlande. Kristins begäran och hennes förväntningar om att erhålla ved 
styr hans handlande. Magnus svarade kanske ”javisst” på Kristins begäran och han 
känner sig därmed bunden inte bara av hennes begäran utan kanske framför allt av sitt 
efterföljande löfte att utföra hennes begärda handling. Det finns således sociala och 
fysiska grunder för Magnus materiellt inriktade handling att hugga ved. Detta innebär 
att det finns en uppenbar social dimension i Magnus handling även om han utför den 
helt ensam. Den är styrd av sociala grunder. Resultatet av hans handling är huggen 
ved, dvs en materiell förändring. Detta innebär väl inget socialt resultat? Själva resul-
tatet är uppenbart en förändring av något materiellt, men ingår i ett större socialt ske-
ende. Magnus hugger ved som en förberedelse till handlingen att bära in ved och 
överlämna den till Kristin. Man kan säga Magnus vedhuggning är en delhandling i 
den större handlingen leverera ved till Kristin. Magnus har ett uppenbart socialt än-
damål med sin vedhuggning; att åstadkomma ved till Kristin som hon kan elda med. 
Hans handling är riktad mot Kristin på ett likartat sätt som Kristins begäran är riktad 
mot Magnus.  

Kristins begäran riktades direkt till Magnus och den ledde till att Magnus (efter att ha 
accepterat hennes begäran) gick ut för att hämta och hugga ved. Kristins handling 
(begäran) hade sociala ändamål och effekter. På ett likartat sätt kan man säga att 
Magnus handlingar (hugga och hämta ved) har sociala ändamål och effekter. Magnus 
vill möjliggöra för Kristin att elda i kakelugnen. Det är också vad hon gör när hon er-
hållit ved från honom.  

Kristin utför en kommunikativ handling. Magnus utför en materiell handling. Båda 
dessa handlingar har emellertid som framgått ovan sociala grunder respektive sociala 
ändamål och effekter. Detta innebär att även många materiella handlingar (dvs sådana 
som i första hand är inriktade på att åstadkomma materiella förändringar) är sociala 
till sin karaktär4. Sociologen Max Weber har formulerat en känd definition av begrep-
pet social handling. Weber (1983, s 3) skriver: ”Med ’social’ handling avses en hand-
ling som med avseende på sin subjektiva mening relaterar sig till andras beteenden 
och vars förlopp orienterar sig efter dessa”. Definitionen är inte helt glasklar, men vi 
baserar vår artikulering av handlingsbegreppet på den genom att säga att många hand-
lingar har sociala grunder respektive sociala ändamål och effekter. Sådana handlingar 
(dvs de som har sociala grunder och sociala avsedda effekter) är sociala vare sig de är 
kommunikativa eller materiella till sin karaktär.  

                                                 
4 Denna analys bygger på Goldkuhl (2001) där en mer djupgående analys av likheter och skillnader 
mellan kommunikativa och materiella handlingar har utförts.  
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Begreppet effekt behöver därmed också preciseras. Vi gör viktiga distinktioner mellan 
en handlings utförande, resultat och effekt (von Wright, 1971; Goldkuhl & Röstlinger, 
2003b); se Figur 8. Utförande är handlingens aktiva del, dvs den aktivitet som utförs. 
Resultat är det som aktören får gjort genom sin handling. Effekter är det som kan upp-
stå som konsekvens av den utförda handlingen. Resultatet är det som ligger inom ak-
törens räckvidd och kontroll. Effekter är det som ligger utanför sådan räckvidd och 
kontroll. Resultatet av Kristins handling är den utsagda begäran. Det är vad som lig-
ger inom hennes räckvidd. Magnus tolkning av utsagan, hans respons genom en ac-
cept och hans efterföljande materiella handlingar är inget som ligger inom Kristins 
direkta kontroll, utan det är en annan aktör (Magnus) som gör dessa handlingar. Mag-
nus hugger ved och beroende av hans förmåga att hantera yxan skapas resultat i form 
av huggen ved. Vad som händer med veden efter att han lämnat den till Kristin ligger 
utanför hans kontroll och är möjliga effekter av hans handlingsresultat. Att ved finns 
tillgänglig gör att det möjligt för Kristin att elda en brasa. Den värme som uppstår är 
effekter av Kristins olika materiella handlingar (att stoppa in ved i kakelugnen och 
tända på). Den erhållna värmen är en effekt (en avsedd sådan) av Kristins handlingar. 
Icke-avsedda effekter kan också uppstå, som at det skvätter gnistor på golvet eller ry-
ker in. Dessa är icke-avsedda och oönskade effekter.  

 

Resultat
Utföra

Effekter  

 
Figur 8 En handlings utförande, resultat och effekter 

Så här långt har en handling beskrivits som ett ingripande i världen; att aktören åstad-
kommer en yttre skillnad antingen genom materiella förändringar eller genom kom-
munikation. När man talar om handlingar är det ofta sådana ingripande (interveneran-
de) handlingar som avses. Men det finns annat som också kan räknas som handlande. 
Att läsa en bok, att lyssna på det som sägs i en diskussion – är detta handlande? Här 
sker inget ingripande eller yttre förändring. Men det är uppenbart att aktören gör nå-
got. Det finns avsikter som styr detta görande. Att läsa en bok syftar till förändring, 
men inte någon yttre förändring utan snarare en förändring hos aktören själv. Genom 
att läsa boken önskar aktören kanske öka sin kunskap.  

Inom handlingsteori skiljer man ibland mellan overta (öppna) och koverta (slutna) 
handlingar (Schutz, 1970). Med overta handlingar menas handlingar som intervenerar 
i den yttre världen, vilket beskrevs ovan. Koverta handlingar är sådana handlingar 
som inte är externt orienterade. Det kan vara tolkningshandlingar eller reflektions-
handlingar (Goldkuhl, 2002a; 2003). Tolkning är aktörers medvetna perception av 
omvärlden för att uppnå kunskap om den, dvs användning av syn, hörsel och andra 
sinnen. Reflektion är intentionellt orienterat tänkande för att t ex lösa problem och 
fatta beslut.  
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Om man betraktar kommunikation såsom en uppenbar social företeelse, så ser man att 
den består av två relaterade handlingar (Clark, 1996; Goldkuhl, 2001). En aktör säger 
något (intervention) och en aktör lyssnar på det som sägs (tolkning). Att säga något 
brukar kallas en kommunikativ handling och lyssnande är en tolkningshandling. I en 
dialog kommer dessa handlingar och motsvarande roller (talare, lyssnare) att succes-
sivt skifta.  

Att tolka är att ta emot ett meddelande. Magnus lyssnar på Kristins begäran om att 
hämta ved. Han svarar med ett ”javisst” och utför då en kommunikativ handling som 
en respons på Kristins begäran (se vidare om kommunikation och responser i avsnitt 
2.2 nedan). När Magnus återkommer med ved så överlämnar ha den till Kristin. Kris-
tin tar emot veden, dvs det är mottagandehandling. Det är ett mottagande av materiel-
la föremål (och inte av språkliga utsagor som ovan). På motsvarande sätt som interve-
nerande handlingar kan vara språkliga och materiella, kan alltså mottagningshand-
lingar vara både språkliga och materiella (Goldkuhl, 2001).  

I Figur 9 finns en enkel modell över socialt handlande. Modellen visar två aktörer. En 
aktör utför en intervenerande handling som riktas mot den andra aktören. Den hand-
lingen resulterar i ett handlingsobjekt som är resultatet av aktörens handling. Detta 
handlingsobjekt är samtidigt en handlingsförutsättning för den andra aktören i hans 
mottagande handling. Denna handlingsmodell är generell och giltig för såväl materiel-
la handlingar som kommunikation. Kristin uttalar en begäran (en intervenerande 
handling). Denna begäran (handlingsobjekt) tolkas av Magnus genom hans mottagan-
dehandling. Magnus hugger ved och bär in den och överlämnar den till Kristin. Hans 
olika materiella ingrepp (att hugga veden och att därefter förflytta veden) är intervene-
rande som leder fram till handlingsresultatet levererad ved. Kristin tar emot den leve-
rerade veden. Hon kanske kombinerar denna mottagandehandling med en kommuni-
kativ (dvs intervenerande) handling: ”tack”.  

Aktör

Handlings-
objekt

Aktör

Intervenerande
handling

Mottagande
handling

Relation

Handlings-
resultat

Handlings-
förutsättning

 
Figur 9 Socialt handlande 

Sociala handlingar som utförs påverkar de relationer som finns mellan aktörerna (He-
ritage, 1984; Habermas, 1984; Goldkuhl, 2005b). När Kristin uttalar sin begäran och 
Magnus hör den, så etableras en förväntansrelation mellan aktörerna. Kristin vill att 
Magnus skall hämta ved åt henne. Så länge som Magnus inte reagerar på hennes be-
gäran finns denna förväntan som ett osäkert önskande från Kristins sida; osäkert i be-
tydelsen att hon inte vet hur han ställer sig till hennes begäran. Förväntan finns om en 
reaktion från Magnus som säger något om hans inställning till hennes begäran. Om 
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Magnus bara vänder sig om och går ut utan att säga något kan Kristin kanske tolka 
detta på olika sätt: a) han efterkommer hennes begäran och går ut och hämtar ved eller 
b) han ignorerar hennes begäran helt och hållet och underlåter till och med att besvara 
hennes begäran.  

Han svarade emellertid på hennes begäran med ett ”javisst”, vilket innebär att andra 
relationer nu skapas mellan aktörerna. Svaret bör tolkas som ett löfte och därmed upp-
står en åtaganderelation från Magnus gentemot Kristin. Magnus har åtagit sig att utfö-
ra den begärda arbetsuppgiften. Kristins tidigare osäkra förväntan har nu transforme-
rats till klar (löftesbaserad) förväntan.  

Det är inte bara kommunikativa handlingar som leder till att relationer skapas och för-
ändras mellan aktörer (Goldkuhl, 2001). När Magnus senare överlämnar veden till 
Kristin så förändras åter de sociala relationerna mellan aktörerna. Magnus fullföljer 
här sitt tidigare åtagande och efterkommer Kristins begäran. Därmed har åtagandet 
upphört och de förväntningar som var förknippade med begäran och löfte upphör. 
Istället kan en tacksamhetsrelation uppstå från Kristin gentemot Magnus. Detta kan 
också komma till uttryck genom att Kristin uttalar ett ”tack”.  

För att Magnus skulle kunna utförda den begärda handlingen att hämta in ved så var 
han tvungen att hugga veden. För att göra det krävdes ett verktyg, en yxa. För många 
handlingar krävs olika typer av instrument för att utföra dem. Det är också instrumen-
ten som till väsentlig del styr hur handlingen utförs. Det är stor skillnad, hur aktören 
gör, om han använder en vedklyvningsmaskin istället för en yxa. Instrument möjlig-
gör och underlättar handlande, men innebär också genom sitt sätt att styra handlingen, 
att handlingen begränsas i vissa avseenden (Engeström, 1987; Wertsch, 1998; Gold-
kuhl, 2005a). Det är inte bara materiella instrument som används för att stödja hand-
lande. Immateriella instrument hjälper också människor att handla (Vygotsky, 1962). 
Människors språk kan ses som instrument för tänkande och kommunikation.  

När Magnus hugger ved så transformerar han trä från en form till en annan med hjälp 
av yxa och huggkubbe. Den ohuggna veden transformeras till huggen ved genom 
Magnus arbete. Den huggna veden är, som sagts tidigare, resultatet av Magnus hand-
ling. Den ohuggna veden är underlag (”råämne”) för hans handling.  

Vi har här använt oss av ett alldagligt exempel för att förklara viktiga begrepp inom 
den socioinstrumentella handlingsteorin. Denna teori är dock inte utvecklad i första 
hand för att förklara sådana här alldagliga företeelser (även om den förstås måste 
kunna göra det också). Teorin är utvecklad för att klargöra olika aspekter avseende 
IT-användning i verksamheter. Detta kommer att framgå i kapitel 3 nedan. Några kor-
ta kommentarer behöver dock göras här: Människor handlar i verksamheter när de 
utför sitt arbete. IT-system används som instrument för att utföra kommunikativa 
handlingar (dvs ”säga” något till andra) och tolkningshandlingar (dvs att ta reda på 
vad andra har ”sagt”). Detta innebär alltså både intervenerande handlingar och motta-
gande handlingar. Dessa handlingar är sociala till sin natur. Även om aktören sitter 
framför datorn i sin ensamhet så är det sociala handlingar som utförs om de har socia-
la grunder och syftar till avsedda sociala effekter. Genom att använda IT-system över-
förs inte bara meddelanden, utan detta påverkar aktörernas sociala relationer (som 
förväntningar, åtaganden etc).  
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IT-användning är socioinstrumentellt handlande. Det är socialt handlande genom ett 
aktivt användande av instrument5. Människor kommunicerar i verksamhet och använ-
der språkliga och tekniska instrument (IT-system) för detta sociala handlande.  

2.2 Kommunikation som handling 
Efter att ha introducerat den socioinstrumentella handlingsteorin ovan är det nu dags 
att vi fördjupar oss i kommunikation. Den handlar alltså om språklig kommunikation 
mellan människor. Sådan kommunikation utförs genom att människor uttrycker med-
delanden (utsagor) gentemot andra människor. Detta kan göras genom att tala (dvs 
muntligen) eller att skriva (dvs skriftligen). Vi låter det muntliga samtalet vara före-
bild och använder därför begreppen talare och lyssnare. Dessa används dock i generell 
innebörd; talare som den som kommunicerar (uttrycker) ett meddelande och lyssnaren 
som den som tolkar ett meddelande.  

Ett meddelande är det som överförs mellan talare och lyssnare. Detta meddelande har 
därför relationer till dessa aktörer. Meddelandet har ett ”jag”, dvs den som talar. Med-
delandet har också en tilltalad, ett ”du”. Det finns i meddelandet också något omtalat, 
ett ”det”; något vid sidan om den talande och den tilltalade. Meddelandet har således 
ett jag, ett du och ett det. Detta har beskrivits inom sk semiotisk6 teori av Karl Bühler 
(1934). Bühler säger att tecknet (meddelandet) har olika funktioner. Tecknet är symp-
tom, symbol och signal. Det är ett symptom i relation till talaren, en symbol i relation 
till det omtalade och en signal i relation till den tilltalade. Detta har illustrerats i Figur 
10 nedan.  

Talare

Medde-
lande

Lyssnare

Symptom Signal

Symbol

Omtalat 
(Referent)

 
Figur 10 Tre olika språkfunktioner hos ett meddelande7  
(efter Sjöström & Goldkuhl, 2003) 

Detta är tre basala språkfunktioner som man inte kan bortse ifrån. Denna semiotiska 
grundmodell har bl a påverkat hur vi begreppsliggör ett IT-systems användargräns-
snitt (Sjöström & Goldkuhl, 2003). Det finns en särskild modell i Figur 18 nedan som 
framhäver ett kommunikativt (semiotiskt) perspektiv på användargränssnitt.  

                                                 
5 Se Goldkuhl (2001; 2005a) för ett fördjupat resonemang om socialt och instrumentellt handlande 
samt relationer mellan dessa olika handlingsaspekter.  
6 Semiotik betyder teckenlära. Se t.ex Innis (1985) för en översikt med olika klassiska artiklar.  
7 Referent är en språkteoretisk term och betyder det omtalade.  
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Det finns förutom dessa tre grundläggande språkfunktioner flera ytterligare funktio-
ner. Se t ex Jakobson (1960), Linell (1979), Habermas (1984), Halliday (1994). I 
Goldkuhl (2005b) finns en sammanställning av olika språkfunktioner samt en modell 
anpassad för informationssystemstudier.  

Vi använder begreppet meddelande huvudsakligen i fortsättningen. Detta står alltså 
för en språklig utsaga som används i kommunikation. Begreppet information skulle 
kunna användas för detta också, och så görs emellanåt. Emellertid finns det en natur-
lig flertydighet i begreppet information. Det kan betyda både ”information-som-
representation” (dvs liktydigt med meddelande) och ”information-som-
kunskapstillskott” (Braf, 2002; Goldkuhl, 2002a).  

Genom meddelanden kan olika saker kommuniceras. Olika relationer mellan talare 
och lyssnare kan skapas. Låt oss titta närmare på några olika meddelanden: 

1. ”Kan du hämta in ved?” 

2. ”Jag ska hämta in ved.” 

3. ”Har du hämta in veden nu?” 

4. ”Jag har hämtat veden.” 

Att notera från dessa meddelanden är att de alla handlar om samma sak. Det handlar 
om en person (Magnus från exemplet ovan) som hämtar in ved. Den första utsagan 
initierar detta hämtande av ved genom att vara en begäran om detta. Den andra är ett 
åtagande om att hämta ved. I båda dessa fall ligger det omtalade (personens handlan-
de) i framtiden. Utsaga 3 är en fråga om handlingen har blivit utförd och utsaga 4 är 
ett svar och en beskrivning (”rapport”) att handlingen har blivit utförd. Här är det om-
talade något i dåtid.  

Talaren gör olika saker i de fyra utsagorna även om de handlar om samma sak (sam-
ma referent). I utsaga 1 försöker talaren att få lyssnaren att utföra en framtida hand-
ling; utsagan är en begäran. I den andra utsagan är det talaren som åtar sig att utföra 
en framtida handling; utsagan är ett löfte (ett åtagande). I den tredje utsagan undrar 
talaren om lyssnaren har utfört en handling; dvs ställer en fråga. I utsaga 4 påstår tala-
ren att han utfört en viss handling; dvs lämnar en rapport om något som skett som ett 
svar på en fråga.  

Språkfilosofen John Austin (1962) identifierade denna variation i utsagor. Han note-
rade också att språket används inte bara till att beskriva saker i omvärlden. Språket 
används för att göra saker8, vilket också är titeln på hans mycket uppmärksammade 
bok ”How to do things with words” (Austin 1962). Genom att tala gör vi olika saker; 
vi begär, lovar, frågar, rapporterar som i exemplet ovan. Men vi kan göra en mängd 
andra saker genom språket: Vi kan beordra, uppmana, beställa, varna, erbjuda, inbju-
da, utnämna, utse, utfärda, tacka, gratulera och beklaga för att nämna några performa-
tiva funktioner i språket. Mot bakgrund av denna insikt om att tal är handling utveck-
lade Austin den s k talaktsteorin. En talakt (talhandling; på engelska speech act) är en 
kommunikativ handling. När människor säger något (eller kommunicerar på andra 
sätt) så utför de en handling. Detta perspektiv beskrivs redan i avsnitt 2.1 ovan, när vi 
skilde mellan kommunikativa och materiella handlingar.  

                                                 
8 Austin (1962) talar om ”the descriptive fallacy”. Med detta menas en vanföreställning att språket an-
vänds uteslutande för att beskriva saker i omvärlden. Denna vanföreställning kan också sägas ligga 
bakom avbildningstänkandet inom IS-området (se avsnitt 1.2 och Figur 2).  
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En viktig del i talaktsteorin är att skilja mellan meddelandets performativa funktion 
och propositionella innehåll (se även Searle, 1969; Habermas, 1984). Den performati-
va funktionen (kan också kallas kommunikativ avsikt eller illokut funktion eller hand-
lingsmodus) är det som talaren gör i relation till talaren. Det propositionella innehållet 
är det som omtalas i meddelandet. Talaren gör något i relation till lyssnaren (en per-
formativ funktion) genom att tala om något (ett propositionellt innehåll). Vi kan an-
vända oss av exemplet ovan för att förtydliga skillnaden mellan performativ funktion 
och propositionellt innehåll i meddelanden. Vi använder skrivsättet performativ funk-
tion (propositionellt innehåll), nedan då vi beskriver de fyra meddelanden från ovan: 

1. ”Kan du hämta in ved?” = Begäran (Magnus, hämtar ved) 

2. ”Jag ska hämta in ved.” = Löfte (Magnus, hämtar ved) 

3. ”Har du hämtat in veden nu?” = Fråga (Magnus, hämtar ved) 

4. ”Jag har hämtat veden.” = Rapport (Magnus, hämtar ved) 

Intressant att notera är, som sagts, att det är samma sak som omtalas i samtliga fyra 
utsagor, dvs det propositionella innehållet är samma (personen Magnus och handling-
en hämta ved). Utsagornas handlingsmodus (performativa funktion) är olika. Av detta 
följer också att i utsaga 1 och 3 är Magnus tilltalad och omtalad, medan i utsaga 2 och 
4 är talande och omtalad.  

För att beskriva och förstå meddelanden behöver man ha klart för sig såväl hand-
lingsmodus som propositionellt innehåll. Detta gäller förstås i alldaglig samverkan. Vi 
menar att det är extra viktigt när vi designar IT-system (inklusive meddelandetyper) 
som skall mediera verksamhetskommunikation. Det räcker inte bara att specificera 
propositionellt innehåll (informationsinnehåll) som görs i många metoder. Det norma-
la sättet att utföra en informationsmodellering9 är just att fokusera på informationsin-
nehåll, dvs det som man säger något om i en verksamhetskommunikation. Ur ett 
kommunikativt handlingsperspektiv blir det viktigt att också fokusera och modellera 
meddelandens handlingsmodus (Goldkuhl & Lyytinen, 1982; Goldkuhl, 1993; 1995; 
Ågerfalk & Eriksson, 2004).  

De fyra utsagorna har också relationer till varandra. Utsaga 1 och 2 hör samman och 
utsaga 3 och 4 hör samman. Utsaga 1 är en begäran och sådana utsagor ges ofta i frå-
geform10. Magnus besvarar Kristins begäran med ett åtagande om att utföra begärd 
handling. Utsaga 3 och 4 är mer renodlade fråga – svar. I utsaga 1 efterfrågade Kristin 
något materiellt. I utsaga 3 efterfrågade Kristin information. En fråga förväntas leda 
till ett svar av något slag. Det finns andra typiska kommunikationspar: hälsning – 
hälsning, erbjudan – accept, klagomål – ursäkt, gratulation – tack. Den första utsagan 
fungerar som ett initiativ till den andra. Den andra är en respons i relation till den för-
sta utsagan. Inom den sk konversationsanalysen, som skapades av sociologen Harvey 
Sacks (1992)11, studeras samspel mellan olika utsagor genom s k ”turtagning” mellan 
kommunikationsdeltagare.  

                                                 
9 Se t.ex klassiska referenser som Codd (1970), Chen (1976) och Booch (1994). 
10 I talaktsteorin finns begreppet indirekt talakt (Searle, 1975). Detta är talhandlingar som utförs genom 
andra typer av talhandlingar. T.ex chefens konstaterande ”det är för få stolar här inne” är avsedd som 
en (underförstådd) uppmaning till medarbetaren att hämta in ytterligare stolar.  
11 Se Silverman (1998) för en introduktion till konversationsanalys och Harvey Sacks’ tänkande.  
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I kommunikation är begreppen initiativ och respons viktiga. En initiativ är alltså ett 
yttrande som följs av ett annat relaterat yttrande. Detta andra yttrande är en respons 
till initiativet. Begreppen initiativ och respons är emellertid relativa. Ett yttrande (mitt 
i en sekvens) kan fungera som respons till tidigare yttrande samtidigt som det är ett 
initiativ för kommande yttrande (Schiffrin, 1994; Linell, 19998). När Magnus säger 
”javisst, skall jag hämta ved” är detta yttrande en respons till Kristins begäran ” Kan 
du hämta in ved?” och kan samtidigt fungera som ett initiativ till Kristins efterföljan-
de respons ”Tack, det är snällt av dig!”.  

Det konversationsanalytiska perspektivet med interaktion och turtagning mellan 
kommunikationsdeltagare är viktigt för att förstå IT-användning. Det är viktigt för att 
förstå såväl användar-systeminteraktion som IT-medierad människa-till-människa 
kommunikation.  

2.3 Handlingens faser 
Man kan dela in en handling i olika faser enligt Mead (1938). Mead har i sin klassiska 
modell gjort en indelning i fyra faser (”impulse, perception, manipulation and con-
summation”). De två första faserna (av förberedelsekaraktär) kan grupperas till en fas. 
Detta ger då tre faser som omnämns på följande sätt12: 

1. Förvärdera 

2. Ingripa 

3. Eftervärdera 

I förvärderingen varseblir en aktör en omgivning och överväger olika handlingsalter-
nativ. Aktören observerar vad som kan göras i den aktuella situationen. I fas 2 utför 
aktören en ingripande handling samtidigt som han varseblir sitt handlande. Han behö-
ver vara uppmärksam för att eventuellt korrigera sin handling. I eftervärderingen ob-
serverar aktören resultat och effekter och värderar handlingens grad av framgång. 
Uppnåddes målet med handlingen? Den tredje fasen (eftervärdering) kan övergå till 
en förvärdering inför nästa ingripande handling. Det mänskliga handlandet blir på det-
ta sätt cykliskt; se Figur 11. 
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Figur 11 Olika handlingsfaser - en cyklisk handlingsmodell  
(efter Goldkuhl, 2004; Goldkuhl & Röstliner, 2005) 

                                                 
12 Se Cronholm & Goldkuhl (2002), Goldkuhl (2004) samt Goldkuhl & Röstlinger (2005). 
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Denna modell för handlingsfaser använder vi senare för modellen ElementarInterAk-
tionsLoopen (se avsnitt 3.5 - Figur 19). 

2.4 Artefakters roller 
För att utföra många handlingar behöver människor hjälpmedel. Klyva ved går inte att 
göra med bara händerna. För detta krävs en yxa eller något annat lämpligt instrument. 
En yxa är utformad för att användas just för sådana ändamål (att klyva ved). Vedhug-
garen kan behöva andra instrument för att utföra sitt arbete. Han kan behöva såga någ-
ra stockar innan han kan hugga dem. För att såga kan han använda han en motorsåg. 
En motorsåg har förstås andra egenskaper än en yxa. Yxan används för att hugga och 
motorsågen för att såga. Men det finns en annan viktig skillnad än dessa uppenbara 
skillnader mellan instrumenten. Det finns en motor i motorsågen som driver den. Det 
finns inget i yxan som driver den. Den är ett redskap som får sin funktion genom hug-
garens aktiva bruk. Aktören måste också handha motorsågen; den sågar inte av sig 
själv. Den är ett maskinellt instrument som behöver hanteras av dess brukare. En bil 
kör inte av sig själv utan måste manövreras av dess förare.  

Det finns emellertid andra typer av maskiner som ”går av sig själv”. De utför arbete 
på egen hand. T ex en tvättmaskin sköter sig själv och utför tvättning utan att en män-
niska behöver göra något efter det att maskinen har startats. Den arbetar då efter sitt 
program. Programmet har förstås skapats av människor. Tvättmaskinen är en automa-
tisk maskin. Den är självständig till skillnad från yxan och motorsågen som måste 
skötas av människor. 

Det finns dock instrument som är självständiga utan vara en maskin. Det finns många 
enkla instrument som självständigt fyller en funktion. När vi hällt vatten i vasen och 
satt en blomma däri så håller vasen (genom sin materiella form) kvar vattnet och 
blomman. Det finns många andra sådana instrument som har en funktion utan att 
människor behöver agera, annat än att initialt arrangera instrumentet. Tak och väggar 
på ett hus håller kyla och väta ute. Tavelkroken håller tavlan på plats. 

Detta är alltså fyra typer av instrument eller artefakter13. Begreppet artefakt kan an-
vändas för att beteckna ett föremål som skapats av människor för att brukas för vissa 
ändamål. De fyra typerna av artefakter kan beskrivas utifrån dimensionerna statiska 
vs dynamiska respektive självständiga vs aktörsberoende. Statiska instrument saknar 
själv förmåga till aktivitet. Dynamiska instrument har förmåga till aktivitet, ofta ge-
nom någon maskinell del som utför arbete. Självständiga instrument gör något utan att 
en människa behöver intervenera annat än genom att initialt arrangera det, som att 
starta det (automaten) eller placera det på visst sätt (hållaren). Aktörsberoende instru-
ment klarar inte av att göra något på egen hand. Genom att sätta ihop dessa dimensio-
ner erhålls en matris (Tabell 1) som inrymmer de fyra typer av instrument som har 
beskrivits ovan. 

                                                 
13 Denna analys finns tidigare redovisad i Goldkuhl & Röstlinger (2005).  
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Tabell 1. Olika typer av instrument (från Goldkuhl & Röstlinger, 2005) 

 Statisk  Dynamisk 

Aktörsberoende Icke-utförande instrument som 
kräver handhavande från aktör 
(redskap) 

Exempel: Yxa 

Utförande instrument som krä-
ver manövrering  
(körbar maskin) 

Exempel: Bil 

Självständig  Passivt instrument med funk-
tion utan aktivt handhavande 
(hållare) 

Exempel: Vas 

Utförande, självgående in-
strument (automat) 

Exempel: Tvättmaskin 

 

Vad slags artefakt är ett IT-system? Kan man använda denna matris för att karaktäri-
sera ett IT-system? Nuförtiden betraktas ofta ett IT-system som ett interaktivt instru-
ment; som ett verktyg som användare nyttjar för att utföra sina arbetsuppgifter (Ehn, 
1988; Löwgren & Stolterman, 1998). Detta utgör en kontrast mot en mer ursprunglig 
syn där IT-system sågs som automatiska maskiner (Weizenbaum, 1976)14. Efter per-
sondatorns intåg på 80-talet har IT-systemen flyttat ut närmare sina användare. De 
används direkt i människors arbete och inte som en avlägsen maskin som skall matas 
med stora mängder data. Utifrån denna karaktärisering (interaktivt instrument) blir det 
naturligt att klassificera IT-system som ”körbar maskin” enligt Tabell 1. Användaren 
utför sina arbetsuppgifter genom en stegvis interaktion med IT-systemet. IT-systemets 
arbetssteg är styrda av användaren. IT-systemet har förmåga att utifrån användarens 
”manövrering” utföra programmerade uppgifter.  

Även om detta är den dominerande användningen av IT-system i verksamheter idag 
så har dock inte den ursprungliga automatiska användningen försvunnit. Vissa till-
lämpningar innebär att datorn används som automat. Ingen direkt interaktion sker med 
användaren, utan efter en initiering utför datorn sitt arbete oberoende av användare i 
enlighet med de program som den försetts med. Detta innebär att man kan klassificera 
IT-system som både körbar maskin och automat i enlighet med Tabell 1 (Goldkuhl & 
Braf, 2002). 

Vad är det som IT-systemet gör? Utför IT-systemet handlingar? Är det inte bara män-
niskor som har förmåga att utföra handlingar? Enligt definitionen av handlingsbarhet 
(avsnitt 1.1 ovan) så framgår att IT-system kan utföra handlingar. Detta betyder inte 
att IT-system kan utföra vilka handlingar som helst. Det är endast den typen av forma-
liserad handling som kan fördefinieras genom datorprogram som IT-systemet kan ut-
föra. IT-systemet är en agent när det utför handlingar. Detta innebär två saker: IT-
systemet är 1) en ”handlande enhet” och det 2) handlar som företrädare för någon an-
nan (dvs för de som är ansvariga för deras funktion i verksamheten). Även om vi sä-
ger att IT-system kan utföra visa typer av handlingar är det viktigt att vara klar över 
de fundamentala skillnader som finns mellan datorer och människor (Weizenbaum, 
1976; Goldkuhl, 1998; 2001).  

 

                                                 
14 Weizenbaum (1976) skiljer mellan ‘prosthetic tools’ och ‘automatic machines’. Dessa klasser mot-
svarar närmast redskap och automat enligt klassificeringen i Tabell 1.  
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2.5 Handlingar och verksamheter 
Vi intresserar oss i första hand för människors handlingar som utförs i professionella 
verksamheter, och egentligen inte för den typ av alldagliga handlingar som redovisats 
genom ved-exemplet ovan. Detta exempel har endast använts i pedagogiskt syfte för 
att introducera handlingsbegreppet. När människor utför arbete i företag och andra 
organisationer agerar de i en organisatorisk roll. De handlar för organisationens räk-
ning, som representant för organisationen. Detta innebär också att organisationen 
handlar genom sina medarbetare15. Organisationen har ingen förmåga att handla själv, 
utan dess handlingar utförs av dess medarbetare, samt också (i allt utökande utsträck-
ning) av dess maskiner i enlighet med diskussion och karaktärisering ovan (avsnitt 
2.4).  

Många organisatoriska handlingar är tämligen rutiniserade. De utförs på likartat sätt. 
Det finns ofta gemensamma och etablerade arbetssätt i verksamheten. Dessa etablera-
de arbetssätt kan ses som kollektiva vanor eller med en sociologisk term för institu-
tioner (Berger & Luckmann, 1979; Giddens, 1984; Scott, 1995; Goldkuhl, 2003). IT-
system kommer att användas för att realisera sådant handlande som aktörer i organisa-
tionen anser bör vara ett institutionaliserat arbetssätt.  

Olika handlingar i en verksamhet skall forma sig till en helhet. Dessa olika handlingar 
bildar element i en överordnad verksamhetslogik. Olika handlingar och dess hand-
lingsobjekt har olika funktioner i verksamheten. En verksamhet syftar till att tillfred-
ställa sina klienter (”kunder”). Medarbetarna i verksamheten (dvs dess producenter) 
framställer resultat (produkter) för klienterna.  

Socioinstrumentell handlingsteori är inte bara grundteori för handlingsbarhetsteori, 
utan även för praktikteori, vilket är en handlingsinriktad teori om verksamheter 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Praktikteori finns sammanfattad i den s k praktikge-
neriska modellen. Detta är en grundläggande modell över verksamheter, dess förut-
sättningar och resultat. Denna modell finns redovisad i Figur 12. Praktikteori kan ses 
som en kompletterande bakgrundsteori till handlingsbarhet. För mer information om 
praktikteori och praktikgeneriska modellen, se (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). 

För att arbeta med en integrerad design av verksamheter och IT-system så utgör dessa 
två perspektiv (praktikteori och handlingsbarhet) kompletterande inspirationskällor. 
De är teoretiskt samstämmiga eftersom de båda bygger på socioinstrumentell pragma-
tism.  

                                                 
15 Se Ahrne & Hedström (1999), Taylor & Van Every (2000), Goldkuhl & Braf (2002) och Goldkuhl & 
Röstlinger (2005) för diskussion om att organisationen ses som en aktör och representeras av sina med-
arbetare genom deras handlingar. 
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Figur 12 Praktikgeneriska modellen (från Goldkuhl & Röstlinger, 2005) 
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3. Modeller och principer för handlingsbarhet 
IT-systems handlingsbarhet kommer ytterligare att klargöras i detta kapitel. Ett antal 
modeller och principer kommer att presenteras nedan. Modellerna och principerna är 
möjliga att använda som stöd för både design- och utvärderingsarbete. Designarbete 
är ofta en iterativ process som innebär en växling mellan design – utvärdering – 
(re)design (Cronholm & Goldkuhl, 2002). Detta förlopp är särskilt framträdande vid 
en prototypingbaserad ansats och vid formativ utvärdering (se avsnitt 5.1.2).  

3.1 IT-system i kontext 
Som framgick av definitionen av handlingsbarhet (se avsnitt 1.1) så ingår IT-system 
alltid i en verksamhetskontext. Det finns ett omgivande användningssammanhang till 
IT-systemet. Det primära i handlingsbarhetsperspektivet är att se IT-system som in-
strument för verksamhetskommunikation. Människor i verksamheter kommunicerar 
med varandra via IT-system. Detta betyder att någon säger något till någon via IT-
system. Det finns sändare (som formulerar meddelanden) och mottagare (som läser 
meddelanden). Dessa är användare av IT-system (Goldkuhl, 1993; Ågerfalk, 2001). 
Dessa kommunikationsdeltagare är de som finns närmast i verksamhetskontexten. I 
vissa lägen är sändare respektive mottagare endast förmedlare av meddelanden. En 
sändare förmedlar ett meddelande som ursprungligen har formulerats av någon annan. 
En mottagare förmedlar vidare ett meddelande som är avsett för annan användare. 
Figur 13 illustrerar ett IT-system i verksamhetskontext.  
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Figur 13 IT-system i verksamhetskontext 

Figur 13 är en schematiserad beskrivning av IT-system och dess användare. Här beto-
nas att IT-system bör betraktas som instrument för verksamhetskommunikation mel-
lan aktörer. En sändare och en mottagare finns beskriven i Figur 13. Ofta är kommu-
nikationssituationen betydligt mer komplex. Det är många aktörer som via IT-



26 

systemet kommunicerar med många aktörer. En sådan många-till-många situation 
finns redovisad i Figur 14. Detta betyder också att ett meddelande från aktör ofta inte 
överförs oförändrat i sin helhet till en annan aktör. IT-system har ofta en förmåga att 
dels samla ihop meddelanden från flera sändare och dels bearbeta dessa meddelanden 
innan nya framställda meddelanden distribueras till sina avsedda mottagare (Sjöström 
& Goldkuhl, 2002).  

IT-systemMedde-
landen

Medde-
landen

Medde-
landen

Medde-
landen

Medde-
landen
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Medde-
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Medde-
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Medde-
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Medde-
landen

Medde-
landen
Medde-
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Figur 14 IT-system som kommunikation många-till-många (efter Sjöström & Gold-
kuhl, 2002) 

 

3.2 Handlingssituationer 
Begreppet handlingsbarhet skiljer på ett antal olika handlingssituationer i samband 
med användning av IT-system. Man behöver skilja på dessa olika typer av situationer 
både för design och för utvärdering av IT-system. Vi skiljer mellan fyra typer av 
handlingssituationer (Goldkuhl, 2002b); se Figur 13: 

• formuleringshandling 
• automatisk handling 
• läshandling 
• succedenshandling 
Formuleringshandling innebär att användaren utför en kommunikativ handling genom 
och med stöd av IT-systemet. En formuleringshandling utförs t ex när användaren re-
gistrerar en order. Den automatiska användningssituationen innebär att IT-systemet 
själv utför en handling. En dator är en avancerad artefakt och har möjlighet att bearbe-
ta information oberoende av en interaktiv handling. Naturligtvis utför datorn inte 
handlingar helt på egen hand utan handlingarna är alltid styrda av fördefinierade reg-
ler som definierats av människor. En automatisk handling sker när datorn t ex utför en 
beräkning av ordersumman över en viss period.  

En läshandling utförs när en användare tar del av resultat från ett IT-system, t ex när 
en lagerarbetare studerar en plocklista för att få reda på vilka varor som skall hämtas 
från ett lager. En läshandling utförs när en användare tolkar meddelanden från ett IT-
system. En succedenshandling innebär att användaren utför en handling på basis av ett 
meddelande som mottagits från IT-systemet. En succedenshandling utförs t ex när en 
lagerarbetare plockar ihop varor enligt en plocklista som IT-systemet har producerat. 
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Automatiska handlingar utförs av IT-system. Övriga handlingar utförs av människor. 
En succedenshandling utförs av en människa på basis av meddelanden från ett IT-
system. IT-systemet har ingen aktiv del i denna handling. Däremot spelar IT-systemet 
en aktiv roll vid formulerings- och läshandlingar (Figur 15). Vid formulering måste 
IT-systemet ta emot formulerade meddelanden. Vid läshandling måste IT-system re-
dovisa de meddelanden som användaren skall läsa.   
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Figur 15 IT-systemets roll vid användares formulering respektive läsning av medde-
landen 

Formulerings- respektive läshandlingar kan utföras med varierande grad av interakti-
vitet (Goldkuhl, 2002b). Många IT-system verkar med en hög grad av interaktivitet. 
Det finns dock lösningar som är mer envägsorienterade. Registrering av meddelanden 
kan ske utan någon direkt interaktion, vilket t ex är fallet vid streckkodsavläsning eller 
vid RFID-avkänning. För sådan direktregistrering används ofta någon särskild sensor-
utrustning. Läsning kan också ske utan någon interaktivitet. Så är fallet t ex vid läs-
ning av pappersutskrivna dokument från ett IT-system. Detta innebär att formulering 
och läsning kan ske 

a. enriktat eller 

b. interaktivt 

Användares kommunikation genom IT-system sker, som sagts, ofta genom interaktiva 
former. Vid inmatning (formulering) av meddelanden så tar användaren ofta del av 
meddelanden som underlag. Man behöver läsa meddelanden (från IT-systemet) för att 
kunna formulera meddelanden (Figur 16). Likaså sker ofta läsning interaktivt. Som 
användare behöver man ofta ange något (meddelande) som utsökningsparameter för 
att kunna ta del av meddelanden som finns i IT-systemets verksamhetsminne (Figur 
16).  
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Figur 16 Interaktivitet i samband med användares formulering respektive läsning av 
meddelanden 
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3.3 IT-användning 
Ett IT-system är ett kommunikationsinstrument i verksamheter. Det används för att 
människor ska kommunicera om viktiga saker i verksamheten. IT-system är inte bara 
”redskap” och ”körbara maskiner” utan även ”automater” vilket innebär att de utifrån 
programmerade regler kan utföra arbetsuppgifter i verksamheten (se avsnitt 2.4 ovan 
om olika typer av artefakter). Vi kan alltså se ett IT-system både som instrument och 
utförare. När ett IT-system är nyutvecklat eller nyanskaffat är det ett ”tomt skal”. Det 
har en handlingsrepertoar men innehåller inga meddelanden som skulle göra det hand-
lingsbart i en verksamhet. IT-systemet som ”skal” anger vad som kan göras med sy-
stemet. Det innebär de regler som finns för IT-systemets kommunikation och behand-
ling (Figur 13).  

Vid användning kommer IT-systemet successivt att fyllas av meddelanden som gör 
det handlingsbart som kommunikationsmedium. När vi talar om IT-system bör vi skil-
ja på dess typnivå och instansnivå. Typnivån anger vad som kan göras och instansni-
vån innebär innehåll och utförande. Typnivån är IT-systemet som ”rent” instrument. 
Instansnivån innebär det aktiva IT-systemet i bruk, dvs detta inbegriper IT-
användningen. Tabell 2 beskriver IT-systems typnivå respektive instansnivå. För att 
vara ett handlingsbart IT-system krävs att såväl typnivå som instansnivå är tillgänglig 
för dess användare. En användare måste kunna ta del av handlingsrepertoaren (typni-
vån) och olika meddelanden från systemet (instansnivån).  

 

Tabell 2. IT-system: Skillnad mellan typnivå och instansnivå 

Typnivå Instansnivå 
Formuleringsrepertoar 
(Vad man kan säga genom systemet) 

Inputmeddelanden på dokument 

Läsrepertoar  
(Vad man kan läsa från systemet) 

Outputmeddelanden på dokument 

Navigeringsrepertoar 
(Hur man kan röra sig i systemet) 

Dokument 
(handlingssituationer) 

Bearbetningslogik Exekvering av automatiska och in-
teraktiva handlingar 

Regler för verksamhetsminne 
(Vad som kan minnas) 

Meddelanden i verksamhetsminnet 
(databas, register) 

 

När vi talar om IT-system använder vi emellanåt termen information. Detta är det som 
kommuniceras via system eller på annat sätt i verksamheter. Meddelanden är en sy-
nonym som ofta används16.  

Vi använder också termen dokument för att beskriva viktiga delar av IT-system. Ett 
dokument är en ”informationssamling”, dvs en avgränsad mängd information som 
hålls samman. När man talar om dokument tänker man ofta i första hand på något 
skrivet på papper. Vi använder emellertid dokumentbegreppet i en vidare betydelse. 
Ett formulär på en skärm är exempel på dokument. Vi kallar dessa för interaktiva do-

                                                 
16 I avsnitt 2.2 ovan klargörs innebörder i termerna information och meddelanden.  
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kument. Sådana dokument som visas på en skärm är tillfälliga och inte permanenta på 
sådant sätt som pappersdokument är.  

Dokument består av meddelanden. Men alla meddelanden i ett IT-system utgörs inte 
av dokument. De meddelanden som förvaras och lagras över tiden inom ett IT-system 
kallas här för verksamhetsminne, eller med en vanligare benämning för databas eller 
register.  

Många IT-system har relationer till andra IT-system. Meddelanden överförs mellan 
system som del i en planerad verksamhetskommunikation. Dessa meddelanden mellan 
system ses ofta knappast som dokument om de inte behöver bevaras som sådana. I 
Figur 17 har vi överskådligt sammanfattat informationsutbyte mellan IT-system och 
användare samt mellan olika IT-system. Meddelanden som dokument och andra typer 
av meddelanden används.  
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Figur 17 Ett IT-system i relation till användare och andra IT-system 

3.4 Användargränssnitt som handlings- och kommu-
nikationsmedium  

Användare interagerar med IT-systemet via ett användargränssnitt. Gränssnittet är den 
arbetsyta som användaren har till förfogande när IT-systemet nyttjas. Gränssnittet är 
ett handlingsmedium för användaren. Det innehåller den repertoar av handlingar som 
kan utföras och meddelanden att läsa. Vidare innehåller gränssnittet möjligheter att 
registrera (formulera) nya meddelanden. Detta innebär att gränssnittet som hand-
lingsmedium också innehåller handlingsförutsättningar (handlingsrepertoar, medde-
landen att läsa) och handlingsresultat (formulerade meddelanden). Kommunikation 
sker via ett skärmdokument som kan innehålla såväl handlingsförutsättningar som 
handlingsresultat. Skärmdokument skiljer sig från pappersdokument genom att de ofta 
är dynamiska. Användare kan göra något med/genom dem. Det är denna dynamiska 
karaktär som gör dem till handlingsmedium. Ett IT-system innehåller ofta många 
skärmdokument. Detta ställer krav på att användaren kan röra sig (navigera) mellan 
olika skärmdokument.  
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Den kommunikativa synen på IT-system som finns inom handlingsbarhet är som 
framgår förstås relevant även för användargränssnitt. Figur 18 redovisar en kommuni-
kativ syn på användargränssnitt. Utifrån detta perspektiv17 kan ett användargränssnitt 
indelas i fyra delar som motsvarar dess kommunikativa funktioner: (1) Handlingsre-
pertoaren ses som en kommunikation från systemets designer till dess användare. Det 
är i en designsituation som handlingsrepertoarens innehåll och omfattning beslutats. 
Användaren tolkar vilka handlingsmöjligheter som IT-systemet erbjuder. Användaren 
(som en verksamhetsaktör) kommunicerar genom IT-systemet med andra verksam-
hetsaktörer med hjälp av handlingsrepertoaren. (2) Användaren kan tolka meddelan-
den från andra verksamhetsaktörer, dvs utföra läshandlingar. (3) Användaren kan ock-
så skapa (formulera) meddelanden som riktar sig till andra verksamhetsaktörer. (4) 
Användaren kan också navigera i den dokumentrymd som erbjuds av IT-systemet. 
Denna del ses inte som en kommunikation med andra aktörer, utan är en del av an-
vändarens förberedelser för att utföra en önskad handling. 
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Figur 18 Ett kommunikativt perspektiv på användargränssnitt (från Sjöström & 
Goldkuhl, 2003) 

Den kommunikativa synen innebär därmed en betoning av att en användare kommu-
nicerar med andra aktörer när denne interagerar med IT-systemet via dess gränssnitt. 
IT-användning är en social process i och med att den är en teknikmedierad verksam-
hetskommunikation. Samtidigt får man inte glömma att den innebär en aktörs interak-
tion med en teknisk artefakt. Detta innebär att användare på en och samma gång in-
teragerar med en dynamisk teknisk artefakt (IT-systemet) och med andra aktörer. Den 
tekniska artefakten är närvarande och tillgänglig och behöver hanteras av användaren. 
De aktörer som användaren kommunicerar med (genom att skapa och tolka medde-
landen) är inte närvarande utan IT-systemet medierar denna kommunikation. Inom 
handlingsbarhet finns ett begrepp som klargör detta: Pragmatisk dualitet (Sjöström & 
Goldkuhl, 2003; Goldkuhl m fl, 2004). När användaren skapar och tolkar meddelan-
den så sker ett handlande i relation till såväl den närvarande tekniska artefakten som 
                                                 
17 Detta kommunikativa perspektiv på användargränssnitt har tidigare beskrivits i Sjöström & Goldkuhl 
(2003), Goldkuhl m fl (2004) och Sjöström & Ågerfalk (2005). Det bygger på en semiotisk grundsyn 
på användargränssnitt; se t.ex Andersen (2001) och de Souza m fl (2001).  
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de frånvarande aktörerna som är sändare respektive mottagare av meddelanden. IT-
användning är på en och samma gång teknisk hantering/interaktion och social kom-
munikation. IT-användning som handling är på detta sätt en dual handling som riktas 
mot såväl artefakt som aktörer.  

3.5  ElementarInterAktionsLoopen och typer av in-
teraktiva situationer 

Modellen som presenterades ovan (Figur 18) delade in ett användargränssnitt i fyra 
delar beroende på interaktionens kommunikativa funktion (tolkning av handlingsre-
pertoar, formulering av meddelande, tolkning av meddelande och navigering).  

Detta avsnitt syftar till att ytterligare förtydliga interaktionen sett ur ett kommunika-
tivt perspektiv genom att presentera olika typer av interaktiva situationer: formulering 
av meddelande, tolkning av meddelande och navigering. Nedan beskrivs först en ge-
nerell interaktiv situation i form av den s.k. ElementarInterAktionsLoopen (EIAL). 
Därefter används denna generella modell för att beskriva de tre specifika situationer-
na. Den första delen i kommunikation via användargränssnittet, tolkning av hand-
lingsrepertoaren, ses som en nödvändig förutsättning som alltid utförs före de tre 
andra delarna. De tre specifika interaktiva situationerna är:  

• Läsa 
• Formulera 
• Navigera 
EIAL (ElementarInterAktionsLoopen) är en viktig modell inom handlingsbarhet18. 
Modellen är utvecklad efter en idé om att se på interaktion som en pågående interak-
tion mellan användare och IT-system. Modellen beskriver och förtydligar en interak-
tiv användningssituation.  

En interaktiv situation består av de fyra faserna 1) informering, 2) utförande, 3) IT-
systemets reaktion samt 4) tolkning. Den första fasen informering innebär att använ-
daren tolkar den handlingsrepertoar som erbjuds och de meddelanden som finns samt 
fattar ett beslut om vilken handling som skall utföras. Den andra fasen, utförande, in-
nebär att användaren utför en handling riktad mot IT-systemet. Den tredje fasen, IT-
systemets reaktion, innebär att IT-systemet utför den handling som användaren begärt. 
Den fjärde och sista fasen innebär att användaren tolkar vad IT-systemet utfört.  

I mitten av loopen är ett skärmdokument placerat. Skärmdokumentet är ett hand-
lingsmedium via vilket användaren agerar. Skärmdokumentet är en del av gränssnittet 
och har olika funktioner; det är med andra ord flerfunktionellt. I informerandefasen 
används dokumentet för läsning. I denna fas innehåller dokument information om vil-
ka handlingar som är möjliga och andra villkor för handling. I nästa fas används do-
kumentet som direkt stöd för användarens utförande av en handling. Till exempel så 
kan en användare skriva information i ett textfält och därefter klicka på en knapp för 
att utföra en handling. Den efterföljande reaktionen av IT-systemet skall ses som ett 
svar (respons) på användarens handling. IT-systemets reaktion kan resultera i föränd-
rat skärmdokument genom IT-systemets exponering av resultat. I detta fall så består 

                                                 
18 EIAL introducerades ursprungligen i Ågerfalk m fl (1999), men vidareutvecklades senare i Cron-
holm & Goldkuhl (2002) och Goldkuhl m fl (2004). 
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skärmdokumentet av handlingsresultat från IT-systemet och fungerar som en grund 
för användarens tolkning. 

”Vad kan jag göra?”
(Förvärdering)

”Nu gör jag!”
(Utförande)

Datorns 
reaktion

”Vad har gjorts?”
(Eftervärdering)

1

2

3

4

 
Figur 19 ElementarInterAktionsLoopen (EIAL) 

EIAL har jämförts med andra modeller. T ex har en jämförelse skett i Goldkuhl & 
Ågerfalk (2002) med Normans (1988) handlingsmodell som omfattar sju steg. De sju 
stegen kan grupperas i tre huvudsteg ”preparation”, ”performance” och ”evaluation”. 
Faserna i EIAL motsvarar faserna i Normans modell på så sätt att ”preparation” mot-
svarar informering, ”performance” motsvarar exekvering och ”evaluation” motsvarar 
tolkning.  IT-systemets reaktion saknas dock i Normans modell. 

I Cronholm & Goldkuhl (2002) finns en jämförelse med Meads (1938) klassiska 
handlingsmodell19 som visar på flera likheter. Den första fasen informering liknar 
Meads första ”perceptual stage”. Användarens handlingar i EIAL omfattar inte bara 
intervenerande handlingar (”execution” i Normans terminologi). Intervenerande hand-
lingar föregås alltid av informering (förvärdering). Informeringen omfattar både en 
”perception” och en tolkning av den aktuella handlingssituationen samt ett beslut om 
vilken handling som skall utföras. Den andra fasen exekvering liknar Meads ”manipu-
lation stage”. Fasen tolkning liknar Meads ”consummation stage”.  

Här följer en genomgång av tre olika typer av interaktiva situatio-
ner/interaktionsloopar; 1) interaktiv lässituation, 2) interaktiv formuleringssituation, 
samt 3) interaktiv navigeringssituation. Därefter sammanfattas dessa tre typer av inte-
raktionsloopar, följt av en illustration av interaktiva situationer.  

3.5.1. Interaktiv lässituation 
Lässituationen innebär att en användare tolkar ett meddelande. Meddelandet kan ha 
skickats av en annan användare eller det kan utgöras av en sammanställning utförd av 
                                                 
19 Denna modell har behandlats i avsnitt 2.3 ovan. Jämför med Figur 11. 
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IT-systemet som är baserad på ett eller flera andra meddelanden20. Lässituationen föl-
jer EIAL:s fyra faser informering, utförande, IT-systemets reaktion och tolkning. 
EIAL för läsning presenteras i Figur 20. I den första informeringsfasen undersöker 
användaren vad som kan läsas. Användaren är intresserad av de läsmöjligheter som 
erbjuds av IT-systemet (dvs läsrepertoaren som del av dess totala handlingsrepertoar). 
Informeringen avslutas med att ett beslut fattas av användaren avseende vilket medde-
lande som väljs för läsning. För att kunna genomföra läsningen behöver användaren 
troligen manipulera IT-systemet på något sätt. T ex kan användaren ange någon pa-
rameter för att kunna söka önskat meddelande. Detta görs i utförandefasen. 

I den tredje fasen reagerar IT-systemet genom att utsöka och visa det önskade medde-
lande. IT-systemets reaktion kan omfatta flera handlingssteg. I ett första steg kan 
meddelanden från IT-systemets verksamhetsminne hämtas enligt de parametrar som 
användaren angivit. Ett nästa steg kan vara att sätta samman flera meddelanden till ett 
nytt meddelande i enligt med användarens begäran (t ex kan en aggregering eller 
översikt vara begärd). Detta steg kan då innebära någon typ av bearbetning. I ett tredje 
avslutande steg presenteras meddelandet på skärmen. I den fjärde tolkningsfasen så 
läser användaren de meddelandena. Efter läsningen så kan användaren fortsätta med 
en ny elementär interaktionsloop eller välja att avsluta sessionen. Mellan faserna tolk-
ning och informering finns en generell start- eller ändpunkt. 
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Figur 20 Elementär InterAktionsLoop – läsning 

3.5.2. Interaktiv formuleringssituation 
Den interaktiva formuleringsloopen visas i Figur 21. I denna situation kommunicerar 
användaren ett meddelande till andra verksamhetsaktörer genom IT-systemets gräns-
snitt. Meddelande kan överföras till andra användare eller de kan lagras i verksam-
hetsminnet för att senare sammanföras med andra meddelanden (Goldkuhl & Åger-
falk, 2002). I den första informeringsfasen så undersöker användaren vilka formule-
ringsmöjligheter som finns. För att kunna svara på frågan ”vad kan jag säga genom 
IT-systemet?” undersöks formuleringsrepertoaren. I den andra utförandefasen så for-

                                                 
20 Se automatisk handlingssituation avsnitt 3.2. 
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muleras själva meddelandet. Användaren kan t ex skriva meddelandet med hjälp av 
tangentbordet eller välja data från fördefinierade listor som presenteras på skärmen.  

Den tredje fasen, IT-systemets reaktion innebär att meddelandet tas om hand av enligt 
fördefinierade (programmerade) regler.  IT-systemets reaktion kan t ex innebära lag-
ring, beräkning eller överföring av meddelanden. IT-systemets handlingar kan innebä-
ra att verksamhetsminnet påverkas. IT-systemet kan också ge feedback till använda-
ren på sin reaktion. Detta kan göras i form av ett meddelande till användaren om att 
IT-systemets handling genomförts (eller inte). I den fjärde tolkningsfasen så läser an-
vändaren denna feedback från IT-systemet i syfte att kunna avgöra om meddelandet 
som skickas hanterades på så sätt som önskades. Efter fjärde fasen så kan användaren 
fortsätta med en ny elementär interaktionsloop eller välja att avsluta sessionen. 
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Figur 21 Elementär InterAktionsLoop – formulering 

 

3.5.3. Interaktiv navigeringssituation 
Ett IT-system består normalt av flera skärmdokument och kan ses som en rymd bestå-
ende av flera dokument som kan anropas av användaren beroende på vad som önskas 
utföras. Ett skärmdokument representerar olika handlingsmöjligheter. Att flytta sig 
inom dokumentationsrymden kallas för att navigera. Den interaktiva navigeringsloo-
pen visas i Figur 22. I den första informeringsfasen så undersöker användaren vilka 
navigeringsmöjligheter som finns. Frågor som användaren ställer är ”här verkar jag 
inte kunna göra det jag vill - varthän kan jag gå härifrån för att göra det jag vill?” och 
”vilka skärmdokument finns det som jag kan flytta mig till?”. I utförandefasen beslu-
tar sig användaren för att förflytta sig till ett annat dokument. Utförandet sker t ex ge-
nom att klicka på en knapp eller länk. I den tredje fasen så reagerar IT-systemet med 
att utföra begärd navigering, dvs IT-systemet visar det efterfrågade dokumentet. I den 
fjärde tolkningsfasen så kontrollerar användaren om det visade dokumentet motsvarar 
det efterfrågade dokumentet. Har jag kommit till rätt plats? Kan jag utföra de hand-
lingar som jag önskar med stöd av det visade dokumentet? Om användaren är tillfreds 
med det dokument som visas så följs navigeringssituationen av en formulerings- eller 
lässituation. Om inte, så kan en ytterligare navigering ske eller så kan användaren väl-
ja att avsluta sessionen. 
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Här kan även tilläggas att det finns flera typer av navigering. En typ är hierarkisk na-
vigering som innebär en förflyttning till närmast högre eller lägre nivå i IT-systemet. 
Det finns också sekventiell navigering som innebär en förflyttning inom samma nivå. 
En tredje typ är direkt navigering som innebär en förflyttning till en användningssitua-
tion lokaliserad var som helst i IT-systemet.  
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Figur 22 Elementär InterAktionsLoop – navigering 

3.5.4. Tre typer av interaktionsloopar – en sammanfattning 
Vi har ovan beskrivit tre typer av interaktionsloopar (läsning, formulering, navige-
ring). Dessa bygger alla på den generiska ElementarInterAktionsLoopen med dess 
fyra faser. Varje fas spelar emellertid lite olika roll i de olika typerna av interaktions-
loopar. Vi har i Tabell 3 sammanfattat och jämfört de olika looparna.  

Tabell 3. Översikt över de olika typerna av interaktionsloopar 

Loopar 
Faser 

Läsloop Formuleringsloop Navigeringsloop  

Informering Läsrepertoar Formuleringsreper-
toar 

Navigeringsreperto-
ar 

Utförande Inputparametrar Inputmeddelanden Navigera  
(begär flytt) 

IT-handling Utsökning, expone-
ring 

Registrering, be-
handling 

Visa nytt dokument 

Tolkning Läsa meddelanden Kontroll av utförd 
registrering 

Kontrollera ny plats 

 

I formuleringsloopen och navigeringsloopen är det utförandefasen som utgör använ-
darens primära handling (dvs formulering respektive navigering). I läsloopen är det 
istället den fjärde avslutande fasen (tolkning) som utgör användarens primära hand-
ling (läsning). Dessa primära handlingar är fetmarkerade i tabellens celler.  
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De tre elementära interaktionslooparna har beskrivits som idealtypiska situationer. Vi 
har inte blandat element från olika typer av kommunikationssituationer. I verkliga si-
tuationer så är det sannolikt att det förekommer en mix av de tre typerna. En navige-
ringssituation kan även omfatta att meddelanden visas vilket innebär att en läs-
interaktion sker. Ett annat exempel på att typerna kan gå i varandra är när en läsinter-
aktion medför att ett nytt dokument visas innehållande det meddelande som efterfrå-
gas. En formuleringssituation kan även omfatta läsning. T ex så kan ett meddelande 
formuleras på basis av andra meddelanden som visas och läses. 

3.5.5.  Illustration av interaktionssituationer 
För att illustrera de tre interaktionssituationerna har vi valt ett exempel från hemtjäns-
ten. Exemplet är från ett systemutvecklingsprojekt som syftade till att förbättra vård-
givarnas möjligheter att erbjuda en maximal individualisering av tjänster till vårdtaga-
re21. Att bedriva hemtjänstarbete är inte en standardiserad tjänst. Varje vårdtagare har 
särskilda behov och därför varierar de ärenden som utförs för respektive vårdtagare. 
Vårdtagarnas behov av stöd varierar också över tid. Hemtjänst består av att vårdgi-
varna ger olika typer av stöd till vårdtagare i sina hem. Vårdbiträdena hjälper de äldre 
t ex med påklädning, duschning, hygien, inköp, en del medicinering och tvätt. Nor-
malt så får vårdtagaren besök av vårdbiträdet flera gånger per dag.  

För att stödja vårdtagarna på bästa sätt finns ett stort kunskapsbehov hos vårdbiträde-
na. Vårdbiträdena behöver ha kunskap om varje individ, deras levnadshistoria, deras 
nuvarande sociala och medicinska situation samt deras vanor och behov. Kunskapen 
behöver också kunna överföras mellan olika vårdbiträden eftersom det inte är ett 
vårdbiträde som hjälper en vårdtagare. För att öka vårdgivarnas möjligheter att stödja 
vårdtagarnas individuella behov utvecklades ett IT-system. Ett särskilt mål i projektet 
var att pröva principer för handlingsbarhet.  

Exemplet vi använder är från en del av det utvecklade IT-systemet. Vi har valt att illu-
strera de kommunikativa situationerna med skärmdokumentet ”Välj och rapportera 
ärende” (se Figur 23). 

 

                                                 
21 Projektet finns bland beskrivet i Cronholm & Goldkuhl (2002) och Goldkuhl (2004). 
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Figur 23 Exempel på ett skärmdokument från hemtjänsten 

Ett exempel på en lässituation är när vårdbiträdet väljer en vy av handlingsminnet. 
Först måste vårdbiträdet informera sig om den aktuella vyn (vilken information är re-
presenterad på skärmen). Den aktuella vyn representerar alla ärenden som skall utfö-
ras på morgonen den 2006-04-20. Om vårdbiträdet istället vill se alla ärenden som 
skall utföras under eftermiddagen så måste hon utföra en handling riktad mot systemet 
(vårdbiträdet klickar på knappen ”eftermiddag 12-16”). IT-systemets reaktion är att 
visa den vy av handlingsminnet som motsvarar användarens handling. Användaren 
tolkar IT-systemets reaktion genom att bekräfta att den begärda vyn har visats. Vård-
biträdet läser den nya vyn som en tolkning av ett verksamhetsmeddelande. 

Ett exempel på en formuleringssituation är när vårdbiträdet väljer ett ärende som skall 
utföras. Först måste vårdbiträdet informera sig om vilka ärenden som inte är utförda 
och därmed är möjliga att välja. Utförda ärenden är markerade med ett ”U” (står för 
utfört) i kolumnen ”Status”. Att välja ett ärende innebär att en handling riktad mot 
systemet utförs. Handlingen utförs på så sätt att ett ärende markeras och registreras 
som påbörjat. IT-systemets reaktion innebär en förändring i statuskolumnen. Värdet 
”EP” (står för ej påbörjat) ändras till ett P (står för påbörjat). Slutligen så tolkar vård-
biträdet IT-systemets reaktion genom att kontrollera att värdet har ändrats. Formule-
ringen av ett meddelande (vilket ärende som valts) har ett kommunikativt syfte. Med-
delandets funktion är att informera andra vårdbiträden att ett visst ärende är valt och 
därför inte kan väljas igen.  

Ett exempel på en navigeringssituation är när vårdbiträdet vill förflytta sig till ett an-
nat skärmdokument. Först måste hon informera sig om vilka skärmdokument som är 
möjliga att förflytta sig till. I det aktuella dokumentet finns det fyra navigeringsmöj-
ligheter. I nedre vänstra hörnet finns en ram med texten ”Öppna” tillsammans med tre 
knappar (journalblad, planera ärenden, planera utförare). För att utföra navigeringen 
så klickar vårdbiträdet på en av knapparna. IT-systemets reaktion består av att öppna 



38 

det önskade dokumentet. Vårdbiträdet tolkar därefter IT-systemets reaktion genom att 
kontrollera att det önskade dokumentet har öppnats. 

3.6 Principer för handlingsbarhet 
För att stödja utveckling och utvärdering av handlingsbara IT-system har ett antal 
principer (kvalitetsideal, värderingskriterier) formulerats. Dessa introducerades i av-
snitt 1.4 ovan. Vi upprepar och förtydligar dessa principer här:  

• tydlig handlingsrepertoar 
• tillgodosedda kommunikationsbehov 
• lättnavigerbart 
• handlingstransparent 
• tydlig feedback 
• tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
• aktörstydlighet 
• känd och begriplig vokabulär 
• intentionellt tydligt 
• stöd för efterföljande handlingar 
• begrepps- och handlingskonsistens 
• handlingstillgänglighet 
• handlingsöversiktligt 
• ändringsbart 
• relevanta kommunikationskrav 
• goda kommunikationsförutsättningar 
• adressatrelevant kommunikation 
• adressatanpassad kommunikation 

3.6.1. Tydlig handlingsrepertoar – användare förstår enkelt vad som 
kan göras med systemet 
Kvalitetsidealet handlar om att IT-systemet på ett tydligt och begripligt sätt visar den 
handlingsrepertoar som erbjuds, dvs vilka handlingar som kan utföras i en given situa-
tion. Genom att ha en tydlig handlingsrepertoar så stöds och utvecklas användarnas 
förståelse av IT-systemet. T ex skall IT-systemet tydligt informera om vilken typ av 
handling som erbjuds; om det är det en läs-, uppdaterings eller registreringshandling. 
Genom en designad handlingsrepertoar åstadkoms ett handlingsutrymme för använda-
ren (Stolterman, 1990; Eliasson, 2003). Ett exempel på att tydligt informera om vad 
som kan göras är att formulera text, i t ex knappar eller andra interaktionselement, på 
så sätt att man anger både beteckning på handlingen och beteckning på det aktuella 
objektet (t ex planera ärende, registrera order). Ytterligare ett sätt som bidrar till ett 
förtydligande är att använda det språkbruk som normalt förekommer i verksamheten. 

3.6.2. Tillgodose kommunikationsbehov – användare kan ”säga” det 
de vill genom systemet 
Denna princip framhåller att IT-system används för att kommunicera med andra aktö-
rer i verksamheten. Kommunikationsbehovet i verksamheten skall kunna tillgodoses 
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genom IT-systemet. Det skall finnas möjligheter, genom olika fördefinierade fält, att 
registrera olika uppgifter i systemet som man önskar att andra personer skall bli in-
formerade om. Dessa registrerade uppgifter blir ofta sparade i IT-systemets verksam-
hetsminne för att sedan bli kommunicerade till mottagare. 

3.6.3. Lättnavigerbart – användare kan enkelt ta sig till önskad plats i 
systemet 
Principen innebär att ge stöd för navigering i IT-systemet där en önskad handling kan 
utföras. Handlingen kan t ex innebära att användaren vill utföra en registrering eller 
enbart söka information om något. Navigeringsstödet skall ge ett enkelt stöd oavsett 
IT-systemets struktur. Det finns flera typer av navigering. En typ är hierarkisk navige-
ring som innebär en förflyttning till närmast högre eller lägre nivå i IT-systemet. Det 
finns också sekventiell navigering som innebär en förflyttning inom samma nivå. En 
tredje typ är direkt navigering som innebär en förflyttning till en användningssituation 
lokaliserad var som helst i IT-systemet. För att användaren skall kunna orientera sig 
och enkelt kunna lokalisera var i IT-systemet en handling kan utföras bör en informa-
tion finnas om var i strukturen av det aktuella dokumentet är placerat.  

3.6.4. Handlingstransparent – användare förstår konsekvenser av fö-
reslagna och utförda handlingar 
IT-systemet reagerar på användarens handling genom att utföra en systemhandling. 
Användarens handling kan t.ex. innebära en uppdatering av vårdtagarinformation. IT-
systemets handling innebär att verksamhetsminnet (vårdtagardatabasen) förändras. IT-
systemet skall vara utformat så att användare i förväg förstår att verksamhetshand-
lingen innebär att verksamhetsminnet förändras. Det är viktigt att IT-systemet ger stöd 
för användaren att förstå konsekvenser av utförda handlingar. Detta gäller såväl för-
ändringar av verksamhetsminne som andra systemhandlingar.  

3.6.5. Tydlig feedback – användare ser direkt att det de försökte göra 
blev gjort 
IT-systemet skall alltid ge ett begripligt svar på en utförd handling. Svaret kan bestå 
av en beskrivning av vad IT-systemet gjort och på så sätt stödja användarens tolkning 
av vad som har skett. T ex kan IT-systemet ge ett meddelande. Meddelanden från sy-
stemet ges normalt när verksamhetsminnet förändrats eller utskrifter skett. Ofta be-
hövs inte meddelanden visas. Bekräftelse på att IT-systemet reagerat på användarens 
handling kan förstås normalt av att innehållet i skärdokumentet förändrats. Feedback 
skall även ges för navigeringshandlingar, normalt erhålls tillräcklig feedback genom 
att det önskade dokumentet öppnats och att det är tydligt rubricerat. 

3.6.6. Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne – användare får 
enkelt hjälp med att veta vad som gjorts tidigare 
Tidigare lagrad information skall vara lättillgänglig. Det innebär att information om 
tidigare utförda handlingar skall vara lätt att komma åt. Verksamhetsminnet kan bestå 
av både historisk information (vilka handlingar som tidigare utförts) och förväntade 
handlingar (handlingar som bör utföras) samt andra förutsättningar för handlingars 
utförande. 



40 

3.6.7. Aktörstydlighet – det framgår tydligt vem som har sagt vad  
I kommunikationsintensiva verksamheter skall IT-systemet hålla reda på vem som har 
”sagt” vad. IT-systemet skall vara aktörstydligt. Ofta finns det ett behov av att få reda 
på mer information än den som tillhandahålls av IT-systemet. Det kan finnas ett be-
hov av att vid sidan om systemet kunna kontakta den som har ”sagt” något genom sy-
stemet. Vi menar att det bör tydligt framgå vem som är ansvarig för innehållet i ett 
meddelande. Information om ”vem som har sagt vad” bör lagras som en del i verk-
samhetsminnet. Detta kvalitetsideal kan ses som en uppmaning till att förhindra ano-
nymitet i IT-system. Aktörstydlighet kan handla om vilken organisation/ 
organisationsenhet och/eller vilken person som är kommunikatör. 

3.6.8. Känd och begriplig vokabulär – användare förstår använda be-
grepp 
IT-systemets språk skall motsvara verksamhetens och användarnas språk. Det får inte 
finnas någon tvekan om innebörden av de begrepp som används. IT-systemet skall 
erbjuda förklaringar till samtliga begrepp och relaterat till detta en beskrivning av de 
handlingar som kan utföras genom IT-systemet. IT-systemets språk (begrepp och ter-
mer) skall utgöra en naturlig och begriplig delmängd av det verksamhetsspråk som 
används.  

3.6.9. Intentionellt tydligt – användare förstår den kommunikativa av-
sikten med olika meddelanden 
Användare behöver förstå vad olika meddelanden (som t ex ett skärmdokument) be-
tyder avsiktsmässigt. Är meddelandet en rapport om något inträffat? Är det en hand-
lingsrekommendation? Är det en handlingsuppmaning? Är det ett uttryck för ett åta-
gande? Är det ett uttryck för en målsättning? För att kunna använda systemet som ett 
kommunikationsinstrument är det nödvändigt att det inte råder någon tvekan om så-
dana här typer av kommunikativa avsikter. 

3.6.10. Handlingsstödjande – användare får stöd för efterföljande 
handlingar 
Innehållet i skärmdokumentet skall ge goda förutsättningar för att utföra verksam-
hetshandlingar både genom IT-systemet och utanför IT-systemet. Detta innebär att 
den information som visas enkelt måste kunna tolkas samt att de handlingar som er-
bjuds skall vara lättillgängliga och adekvata. Relationer mellan olika handlingar skall 
visualiseras på så sätt att användaren enkelt förstår om det finns en speciell ordning 
mellan dem. 

3.6.11. Begrepps- och handlingskonsistens – användare har entydig 
och klar förståelse av olika handlingsuttryck 
En god begrepps- och handlingskonsistens innebär att användaren har entydig och 
klar förståelse av olika handlingsuttryck. Uttryck får inte skifta i betydelse (homony-
ma uttryck) och/eller att skiftande uttryck används (synonyma uttryck). Inkonsistenta 
uttryck skall undvikas för att minera risker till förvirring hos användare. 
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3.6.12. Handlingstillgänglighet – lämpliga handlingsalternativ finns en-
kelt tillgängliga 
Denna princip handlar om att lämpliga handlingsalternativ skall finnas tillgängliga i 
en behovssituation. Lämpliga handlingsalternativ kan avse registreringsbehov 
och/eller informationsbehov. De bör inte vara svårtillgängliga, dvs de skall finnas i 
det aktuella dokumentet eller i dess omedelbara närhet. Lämpliga handlingsalternativ 
får inte tillgängliggöras så att onödig navigering krävs, vilket gör det extra omständ-
ligt för användaren att utföra det som önskas.  

3.6.13. Handlingsöversiktligt – användare får överblick av olika hand-
lingssteg 
En god handlingsöversikt föreligger när användaren har överblick över olika hand-
lingssteg i en process och ser var i processen den befinner sig för tillfället. Ofta är fle-
ra dokument i verksamhet relaterade till varandra på ett logiskt vis. De följer en tänkt 
arbetsordning. En användare behöver både kunna fokusera de handlingar som erbjuds 
inom ett dokument samt kunna få en bredare översikt över hur flera dokument och 
handlingar hänger samman.  

3.6.14. Ändringsbarhet – användare kan se om, hur och när en hand-
ling kan ändras 
Ett handlingsbart IT-system är ändringsbart. Ändringsbarhet innebär att kunna ångra 
tidigare utförda handlingar. Alla tidigare handlingar går förstås inte av verksamhets-
mässiga skäl att ångra, men det är viktigt för användare att veta om och när en ändring 
är tillåten och möjlig att utföra. En god ändringsbarhet förekommer när användaren 
vet 1) om och 2) i så fall hur och 3) när en utförd handling kan ändras. 

3.6.15. Relevanta kommunikationskrav – användare behöver endast 
registrera relevanta kommunikationskrav () 
Ett IT-system ska vara utformat så att endast relevant information behöver registreras. 
Med relevanta kommunikationskrav menas att den information som registreras både 
skall vara nödvändig för att mottagaren skall förstå den och att informationen inte se-
dan tidigare återfinns i systemet (dvs ej redundant). Att tvingas registrera irrelevant 
information ger upphov till frustration. Information som återfinns i systemet sedan 
tidigare bör presenteras automatiskt. 

3.6.16. Goda kommunikationsförutsättningar – användaren erhåller 
förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet  
Denna princip handlar om att IT-systemet skall bidra till goda kommunikationsförut-
sättningar. Goda kommunikationsförutsättningar föreligger när användaren erhåller 
förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av relevant bearbetning och lag-
ring av meddelanden. Verksamhetsminnet förändras så att användare senare kan nås 
av relevanta meddelanden; se vidare nästa princip.  

3.6.17. Adressatrelevant kommunikation – användare erhåller förvän-
tade/önskvärda effekter genom att IT-systemet producerar/distribuerar 
relevanta meddelanden till andra användare 
En användare kommunicerar via ett IT-system därför att formulerade meddelanden 
förväntas få effekter i verksamheten. Denna princip innebär att förväntade/önskvärda 
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effekter ska uppstå genom att IT-systemet producerar/distribuerar relevanta medde-
landen till andra användare. IT-system kan användas till att både filtrera och sätta 
samman information på olika sätt enligt fördefinierade regler. Genom att utnyttja den-
na möjlighet kan informationen bli adressatrelevant, dvs. den är relevant för läsaren i 
en specifik situation.  

3.6.18. Adressatanpassad kommunikation – användare erhåller förvän-
tade/önskvärda effekter genom att IT-systemet producerar/distribuerar 
meddelanden till andra användare på lämpligt sätt; t.ex. lämplig tid, 
lämplig plats/media, lämplig form 
Denna princip är beroende av den föregående principen men skiljer sig på så sätt att 
den betonar att IT-systemet ska stödja att information sprids vid lämplig tidpunkt, via 
lämpligt media och lämplig form. Mottagaren behöver få information vid lämplig tid-
punkt för att eventuellt kunna utföra förväntade handlingar. Detta innebär också att 
distributionen av meddelanden behöver ske på sätt som når mottagaren. T ex kanske 
mottagaren inte är på en ordinarie arbetsplats (med stationär dator tillgänglig), utan 
behöver nås via mobila media.  
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3.7 Exempel på ett handlingsbart system 
Detta kapitel syftar till att ytterligare förtydliga principer för handlingsbara IT-system 
genom att visa exempel. Exemplet som valts är ett system som stödjer hemtjänstverk-
samhet. Verksamhetens uppgift är att erbjuda service till vårdtagare (se Figur 24). För 
varje vårdtagare finns en omsorgsjournal som informerar om det vårdbehov en vård-
tagare har. Till grund för en omsorgsjournal finns beslut från t ex socialförvaltningen 
eller andra avtal som reglerar vårdbehovet. Utifrån omsorgsjournalen planeras ären-
den som regelbundet utförs av vårdbiträden. Vårdbiträden noterar speciella händelser 
som inträffat avseende vårdtagare i ett journalblad. Omsorgsjournalen, ärendeplane-
ringen och journalblad är delar av verksamhetsminnet. Utöver stöd för dessa delar er-
bjuder IT-systemet också funktioner för administration av användare och behörigheter 
samt en arkiveringsdel.  

 

 
Figur 24 Översikt av IT-system för hemtjänst 

3.7.1. Tydlig handlingsrepertoar 
Kvalitetsidealet handlar om att IT-systemet på ett tydligt och begripligt sätt visar den 
handlingsrepertoar som erbjuds. I exemplet visas dokumentet ”välj och rapportera 
ärenden” (se Figur 25). Överst till vänster i dokumentet anges datum, veckodag och 
område som bestämmer vilka ärenden som skall visas. Detta är en del av handlingsre-
pertoaren. I exemplet har morgonärenden för måndagen den 20/4 2006 valts för om-
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rådet Trasten. Samtliga ärenden som motsvarar angivna värden visas i en tabell mitt 
på dokumentet. Tabellen innehåller flera kolumner. Den kanske viktigaste kolumnen 
när är ett vårdbiträde väljer ett ärende är kolumnen status. Status informerar om ett 
ärende är: ej påbörjat (EP), påbörjat (P) av något annat vårdbiträde eller utfört (U). 
För att välja ett ärende registrerar vårdbiträdet ett ej utfört ärende som påbörjat. När 
ärendet har utförts så rapportera vårdbiträdet ärendet som utfört. Handlingsrepertoaren 
för att förändra ärendestatus visas i dokumentets nedre del i mitten. 

 

 
 

Figur 25 Tydlig handlingsrepertoar 
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3.7.2. Tillgodose kommunikationsbehov 
Denna princip framhäver att IT-system används för att kommunicera information med 
andra medarbetare i verksamheten. För att illustrera denna princip har samma doku-
ment använts som ovan. Begreppet ”status” används för att kommunicera information 
mellan vårdbiträden i hemtjänsten (se Figur 26). Vårdbiträden får genom ärendets sta-
tus veta vilka ärenden som utförts av andra vårdbiträden och vilka ärenden som inte 
utförts. Skärmdokumentet fungerar också som ett kommunikationsinstrument mellan 
vårdbiträden och enhetschefer samt mellan hemtjänsten och anhöriga. Att lagra in-
formation om att ett ärende utförts och om vem som utfört ett ärende innebär en kvali-
tetssäkring. I dokumentet finns också en möjlighet att ange en orsak till att ett ärende 
inte har utförts. Det förekommer att vårdtagare tillfälligt är placerade på sjukhus eller 
av andra skäl inte är tillgängliga. Att ange en orsak till att ett ärende inte utförts är 
också ett led i en kvalitetssäkring. Enheten behöver kunna svara på frågor från anhö-
riga om vilka ärenden som utförts och varför ett ärende eventuellt inte har utförts. På 
så sätt fungerar dokumentet som ett kommunikationsinstrument: 

• mellan vårdbiträden 

• mellan vårdbiträden och enhetschefer 

• mellan enheten och anhöriga 

 

 
 

Figur 26 Tillgodose kommunikationsbehov 
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3.7.3. Lätt att navigera 
Principen innebär att ge stöd för navigering i IT-systemet till en plats där en önskad 
handling kan utföras. I exemplet så visas åtkomst av navigeringshandlingar enligt två 
principer (se Figur 27). Den första principen innebär att erbjuda åtkomst till ett urval 
av dokument. Urvalet består av dokument som det ofta finns behov av att kunna navi-
gera till från det aktuella dokumentet. Det innebär att dessa dokument är direkt åtkom-
liga från det aktuella dokumentet. De dokument som har en direktåtkomst är placera-
de längst ner i vänstra hörnet i dokumentet. Genomgående har denna placering valts 
för samtliga dokument i IT-systemet. För att skilja dem åt mot andra verksamhets-
handlingar så är de grupperade och placerade inom en ram med texten ”Öppna doku-
ment”. För att ytterligare särskilja navigeringshandlingar från direkta verksamhets-
handlingar kan dessa dessutom presenteras i en annan färg. Den andra principen för 
navigering avser att erbjuda åtkomst till samtliga dokument i IT-systemet. Åtkomst av 
samtliga dokument sker via ett särskilt dokument som i exemplet kallats för ”Öppna 
dokument”. Detta dokument ska vara möjligt att godtyckligt placera på skärmen och 
vara möjligt att minimera. Skillnaden mellan de två principerna är den första princi-
pen innebär att det finns en direktåtkomst för vissa dokument som öppnas mer fre-
kvent. 

 

 
 

Figur 27 Lätt att navigera 
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3.7.4. Handlingstransparent 
För att illustrera principen handlingstransparens används dokumentet planera ärenden 
(se Figur 28). Vårdbiträden planerar vilka ärenden som skall utföras för vilka vårdta-
gare när i tiden dessa skall utföras. Planeringen avslutas med att ett planerat ärende 
registreras för att sedan visas i dokumentet ”välj och rapportera ärenden”. ”Registrera 
ärende” är en handling som påverkar verksamhetsminnet eftersom information lagras 
över tid. Ett sätt att stödja användarens förståelse av konsekvenser av en genomförd 
handling är att omvandla muspekaren till ett frågetecken. Genom att, som i exemplet 
nedan, i förväg kunna klicka på knappen ”Registrera ärende” kan man få information 
vad som händer när ett ärende registreras. 

 

?

?

 
 

Figur 28 Handlingstransparent 
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3.7.5. Tydlig feedback 
IT-systemet skall alltid ge ett begripligt svar på en utförd verksamhetshandling. Feed-
back kan ges på olika sätt. I exemplet nedan visas två sätt (se Figur 29). Det ena sättet 
är att systemet bekräftar utförandet av en handling via ett textmeddelande. I exemplet 
har användaren tryckt på knappen ”Registrera ärende” och IT-systemet bekräftat 
handlingen med textmeddelandet ”Nytt ärende har registrerats”. Det andra sättet är att 
systemet ger en omedelbar visuell feedback. I exemplet nedan visas det registrerade 
ärendet i tabellen ”Planerade ärenden”.  En kombination av båda dessa sätt ger en tyd-
lig feedback till användaren. 

 

 
 

Figur 29 Tydlig feedback 
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3.7.6. Lättåtkomligt verksamhetsminne 
Tidigare lagrad information i verksamhetsminnet skall vara lättillgänglig. Principen 
illustreras med exemplet ”journalblad” (se Figur 30). Ett journalblad används av 
vårdbiträden bl a för att registrera och söka händelser som inträffat (t ex olyckor, 
sjukdomar). I dokumentets högra del finns en sökmöjlighet. Sökmöjligheten är para-
meterstyrd, dvs. vårdbiträdet anger ett datumintervall för vilka händelser som skall 
visas. Det är praktiskt att låta dagens datum vara standard för fältet ”Tom reg.datum”. 
Att använda parameterstyrning innebär att en sökflexibilitet erbjuds. Sökresultatet vi-
sas i tabellen ”Händelser” nederst i dokumentet. Resultatet av sökningen kan ses som 
en vy eller ett utsnitt av verksamhetsminnet. 

 
 

Figur 30 Lättåtkomligt verksamhetsminne 
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3.7.7. Aktörstydlighet 
Ett IT-system skall kunna hålla reda på vem som har ”sagt” vad. Principen illustreras 
med dokumentet ”Journalblad” (se Figur 31). För samtliga händelser som registreras 
så anges vem som har registrerat händelsen (se fältet ”Registrerat av:”). För att mini-
mera att fel begås vid registrering av namnet på den vårdtagare som registrerar hän-
delsen så kan namnet registreras automatiskt genom att det är kopplat till den person 
som är inloggad. I tabellen ”Händelser” visas för varje händelse vem som registrerat 
händelsen. Att tydligt ange ett vårdbiträdesnamn på detta sätt underlättar för andra 
vårdbiträden att veta vem man ska vända sig till för att kunna få mer information om 
en händelse. 

 

 
 

Figur 31 Aktörstydlighet 
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3.7.8. Känd och begriplig vokabulär 
IT-systemets språk skall motsvara verksamhetens och användarnas språk. Det får inte 
finnas någon tvekan om innebörden av de begrepp som används. IT-systemet kan 
stödja den verksamhetskommunikation som förekommer genom att erbjuda förklar-
ingar till de begrepp som används i verksamheten. Ett sätt att stödja användarens för-
ståelse av begrepp är att möjliggöra att muspekaren kan omvandlas till ett frågetecken 
(se Figur 32). Användaren kan godtyckligt klicka på ett begrepp i dokumentet och IT-
systemet presenterar en förklaring. I exemplet har begreppet ”Ärende” valts. 

 

?

 
 

Figur 32 Känd och begriplig vokabulär 

 



52 

3.7.9. Intentionellt tydligt 
Användare behöver förstå vad informationen i ett dokument avsiktsmässigt betyder. I 
dokumentet ”Välj och registrera ärenden” finns flera kommunikativa avsikter (se 
Figur 33). För att stödja den kommunikativa avsikten kan dokumentet rubriceras på 
ett tydligt sätt. Själva rubriken på dokumentet är en uppmaning; ”Välj och rapportera 
ärenden”. Statuskolumnen i tabellen ärenden uttrycker också en handlingsrekommen-
dation. De ärenden som innehar statusen ”ej påbörjade” (EP) signalerar att det finns 
ett ärende (åtagande) som ännu inte utförts. 

 

 
 

Figur 33 Intentionellt tydligt 

 

3.7.10. Handlingsstödjande 
Innehållet i skärmdokument skall ge goda förutsättningar för att utföra verksamhets-
handlingar både genom IT-systemet och utanför IT-systemet. Detta innebär att den 
information som visas enkelt måste kunna tolkas samt att de handlingar som erbjuds 
skall vara lättillgängliga och adekvata. Relationer mellan olika handlingar skall visua-
liseras på så sätt att användaren enkelt förstår om det finns en speciell ordning mellan 
dem. 

För att illustrera principen har dokumentet ”Välj och rapportera ärenden” valts (se 
Figur 34). Det normala tillvägagångssättet är att ett vårdbiträde 1) undersöker vilka 
ärenden som inte är utförda, 2) väljer ett ärende och markerar det som påbörjat, 3) be-
söker vårdtagaren och utför ärendet och därefter 4) återgår till IT-systemet och regi-
strerar ärendet som utfört. Dokumentet är utformat på ett sådant sätt att det stödjer en 
handlingslogik. Det kan dock, innan vårdbiträdet besöker en vårdtagare, finnas ett be-
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hov av att ta reda på mer information om vårdtagaren. Behov av att få ta reda på mer 
information om vårdtagaren kan också uppstå efter ett besök. Ytterligare information 
om en vårdtagare finns i vårdtagarens journal. IT-systemet kan stödja sådana efterföl-
jande handlingar genom att erbjuda en direktåtkomst till journalen utan att ”fotfästet 
förloras”, dvs att stödet för det pågående arbetet med att välja, utföra och rapportera 
ärenden inte tappas bort. I exemplet är fortfarande dokumentet ”Välj och rapportera 
ärenden” synligt eftersom det ligger kvar i bakgrunden. Journaldokumentet uppträder 
i förgrunden för att vårdbiträdet enkelt skall kunna tillgodogöra sig ytterligare infor-
mation om vårdtagaren.  

 

 
Figur 34 Handlingsstödjande 
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3.7.11. Begrepps- och handlingskonsistens 
En god begrepps- och handlingskonsistens innebär att användaren har en entydig och 
klar förståelse av olika handlingsuttryck. Denna princip illustreras med att begreppet 
”ärenden” används på ett konsistent sätt i samtliga dokument (se Figur 35).   

 

 
 

Figur 35 Begrepps- och handlingskonsistens 
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3.7.12. Handlingstillgänglighet 
Denna princip avser att lämpliga handlingsalternativ skall finnas tillgängliga i en be-
hovssituation. Principen illustreras med dokumenten ”Välj och rapportera ärenden” 
och ”Journalblad” (se Figur 36). I dokumentet ”Journalblad” registreras händelser 
som inträffat. Dokumentet ”Välj och rapportera ärenden” innehåller lämpliga hand-
lingsalternativ för att kunna välja och rapportera ärenden. I en sådan situation kan det 
också finnas behov av att kunna ha handlingsalternativet ”Registrera händelser” till-
gängligt. Vid besök hos vårdtagare kan händelser upptäckas som behöver tas om hand 
och registreras i journalbladet. 

 

 
 

Figur 36 Handlingstillgänglighet 
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3.7.13. Handlingsöversiktligt 
En god handlingsöversikt finns när användaren har överblick över olika handlingssteg 
i en process och ser var i processen den  befinner sig för tillfället. Principen illustreras 
med dokumentet ”Planera ärenden” (se Figur 37). Ett sätt att stödja en processöversikt 
är att visa hur närliggande dokument relaterar till det aktuella dokumentet ”Planera 
ärenden”. I exemplet har närliggande dokument tillsammans med det aktuella doku-
mentet illustrerats som en process (se dokumentets nedre del).  

 
 

Figur 37 Handlingsöversiktligt 
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3.7.14. Ändringsbarhet 
En god ändringsbarhet förekommer när användaren vet 1) om och 2) i så fall hur och 
3) när en utförd handling kan ändras. Principen ”ändringsbarhet” är illustrerad med 
hjälp av dokumentet ”Välj och rapportera ärenden” (se Figur 38). I dokumentet är 
värden i kolumnen ”status” ändringsbara. Normalt är att ett vårdbiträde väljer ett ej 
påbörjat ärende (EP) och ändrar ärendet status till påbörjat (P). Ett vårdbiträde kan 
emellertid bli avbruten på vägen till eller under tiden som ärendet utförs. Eftersom 
ärendet därmed inte utförts behöver vårdbiträdet därmed kunna ändra ärendestatusen 
till utgångsläget ”ej påbörjat”. Det innebär att vårdbiträdet kan ångra en tidigare ut-
förd handling. Dokumentet erbjuder möjligheter att när som helst ändra statusen för 
ett ärende. 

 

 
 

Figur 38 Ändringsbarhet 
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3.7.15. Relevanta kommunikationskrav 
Ett IT-system ska vara utformat så att endast relevanta kommunikationskrav behöver 
registreras. Principen illustreras i dokumenten ”Välj och rapportera ärenden” samt 
”Journalblad – sök och registrera händelser” (se Figur 39). I den aktuella situationen 
har ett vårdbiträde i samband med utförande av ett ärende ett behov av att registrera 
en händelse. Vårdbiträdet har det aktuella ärendet markerat i dokumentet ”Välj och 
rapportera ärenden” och trycker på knappen ”Journalblad”. Eftersom ett ärende är 
markerat kan IT-systemet automatiskt identifiera journalbladet för ”Berit” utan att an-
vändaren behöver söka detta. 

 

 
 

Figur 39 Relevanta kommunikationskrav 
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3.7.16. Goda kommunikationsförutsättningar 
Denna princip handlar om att IT-systemet skall bidra till förutsättningar för goda 
kommunikationsförutsättningar. Principen illustreras mha av dokumentet ”journal” 
(se Figur 40). I dokumentet visas vårdtagarrelaterad information. Som exempel visas 
tillhörighet, kontaktinformation för ansvarig läkare och sjuksköterska. 

 

 
 

Figur 40 Goda kommunikationsförutsättningar 
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3.7.17. Adressatrelevant kommunikation 
Principen innebär att användaren ska erhålla förväntade/önskvärda effekter genom att 
IT-systemet producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare. Prin-
cipen är illustrerad i dokumentet ”Journalblad – sök och registrera händelser” (se 
Figur 41). En användare är intresserad av att ta del av de händelser som har inträffat 
för vårdtagaren Berit. Användaren är dessutom bara intresserad av att läsa nyregistre-
rade händelser, dvs. händelser som användaren inte läst tidigare. Därför är kryssrutan 
”Sök ej lästa händelser” markerad. På så sätt är den information som presenteras i ta-
bellen ”Händelser” adressatrelevant. 

 

 
 

Figur 41 Adressatrelevant kommunikation 
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3.7.18. Adressatanpassad kommunikation 
Denna princip liknar den föregående principen men skiljer sig på så sätt att principen 
betonar att IT-systemet ska stödja att information sprids på lämplig tid, via lämpligt 
media och med en lämplig form.  För att illustrera principen används dokumentet 
”Journalblad – sök och registrera händelser” (se Figur 42). När en händelse registreras 
kan den anges som akut. En akut händelse innebär att vårdbiträdet omedelbart behö-
ver informera ansvarig joursköterska. När händelsen registreras skickas automatiskt 
ett SMS-meddelande till ansvarig joursköterska. Informationen är adressatanpassad på 
så sätt att mediet mobiltelefon används för att överföra information om vårdtagaren 
och den händelse som inträffat. 

 

 
 

Figur 42 Adressatanpassad kommunikation 
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4. Design 
För att åstadkomma handlingsbara IT-system behövs lämpligt arbetssätt för systemut-
veckling. I detta kapitel börjar vi med att diskutera designbegreppet. Därefter presen-
terar vi en metod för att specificera/designa IT-system med handlingsbara egenskaper. 
Denna metod kallar vi verksamhets- & informationsbehovsanalys enligt SIMMetoden 
(VIBA/SIMM). Den baseras på tidigare arbeten med handlingsinriktad syn på IT-
system (t.ex Goldkuhl & Lyytinen, 1982; Goldkuhl, 1987; 1993; 1996). Olika delar av 
metoden (inklusive metoderfarenheter) har tidigare beskrivits i flera olika skrifter, bl.a 
Goldkuhl & Ågerfalk (1998; 2002), Ågerfalk m fl (1999), Ågerfalk (1999; 2003), 
Cronholm & Goldkuhl (2002), Ågerfalk & Eriksson (2004).  

4.1 Vad är design? 
Enligt Jones (1992) så började designmetoder komma fram redan under 1950-talet. 
Begreppet design definieras på olika sätt. Några äldre definitioner lyder: “A goal-
directed problem-solving activity” (Archer, 1965)”, “Relating product with situation 
to give satisfaction” (Gregory, 1966) och “The imagine jump from present facts to 
future possibilities” (Page, 1966). Ordböcker som Merriam-Webster (2007) definierar 
designbegreppet som ”to create, fashion, execute, or construct according to plan” eller 
“to make a drawing, pattern, or sketch”. Cambridge advanced learners’ dictionary 
(2007) använder sig av liknande definitioner: “to make or draw plans for something” 
eller “a drawing or a set of drawings showing how a building or product is to be made 
and how it will work and look”. 

Olikheterna i dessa definitioner stärker uppfattningen att designbegreppet har olika 
betydelser. Men det finns också likheter. Enligt Löwgren & Stolterman (1998) så in-
nebär design att skapa något nytt och att design inte är samma sak som problemlös-
ning. Löwgren & Stolterman menar att vid problemlösning så är problemen kända i 
förväg och att problemlösning handlar om att lösa en uppgift där resultatet kan vara 
rätt eller fel. Vid design finns inget facit, istället formuleras problem och lösning i en 
växelverkan under arbetets gång (ibid.) (se Figur 43). Liknande resonemang förs av 
Nelson & Stolterman (2003) och Arvola (2004). Arvola (2004) menar att ”…we 
should not see design as a problem solving, or problem setting …”. Istället argu-
menterar Nelson & Stolterman för tillämpandet av ”… design wisdom, which will 
focus on intentional actions that lead to desirable and appropriate states”. En källa för 
denna syn på designbegreppet är Schön (1983). Schön menar att design både är pro-
blemförståelseprocess och en problemlösningsprocess och att dessa båda är nära 
knutna till varandra. 

 

Make solution

See problem  
 

Figur 43  Problemlösningsiteration i designarbete (Arvola, 2004) 
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I diskussionerna ovan refererar designbegrepp i huvudsak till en process. Inom be-
greppet handlingsbarhet kan design både ses som process och produkt. Det är möjligt 
att tala om en produktdesign, dvs vilka egenskaper ett IT-system har. Det är också 
möjligt att tala om processdesign, dvs vilka egenskaper en systemutvecklingsprocess 
har. Systemutvecklingsprocessens syfte är att tilldela IT-system vissa egenskaper. En 
designprocess är inte bara förbehållen ledningen eller professionella systemutveckla-
re. Ofta bemannas designprojekt med personer med olika kompetenser. Enligt skandi-
navisk tradition så involveras ofta slutanvändare i utvecklingsprojekt. En rörelse i 
denna riktning är ”participatory design” som förespråkar ett brett deltagande av olika 
representanter i projekt (Hägerfors, 1994; Carlshamre, 1994; Heron & Reason, 2000).   

Definitionerna och argumentationen ovan handlar om förändring. En förändring där 
ett nuläge (utgångspunkt) används för att komma till ett framtida läge. Mellan dessa 
lägen sker en utveckling av något och designmetoders syfte är att stödja denna ut-
veckling. Design, som en process, innebär således att göra skillnad. En framgångsrik 
design har förändrat en situation precis på de sätt som intressenter hoppades att den 
skulle (Jones, 1992). Om designen inte varit framgångsrik så innebär det att intressen-
ternas förväntningar inte infriats men det har ändå skett en förändring från ett läge till 
ett annat. 

Vi definierar designbegreppet som ett förändringsarbete resulterande i en kravspecifi-
kation. Förändringsarbetet avser både verksamhetsanalys och stödjande IT-system. Vi 
ser också design som en samdesign. Begreppet samdesign har två uttydningar. Den 
ena är att verksamheter utvecklas i samklang med IT-system. Den andra är att de-
signarbete sällan är någon enskild angelägenhet utan är något som sker i samverkan 
mellan olika intressenter. 

4.2 Klyftan mellan verksamhetsmodellering och IT-
systemmodellering 

När man utvecklar IT-system är det vanligt att börja med en verksamhetsmodellering 
för att få en förståelse av den verksamhet där IT-systemet skall användas (se t ex Ja-
cobson m fl, 1995; Bubenko & Kirikova, 1999). Det är inte lika vanligt att explicit 
använda resultatet av verksamhetsmodelleringen för att beskriva systemkraven. T ex 
är det inte lika vanligt att använda verksamhetsmodeller som en utgångspunkt för att 
design av människa-datorinteraktion eller användbarhet. IT-system används som stöd 
för att utföra verksamhetshandlingar och därför borde modeller för interaktion kunna 
härledas från verksamhetsmodeller. 

Det finns ett antal modeller/metoder som uppmärksammar relationen mellan verk-
samhet och IT-system (se t ex Jacobson m fl, 1995; Jackson & Twaddle, 1997). I des-
sa modeller/metoder utnyttjas resultat från begreppsmodellering när IT-systemets in-
nehåll beskrivs. Modellerna/metoderna rekommenderar också att interaktionssituatio-
ner identifieras utifrån arbetsuppgifter. Vad som missas i dessa modeller/metoder är 
att identifiera de handlingarna som behöver stödjas för att utföra arbetsuppgiften. Ett 
IT-system som är otydligt avseende stödet för verksamhetshandlingar, både interakti-
va och automatiska, är sannolikt inte användbart. 

Tillgängliga modeller för användbarhetsdesign tycks vara alltför begränsade och fo-
kuserar alltför mycket på interaktionen i sig och utan tillräcklig omfattning relatera 
interaktionen till verksamhetskontexten. Användbarhet uppfattas ofta som en egen-
skap hos en artefakt i termer av relevans, lärbarhet, flexibilitet och effektivitet (Löw-
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gren, 1993; Preece m fl, 1994). Relevans definieras av Löwgren som ”… how well 
the system serves the users’ needs”. Vi anser att användarnas behov bör bedömas ut-
ifrån den verksamhetskontext där användaren agerar. Kontextberoendet betonas också 
av företrädare för perspektivet ”computer supported cooperative work” (CSCW), del-
vis som en reaktion mot den alltför systemfokuserade synen inom ”usability enginee-
ring” (Löwgren, 1995). För att kunna designa handlingsbara IT-system behöver vi få 
en verksamhetsförståelse, med dess handlingsstrukturer, aktörer och verksamhets-
språk. 

Därmed finns det en klyfta eller åtminstone ett antal oklarheter kring relationen mel-
lan verksamhetsmodellering och IT-systemmodellering (se Figur 44). För att över-
brygga denna klyfta så föreslår vi att: 

• användarinteraktion skall ses som en kritisk del av verksamhetsutförande och de-
signen av interaktionen skall därför baseras på verksamhetsmodellering 

• verksamhetsprocesser bör designas så att de är handlingsbara 

Kravspecifikation 
verksamhetsprocesser 

Kravspecifikation 
IT-system

T  ex verksamhets-
modellering, scenarion

T  ex GUI-design, 
användbarhetsaspekter

klyfta

 
Figur 44 Klyftan mellan verksamhets- och IT-systemmodellering 

4.3 Ramverk och arbetsflöden 
Ramverket syftar till att presentera ett tillvägagångssätt för att utreda verksamhetsbe-
hov och krav på IT-system. För att överbrygga klyftan mellan verksamhetsmodelle-
ring och systemmodellering så föreslås ett handlingsorienterat perspektiv. Ett mål är 
att uppnå handlingsbara system som är designade enligt de principer som presentera-
des i avsnitt 3.6. Ett annat mål är att uppnå en spårbarhet mellan detaljerade system-
specifikationer och verksamhetsmodeller. Ramverket innehåller tre integrerade be-
grepp: modellering, prototyping och reflektion (se Figur 45). 

 

 
Figur 45 Tre relaterade förhållningssätt 

Modellering Prototyping

Reflektion
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Att modellera innebär att utföra abstraktioner. Abstraktioner är nödvändiga för att 
komma framåt i designarbetet. Vi behöver också utföra konkretiseringar. Ett sätt att 
kunna bekräfta om en abstraktion är riktig är att relatera den till något konkret. En 
konkretisering kan därmed ses som att den validerar abstraktionen. Vi rekommenderar 
därför att ett ständigt skiftande mellan det abstrakta och det konkreta. Ett exempel på 
något abstrakt är ett klassdiagram som beskriver verksamhetens objekt, ett exempel på 
något konkret är en prototyp av ett skärmdokument. Vi rekommenderar att prototyper 
tas fram tidigt i designprocessen. Anledningen till detta är att prototyper är något som 
enkelt kan kritiseras till skillnad från mer abstrakta systemspecifikationer. Att relatera 
till det konkreta är särskilt viktigt om det ingår oerfarna användare i designprojektet 
som inte är vana vid abstrakta modeller. 

Begreppen i Figur 45 skall inte uppfattas som tre separata faser utan snarare som tre 
förhållningssätt. Först modelleras något (verksamhets- och systemspecifikationer). 
Modellering görs iterativt och prototypingbaserat (IT-systemet kan i tidiga versioner 
bestå av skisser av skärmdokument). Reflektion sker implicit och i ett värderande syf-
te. Värderingen innebär att kritiskt granska de specifikationer som utvecklas och att 
verifiera att de är kongruenta mot andra specifikationer. Vidare så består ramverket av 
två modelleringsområden (nuläge, framtid) med delvis olika arbetsflöden: 

• Modellering av nuläge 
o Förutsättningsanalys 
o Analys av grundläggande kontext 

• Modellering av framtid 
o Förutsättningsanalys 
o Analys av grundläggande kontext 
o Analys av fördjupande IT-fokus 

 
Ett arbetsflöde kan ses som en avgränsad mängd aktiviteter som skall utföras under 
designarbetet. Under modellering av nuläget analyseras verksamhetens förutsättningar 
och grundläggande kontext. Syfte är att avgränsa IT-systemets omfattning, få en bild 
av vad IT-systemet skall bidra med, vilka verksamhetsprocesser och dokument som 
finns samt vilka begrepp som används.  

Under modellering av det framtida IT-systemet utformas verksamhetens framtida för-
utsättningar, grundläggande kontext samt att ett fördjupande IT-fokus anläggs. Fokus 
ligger på hur IT-systemet skall användas ur ett verksamhetsperspektiv. Begreppet an-
vändningssituation är centralt under detta arbetsflöde (se avsnitt 3.2). Ett fördjupat IT-
fokus innebär att frågor besvaras som t ex ”vilka egenskaper skall IT-systemet tillde-
las”, ”hur skall interaktionen mellan människa och IT-systemet utformas?” och ”hur 
skall informationen struktureras?”.  

Inom varje arbetsflöde produceras ett antal dokument. I arbetsflödet förutsättningar 
produceras dokumenten: verksamhetsdefinition, mållista och målgraf. I arbetsflödet 
analys av grundläggande kontext produceras dokumenten: handlingsgrafer, doku-
mentgrafer, dokumentdefinitioner samt begreppslista. I arbetsflödet analys av fördju-
pande IT-fokus produceras dokumenten: användningssituationslista, interaktionslista, 
tillståndsdiagram, dokumentdefinition, dokumentprototyp, klassdiagram, och till-
ståndstabeller. I Figur 46 visas en översikt av hur de dokumenten tillhörande modelle-
ring av nuläge är relaterade till varandra och i Figur 47 visas motsvarande för model-
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lering av framtid. Dokument tillhörande modellering av nuläge fungerar som underlag 
för modellering av framtid.  

Noterbart är att det är samma arbetsflöden (förutsättningsanalys och analys av grund-
läggande kontext) som rekommenderas för både modellering av nuläge och modelle-
ring av framtid. Skillnaden är i modellering av nuläge så är det den nuvarande situa-
tion (ett är-läge) som modelleras och i modellering av framtid så är det ett önskat till-
stånd (ett bör-läge) som modelleras. 

 

Verksamhets-
definition

Handlings-
grafer

Identifiera och analysera verksamhets-
processer, begrepp och dokument

Identifiera 
IT-baserade
dokument

Nuläge

Mållista

Målgraf

Strukturera 
mål

Dokument-
grafer

Dokument-
definition

Begrepps-
lista

Identifiera 
begrepp

Kategorisera
begrepp

Förutsättningar

Grundläggande 
kontextanalys

 
Figur 46 Samband mellan olika VIBA-dokument - nuläge 
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Figur 47 Samband mellan olika VIBA-dokument - framtid 

4.3.1. Modellering av nuläge 
Eftersom arbetsflöden och de dokument som produceras i samband med modellering 
av nuläge är identiska med modellering av framtid så beskrivs förekommande arbets-
flöden och dokument nedan under kapitel 4.4 och 4.5. Den skillnad som förekommer 
mellan dessa båda modelleringsområden är att det i modellering av framtid också in-
går en analys av fördjupande IT-fokus (avsnitt 4.6). Vi rekommenderar att en model-
lering av nuläget alltid utförs före modellering av framtid. En nulägesanalys kan vid 
behov kompletteras med en problemanalys (se Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Pro-
blemanalys är normalt något som utförs i tidigare förändringsarbeten och tas därför 
inte upp i detta sammanhang.  

4.3.2. Modellering av framtid 
Modellering av framtid innehåller följande arbetsflöden; 1) analys av förutsättningar 
2) analys av grundläggande kontext, samt 3) analys med fördjupande IT-fokus. Hu-
vudsyftet med modellering av framtid är att modellera ett önskat tillstånd hos en fram-
tida verksamhet. Resultatet av modelleringen ligger till grund för att förstå verksam-
hetens villkor och mål, hur verksamheten bör bedrivas, vem verksamheten bör vara 
till för samt hur IT-systemet bidrar till att uppfylla verksamhetsmålen.  

I efterföljande avsnitt (4.4, 4.5, samt 4.6) kommer dessa tre arbetsflöden att beskrivas 
i mer detalj.  
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4.4 Analys av förutsättningar 
Arbetsflödet analysera förutsättningar omfattar aktiviteterna utforma verksamhetsde-
finition och identifiera mål. Syftet med att analysera förutsättningar är att identifiera 
en avgränsning för designarbetet och dess mål samt definiera den verksamheten som 
analyseras. I detta arbetsflöde produceras följande dokument:  

• verksamhetsdefinition,  

• mållista,  

• målgraf. 

4.4.1. Utforma verksamhetsdefinition 
Verksamhetsdefinitionens främsta syfte i detta designsammanhang är att säkerställa 
att utvecklarna inte förbiser verksamhetens huvuduppgift; att producera ett resultat 
som tillgodoser klienternas behov och de aktiviteter som utförs för att uppnå resulta-
tet. Genomförandet av denna aktivitet (verksamhetsdefiniering) innebär en betoning 
av att IT-system utvecklas för att bidra med ett värde till verksamheten och därmed 
till verksamhetens klienter. 

En verksamhetsdefinition (se Figur 48) beskriver verksamhetens resultat/produkter 
(varor och/eller tjänster), vilka som är klienter (vem som produkterna är till för), den 
kärnverksamhet som bedrivs för att producera resultaten (arbetsuppgifter/handlingar), 
vilka aktörer (producenter) som är inblandade i framställningen av resultatet. En verk-
samhetsdefinition bör också innehålla information om underlag (”råvaror”), försörjare 
(leverantörer), hur verksamhetsprocesser initieras (genom produktbeställning) och av 
vem (produktbeställare) samt vilken typ ersättning som ges för produkter och vem 
som ersätter (produktfinansiär).  
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Verksamhetsdefinition
Serie
Pappersbruket
Utfärdare
SC

Datum
06-07-31

Version
2

Ref.kod
BD1

Avser: Materialadministrationssystem (MA)

Verksamhet: Pappersbruk

Klienter: Oftast andra företag i samma bransch.

Handlingar: Förfining av massa som säljs som servetter och dukar. Detta 
inkluderar inköp av massa, färgning, lim etc samt genomförande av 
produktion och att leverera produkter.

Producenter:

Pappersgrossister
- återkommande (normalt med ramavtal)
- tillfälliga (ofta utan ramavtal)

Produkter: Servetter och dukar.

Effekter:

Producenter:

Underlag:
Försörjare:

Ersättning:

Produktbeställare, 
produktfinansiär:

Försäljning till detaljister 

Inköpare, planerar, operatör, försäljare 

Massa, färger, lim etc.
Massatillverkare , färgfabriker, limfabriker

Produktbeställning:: Enligt ramavtal eller separatorder
Betalning mot faktura
- rabatterat enligt ramavta
- separatorder enligt standardprislista

Verksamhetsdefinition
Serie
Pappersbruket
Utfärdare
SC

Datum
06-07-31

Version
2

Ref.kod
BD1

Avser: Materialadministrationssystem (MA)

Verksamhet: Pappersbruk

Klienter: Oftast andra företag i samma bransch.

Handlingar: Förfining av massa som säljs som servetter och dukar. Detta 
inkluderar inköp av massa, färgning, lim etc samt genomförande av 
produktion och att leverera produkter.

Producenter:

Pappersgrossister
- återkommande (normalt med ramavtal)
- tillfälliga (ofta utan ramavtal)

Produkter: Servetter och dukar.

Effekter:

Producenter:

Underlag:
Försörjare:

Ersättning:

Produktbeställare, 
produktfinansiär:

Försäljning till detaljister 

Inköpare, planerar, operatör, försäljare 

Massa, färger, lim etc.
Massatillverkare , färgfabriker, limfabriker

Produktbeställning:: Enligt ramavtal eller separatorder
Betalning mot faktura
- rabatterat enligt ramavta
- separatorder enligt standardprislista

 
Figur 48 Exempel på verksamhetsdefinition (transaktionsfokus) 

Det finns ytterligare ett antal potentiellt viktiga verksamhetsaspekter av infrastruktu-
rell karaktär som bör tas med i en komplett verksamhetsdefinition. Praktikgeneriska 
modellen22 beskriver ett antal sådana generiska verksamhetskategorier som kan an-
vändas för att göra en verksamhetsdefinition med transaktionsfokus. För exempel på 
mer fullständiga verksamhetsdefinitioner se Goldkuhl & Röstlinger (2005).  

4.4.2. Identifiera mål 
Att utveckla en verksamhet innebär att reducera existerande problem och att närma 
sig ett önskat tillstånd. Identifierade mål dokumenteras i en mållista (se Figur 49). 
Särskilt viktigt är identifiera mål som är relaterade de delar av verksamheten som IT-
systemet skall stödja.  

Mål kan existera på olika nivåer. Det finns högre mål i form av strategier eller olika 
policys. Det finns också mål på en lägre nivå som normer eller verksamhetsregler som 
avser en specifik verksamhetsprocess eller en aktivitet. Mål kan relateras till varandra 
genom att ange målsamband. Målsamband analyseras i termer av mål och medel. Mål 
på en lägre nivå fungerar på samma gång som medel för att uppnå mål på en högre 
nivå. Mål på högre nivåer kan ha ett eller flera medel (underliggande mål). Ett mål på 
en lägre nivå kan också fungera som medel för flera mål på en högre nivå. Målkon-

                                                 
22 Se Goldkuhl & Röstlinger (2005) samt avsnitt 2.5 ovan. 
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flikter kan också identifieras. En målkonflikt innebär att två eller flera mål motverkar 
varandra. Eventuella målkonflikter är viktiga att identifiera och om möjligt försöka 
lösa. Målanalysen dokumenteras i en målgraf (se Figur 50). En målgraf består av no-
der som representerar mål och samband (pilar) som representerar mål-medelsamband. 
Mål som inte har några överordnade mål ses som överordnade mål. Målanalys med 
mållista och målgrafer är en del av förändringsanalys/SIMM (se Goldkuhl & Röstlin-
ger, 1988). 

MållistaSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Materialadministrationssystem (MA)

2006-05-05 5 MAPL

1. Ökad lönsamhet

2. Hålla leveranstidpunkter

3. Förbättra lagerhantering

4. Förbättra planeringsunderlag

 

Figur 49 Exempel på mållista 

 

2. Hålla 
leveranstidpunkter

1. Ökad 
lönsamhet

3. Förbättra 
lagerhantering

4. Förbättra 
planeringsunderlag

MålgrafSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Materialadministrationssystem (MA)

2006-05-05 5 MA 1

 

Figur 50 Exempel på målgraf 
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Om förutsättningarna (verksamhetsdefinition, problemanalys, målanalys) analyserats i 
en föregående förändringsanalys eller förstudie så kan resultat från dessa aktiviteter 
fungera som underlag för en avgränsning som är relaterar till det IT-system som ut-
vecklas. Om så ej är fallet behöver dessa aktiviteter mer noggrant genomföras. 

4.4.3. Kompletterande förutsättningar 
Utöver verksamhetsdefinition och målanalys så finns det ett antal andra förutsättning-
ar som avgränsar designarbetet men också erbjuder olika möjligheter. Dessa andra 
förutsättningar kan vara av olika typ såsom strategiska, organisatoriska, hård- och 
mjukvarumässiga, säkerhetsmässiga, integration med andra system etc. (Goldkuhl, 
1993). Övriga relevanta förutsättningar dokumenteras i en lista över kompletterande 
förutsättningar (se Figur 51). 

Kompletterande förutsättningarSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Materialadministrationssystem (MA)

2006-08-03 5 BD1

IT-systemet skall implementeras I företagets befintliga persondatorer . 
OS är Windows NT

Visual Basic ska användas. Windowsstandard skall följas. 

IT-system ska kunna kommunicera med försäljningssystemet 

IT-systemet skall tas i drift inom 4 månader 

Erfarenhet varierar kraftigt mellan olika användargrupper. Särskild 
insatser skall göras för att få lättanvända gränssnitt. 

Mjukvara:

System-
integration:

Tid:

Användar-
erfarenhet:

Hårdvara:

 

Figur 51 Exempel på kompletterande förutsättningar 

4.5 Analys av grundläggande kontext 
Arbetsflödet analys av grundläggande kontext omfattar aktiviteterna 1) process- och 
handlingsanalys, 2) dokumentanalys och 3) begreppsanalys. Dessa tre arbetsflöden 
skall inte ses som sekventiella utan som integrerade och iterativa. Arbetsflödet syftar 
till att beskriva den kontext som IT-systemet finns i. De dokument som produceras i 
arbetsflödet är följande:  

• handlingsgrafer,  

• dokumentgrafer,  

• dokumentdefinition,  

• begreppslista. 
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4.5.1. Process- och handlingsanalys 
Huvudsyftet med processmodellering är att få kunskap om de handlingar som utförs 
med stöd av IT-systemet. Processmodelleringen syftar också till att förstå varför och 
för vem IT-systemet är till för. En verksamhetsprocess består av aktiviteter som är 
ordnade på ett strukturerat sätt. En aktivitet består av en eller flera handlingar och syf-
tet är att producera ett värde för klienter. Både personer inom en organisation och 
utanför organisationen kan utföra aktiviteter och handlingar. T ex så utför klienter 
handlingar som förfrågningar om produkter och beställning av produkter. Handlingar 
kan också utföras automatiskt av IT-systemet. Att modellera verksamhetsprocesser 
innebär att beskriva och analysera olika handlingar som bör utföras för att uppnå 
verksamhetens mål. Processlogiken ska fånga hur olika aktiviteter är relaterade till 
varandra. 

Det finns flera olika tekniker tillgängliga för att beskriva verksamhetsprocesser som 
t.ex aktivitets- eller sekvensdiagram i Unified Modeling Language (UML), (Booch m 
fl, 1999) och dataflödesdiagram (Yourdon, 1989). För att beskriva verksamhetspro-
cesser rekommenderar vi dock handlingsgrafer (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Gold-
kuhl, 1993; Goldkuhl & Röstlinger, 2006). Anledningen till att vi rekommenderar 
handlingsgrafer är att dessa erbjuder en rikare semantik än övriga notationer. Nota-
tionsregler för handlingsgrafer återfinns i Röstlinger & Goldkuhl (2005), där även 
andra notationer ur metodfamiljen SIMM finns beskrivna. Notationsregler för hand-
lingsgrafer som redovisas nedan är hämtade från Röstlinger & Goldkuhl (2005), (se 
Figur 52 - Figur 59). 

Handlingsgrafer används primärt för att beskriva och analysera en verksamhet genom 
de handlingar som utförs. Syftet är att skapa en bild över verksamhetens utförande 
med dess förutsättningar och resultat där verksamhetens handlingslogik kan klargöras 
på såväl översiktlig som detaljerad nivå. Med hjälp av handlingsgrafer finns möjlighet 
att beskriva verksamheten på en mycket detaljerad nivå där varje enskild handling och 
dess egenskaper anges. I handlingsgrafer fokuseras handlingar och handlingars ut-
förande aktör(er) samt förutsättningar för utförande respektive resultat av utförande i 
form av information, material, kunskap och/eller person. I handlingsgrafer visas t ex 
hur handlingar är relaterade till varandra och ordnade i verksamhetsprocesser samt 
vilka villkor som initierar och reglerar handlingar och därmed verksamhetens förlopp 
(se Figur 52). 

Varubehov

Beställer [Inköpare]
@Huvudkontoret

 Måndagar
Telefon

Beställning

Förutsättning. Handlingsobjekt som innebär 
förutsättning för utförande av handling, kan vara 
av typen information, material, kunskap, person, 
ickeobjekt.

Aktivitet/handling och utförare samt plats, tid, 
media/medel. Talar om vad som utförs, vem/vad 
som utför samt var, när och med hjälp av vad 
något utförs.

Resultat. Handlingsobjekt som innebär resultat 
av utförd handling/aktivitet, kan vara av typen 
information, material, kunskap, person, icke-
objekt.  

Figur 52 Grundläggande notation för aktivitet, handlingsobjekt och flöden i hand-
lingsgrafer 
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Handlingsobjekt kan vara av olika karaktär. I handlingsgrafer erbjuds följande hand-
lingsobjekt: information, sluten information, kunskap, material, varelse och icke-
objekt (se Figur 53) 
 
Utöver handlingsobjekt erbjuder handlingsgrafer också lagerobjekt (se Figur 54). La-
ger kallas de handlingsobjekt som sparas/förvaras över tiden för att senare användas i 
något visst syfte. Lagerobjekt har en mer permanent karaktär i förhållande till övriga 
handlingsobjekt, vilka kan ses som transaktionsobjekt. I handlingsobjekt av lagerka-
raktär kan enskilda instanser av handlingsobjektet nyttjas på olika sätt och vid olika 
tidpunkter. Handlingsobjektet kan också förändras genom att instanser tillkommer, tas 
bort eller förändras/uppdateras. Lager innebär oftast att flera instanser av samma typ 
(en samling) förekommer men kan även innebära en enstaka förekomst. Lager kan 
vara av typen information, sluten information eller material. Lager kan använ-
das/hanteras i verksamheter på fyra olika sätt: 1) återanvändning, dvs instanser nyttjas 
utan att förändras/förbrukas, 2) modifiering av instanser, 3) förbrukning/borttag av 
instanser, samt 4) tillägg av instanser. 

 

Faktura

Kundin-
betalningar

Kund-
kännedom

Uppackade 
varor

Icke-
tecknat 

avtal

Montör

Information. Meddelanden (externaliserade) som är 
direkt tolkbara av människor

Sluten information. Information i någon form som 
inte är direkt tolkbar av människor men som kan 
tolkas genom användning av någon typ av instrument. 

Kunskap. Kunskap kan avse olika typer av interna 
tillstånd hos människor, t ex föreställning, insikt, 
uppfattning, intention, förväntning, önskemål, behov, 
värdering, åtagande, erfarenhet.

Material. Såväl råämnen som skapade materiella 
objekt, eventuellt tillsammans med information.

Varelse. Människa (person) eller djur, eventuellt 
tillsammans med information och/eller material. 

Icke-objekt. Uteblivet resultat som utgör effekt av 
underlåtelsehandling

 
 
 
Figur 53 Handlingsobjekt i handlingsgrafer. Respektive notationssätt illustreras med 
hjälp av konkreta exempel. 
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Avtalsarkiv

Artikel-
databas

Färdig-
varulager

Informationslager.
Lager av information/meddelanden.

Datalager.
Lager av sluten information. 

Materiallager. 
Lager av material, eventuellt tillsammans med information.

 

Figur 54 Lagerobjekt i handlingsgrafer. Respektive notationssätt illustreras med 
hjälp av konkreta exempel. 

Symbolen som visar de aktiviteter/handlingar som utförs representeras av två parallel-
la linjer. En aktivitet/handling beskriver något som utförs av någon/något. I symbolen 
anges handlingen och/eller utföraren, helst båda. Vid behov anges även plats, tid och 
instrument (se Figur 55). 
 
 
 Beställer [Inköpare] 

@Huvudkontoret 
 Måndagar 

Telefon  
Figur 55 Aktivitet/handling i handlingsgrafer 

I figuren ovan (Figur 55) är utförare exemplifierat med inköpare. En utförare av en 
handling kan vara person/roll, grupp av personer, organisatorisk enhet eller artefakt. 
Om flera utförare förekommer preciseras relationen mellan utförarna: 

• [utförare / utförare] eller  
• [utförare + utförare] och  
• [utförare + EV utförare] och eventuellt  
• [utförare +/ utförare] och/eller  
• [utförare , utförare] ospecificerat  
• [utförare → utförare] till  
• [utförare ↔ utförare] till och från 

 
Plats symboliseras med @ och informerar om var något sker. Tid ( ) informerar om 
när något sker, t ex tidpunkt eller frekvens. I exemplet ovan används ”måndagar” för 
att ange tid. Instrument ( ) informerar om vilket hjälpmedel som används. T ex me-
dia för kommunikation eller verktyg som stöd för utförande av arbetsuppgift. I ex-
emplet ovan finns ”telefon” som anger instrument. 
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Handlingsgrafer visar utförande av handlingar tillsammans med handlingars förutsätt-
ningar och resultat (handlingsobjekt). Handlingar och handlingsobjekt relateras till 
varandra på grafen genom samband. Samband kan vara av typen information eller 
material, vilket bestäms utifrån handlingsobjektets karaktär (notationssätt illustreras i 
Figur 56). Rent rittekniskt kan man i vissa lägen välja att i grafen utelämna (under-
trycka) det handlingsobjekt som framställs i föregående aktivitet och används i efter-
följande aktivitet. Handlingsobjektet förekommer men är då underförstått i handlings-
grafen. Detta förkortade skrivsätt ger mer komprimerade grafer.  

En förutsättning för att undertrycka handlingsobjekt är att innebörden i sambandet 
framgår helt klart även om handlingsobjektet inte visas (eventuella oklarheter vid 
tolkning skall undvikas). Ett förkortat skrivsätt kan vara aktuellt t ex när handlingsob-
jektet utgörs av kunskap från utförd aktivitet eller när ett handlingsobjekt hanteras se-
kventiellt i olika aktiviteter och har samma benämning både som förutsättning och 
resultat (det är viktigt att aktuell benämning är förankrad i verksamheten). I de fall 
efterföljande aktivitet inte förutsätter något resultat från föregående aktivitet, före-
kommer inte något utbyte av handlingsobjekt. Handlingarna är då endast tidsmässigt 
relaterade, vilket uttrycks på grafen med hjälp av typen oberoende samband. Den 
tidsmässiga ordningen baseras då på vald organisering och inte på nödvändig resul-
tatmässig ordning, vilket innebär att efterföljande handling skulle kunna genomföras 
oberoende av föregående handling. De olika typer av samband som handlingsgrafer 
erbjuder är informationssamband, materialsamband och oberoende samband (se Figur 
56). 

 

Informationssamband. Framställning och användning av information, 
används tillsammans med (eller vid förkortat skrivsätt istället för) 
handlingsobjekt av typen information, sluten information, kunskap, person, 
icke-objekt informationslager och datalager. 

Materialsamband. Framställning och användning av material, används 
tillsammans med (eller vid förkortat skrivsätt istället för) handlingsobjekt av 
typen material, person och materiallager. 

Oberoende samband. Beskriver att handlingar endast är tidsmässigt ordnade 
utan att det 
förekommer något utbyte av handlingsobjekt eller andra förutsättningar av 
betydelse för den efterföljande handlingen.

 

Figur 56 Samband i handlingsgrafer 

Flera handlingsobjekt kan utgöra förutsättningar för en handling, och en handling kan 
ha flera handlingsobjekt som resultat. Om handlingsobjekten är flera kan dessa före-
komma tillsammans (kombinerade) eller som alternativ. Om inget annat anges före-
kommer handlingsobjekten tillsammans, men ibland kan detta behöva tydliggöras 
med ett OCH på sambandet. Alternativa handlingsobjekt måste alltid markeras med 
ett ELLER på sambandet (se Figur 57). 
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Handlingar i verksamheten är organiserade för att resultat skall kunna produceras. Re-
sultat som framställs och används i handlingar har betydelse för ordningen mellan 
handlingar. I handlingsgrafer beskrivs verksamheten som sekvenser av handlingar 
(och handlingsobjekt) där handlingar som utförs tidigt återfinns överst på grafen och 
handlingar som utförs senare beskrivs längre ned på grafen.  

Andra användbara uttrycksmöjligheter som finns i handlingsgrafer för beskriva verk-
samhetslogik är villkor (OM, EV), start, slut och initiering (se Figur 58). Slutligen så 
kan olika grafsidor länkas ihop till en sammanhängande verksamhetsbeskrivning ge-
nom att använda olika konnektorer. Grafer delas ofta upp på flera grafsidor när verk-
samheten är för komplex/omfattande för att passa in på en sida. Konnektorn ger då en 
referens till den graf där beskrivningen fortsätter (en konnekterad graf). Verksamhets-
beskrivningen kan expanderas såväl sekventiellt som hierarkiskt (se Figur 59). 

 

OCH
OCH

Kombinerade förutsättningar/resultat, 
OCH.  Två eller flera handlingsobjekt 
utgör förutsättning för en handling 
respektive resultat av en handling. 
OCH-symbolen kan undertryckas (de två 
övre exemplen) eller eller skrivas ut (de 
två nedre exemplen).

Alternativa förutsättningar/resultat, 
ELLER. Något av de två eller flera 
handlingsobjekt utgör förutsättning för 
en handling respektive resultat av en 
handling. Villkor för förekomst kan 
anges.

ELLER
ELLER

Kombinerade eller alternativa förutsättningar/
resultat, OCH/ELLER. Två eller flera 
handlingsobjekt utgör förutsättning/resultat eller 
så utgör något av handlingsobjekten en 
förutsättning respektive ett resultat. Villkor för 
förekomst kan anges.

OCH/ELLER OCH/ELLER

 

Figur 57 Illustration av flera handlingsobjekt i handlingsgrafer 
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OM akut

Ev

Villkor för förutsättning, resultat, handling. Om 
förutsättning, resultat eller handling förekommer ibland, 
kan man ange villkor för förekomsten vid sambandet/
handlingsobjektet/handlingen. Om villkoret inte är känt 
kan man istället ange EV (eventuellt).

Start på process/förlopp. Kan anges före aktivitet/
handling eller handlingsobjekt som utgör början på 
process/förlopp.

Slut på process/förlopp. Kan anges efter aktivitet/handling 
eller handlingsobjekt som utgör avslutning på process/
förlopp.

Initiering av information eller material.  När en 
handling initieras genom förekomst av ett visst 
handlingsobjekt markeras en initiering på sambandet.

 

Figur 58 Andra användbara uttrycksmöjligheter i handlingsgrafer 

 

MA1
Konnektor-före (sekvenskonnektor). Ger referens till föregående 
graf där beskrivningen fortsätter. Konnektorn placeras före aktivitet 
eller handlingsobjekt (konnekterat objekt). Konnektor-före 
motsvaras av en konnektor-efter i den konnekterade grafen. 
Konnekterat objekt upprepas och återfinns i båda graferna.

Konnektor-efter (sekvenskonnektor). Ger referens till efterföljande 
graf där beskrivningen fortsätter. Konnektorn placeras efter aktivitet 
eller handlingsobjekt (konnekterat objekt). Konnektor-efter 
motsvaras av en konnektor-före i den konnekterade grafen. 
Konnekterat objekt upprepas och återfinns i båda graferna. 

Konnektor-ner (hierarkikonnektor). Ger referens till graf där 
aktuell handling (sammansatt handling) beskrivs mer detaljerat i 
form av delhandlingar. Konnektorn placeras vid den sammansatta 
handlingen/aktiviteten och motsvaras av en konnektor-upp i den 
konnekterade grafen. 

Konnektor-upp (hierarkikonnektor). Ger referens till graf där 
handlingarna på grafen ingår som en sammansatt handling i ett mer 
översiktligt sammanhang. Konnektorn avser hela grafen och 
placeras överst till vänster i grafen och motsvaras av en konnektor-
ner i den konnekterade grafen.

MA1

MA1

MA1

 

Figur 59 Konnektorer i handlingsgrafer 
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Handlingsgrafer erbjuder en möjlighet att modellera verksamheten och IT-system ur 
ett processperspektiv dvs som en integrerad helhet. Vid utveckling av IT-system så 
används handlingsgrafer för att identifiera IT-systemets medverkan i verksamhetspro-
cessen. Både handlingar som utförs i interaktion och handlingar som utförs automa-
tiskt kan identifieras. Handlingsgraferna visar också aktiviteter som utförs baserat på 
meddelanden från IT-systemet, dvs s k succedenshandlingar. Dessa IT-
systemrelaterade handlingar ses som användningssituationer. I avsnitt 3.2 beskrevs 
fyra typer av IT-relaterade handlingar (användningssituationer); formuleringshand-
ling, läshandling, interaktiv, automatisk handling och succedenshandling. Formule-
ringshandlingar och läshandlingar utförs ofta interaktivt och bildar då interaktiva an-
vändningssituationer. Dessa olika typer av användningssituationer används som un-
derlag för det fortsatta designarbetet. 

I Figur 60 och Figur 61 visas exempel på två handlingsgrafer. Den första handlings-
grafen (leveranskontroll) visar hur en kontroll av råmaterial utförs på ett pappersbruk. 
Kontrollen utförs för att försäkra sig om att tillräckligt råmaterial antingen finns i la-
ger eller att det är beställt innan en orderförfrågan accepteras. Den andra handlings-
grafen (inleverans) visar hur inkommande råmaterial hanteras. 

HandlingsgrafSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Leveranskontroll

2006-05-05 5 Levkoll

Lev.koll [inköpare <-> MA]

Underlag 
för inköp

Registrering av inköpsorder
[inköpare <-> MA]

Underlag för 
registrering av 
orderförfrågan

Registrera orderfrågan
 [inköpare <-> ordersys]

Inleverans

ELLER

Ny order-
förfrågan

Order-
förfrågningar Prognos Bekräftade 

kundorder
Lager-

kvantitet

Inköpsorder

Lev.svar 
till kund

Inköpsorder Order-
förfrågningar

Inköpsorder

 

Figur 60 Exempel 1 handlingsgraf 
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HandlingsgrafSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Inleverans

2006-05-05 5 Inlev

Faktura

[Levantör]

Frakt-
sedel

Reg mtrl.lev
[mottagare <-> MA]

Placera råvaror i lager
 [mottagare]

Levkoll

Ekonomi Reg inkord

Inkommande 
råvaror

Råvaror i 
lager

Inköpsorder

Orderbekräftelse

Uppdaterad 
lagerkvantitet

HandlingsgrafSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Inleverans

2006-05-05 5 Inlev

Faktura

[Levantör]

Frakt-
sedel

Reg mtrl.lev
[mottagare <-> MA]

Placera råvaror i lager
 [mottagare]

Levkoll

Ekonomi Reg inkord

Inkommande 
råvaror

Råvaror i 
lager

Inköpsorder

Orderbekräftelse

Uppdaterad 
lagerkvantitet

 

Figur 61 Exempel 2 handlingsgraf 

Handlingsgrafer används för att beskriva verksamhetsprocesser och IT-systems roller 
och funktioner i dessa. IT-system beskrivs inte som en ”svart låda” utan man beskri-
ver de olika IT-systemens olika funktioner; vilka handlingar som utförs i verksamhe-
ten. Det betyder att ett IT-system normalt inte beskrivs på ett (samlat) ställe i hand-
lingsgraferna, utan istället sker en kontextuell och distribuerad beskrivning av ett IT-
system. Man beskriver aktuell IT-funktion där den hör hemma i verksamhetslogiken. 
Av detta följer att IT-systemet beskrivs som utförare av handlingar. Ofta utförs hand-
lingar/aktiviteter av ett IT-system och dess användare tillsammans. Ett exempel åter-
finns i Figur 62. Här beskrivs en typisk interaktiv användningssituation.  

Vissa interaktiva användningssituationer kan vara inmatningsorienterade, dvs en an-
vändare formulerar ett meddelande som registreras i IT-systemet. Ett sådant exempel 
redovisas i Figur 63. Det finns andra användningssituationerna som snarare innebär 
läsning av meddelanden. Ett sådant exempel på illustration i handlingsgrafer redovi-
sas i Figur 64. 
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Färdiglastat 
meddelande

Färdigbehandlar [Förman <--> TranspIT]

Fraktsedlar

Transport-
databas

Transport-
databas

Transport-
avisering

 
Figur 62 Användning av IT-system: Exempel på illustration i en handlingsgraf 

 

Avprickad 
plocklista 

Rapportera uttag [Lagerarbetare --> OrderIT]

Förändrat 
lagersaldo

 
Figur 63 Interaktiv formuleringssituation (inmatning): Exempel på illustration i en 
handlingsgraf 

 

Order-
statistik

Granska orderstatistik 
[OrderIT --> Försäljningschef]  

Figur 64 Interaktiv lässituation: Exempel på illustration i en handlingsgraf 

Inte alla IT-handlingar ingår i interaktiva användningssituationer. Vissa IT-handlingar 
automatiska, dvs utförs utan någon interaktion med användare. Ett sådant exempel 
redovisas i Figur 65. Vissa användningssituationer utförs med hjälp av information 
från ett IT-system utan att man använder själva systemet. Det är en s k succedent an-
vändningssituation. En användare erhåller information från ett IT-system, t ex en lista, 
som sedan brukas i en efterföljande situation. Se Figur 66 för hur detta kan illustreras 
i handlingsgrafer.  
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Orderbok

Beräkna statistik [OrderIT]

Order-
statistik

 
Figur 65 Automatisk IT-handling: Exempel på illustration i en handlingsgraf 

 

Orderbok

Selektera [Förman <--> OrderIT]

Plocklista

Plocka ut [Lagerarbetare]

Varor i 
lager

Utplockade 
varor

 
Figur 66 Succedent användningssituation: Exempel på illustration i en handlings-
graf. Här är Plocka ut [Lagerarbetare] exempel på en succedent användningssitua-
tion. 

4.5.2. Dokumentanalys 
De dokument som används i verksamheten kan ses som informationskällor (Cronholm 
& Goldkuhl, 2005). Dokument används för t ex åtaganden, överenskommelser, plane-
ring och för påminnelser. Ett dokument kan vara ett pappersark som är mer eller 
mindre formaliserat. Dokumentet kan innehålla handskriven information eller vara 
elektroniskt.  

Dokument spelar en viktig roll i verksamheter. Dokument är något som produceras, 
används och förändras. Att skapa ett dokument (eller delar av det) ses som en kom-
munikativ handling. En aktör i verksamhet beskriver inte bara något i ett dokument, 
att skapa ett dokument innebär också att sociala relationer skapas (t ex åtaganden, för-
väntningar) till andra aktörer i verksamheten (se kapitel 1.2).  Dokument är också bä-
rare av verksamhetsspråk. Dessa fundamentala kännetecken gör att vi rekommenderar 
analyser av verksamhetsdokument som en del i systemutvecklingsprocessen. Andra 
skäl till att utföra dokumentanalyser är att  

• Verksamheter har normalt ett stort antal dokument 
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• En stor del av det språk och de begrepp som används återfinns normalt i före-
kommande dokument 

• Dokument fungerar både som resultat och som förutsättning för handling 
• Dokument är något som är bekant för verksamhetens aktörer (särskilt betydel-

sefullt om en hög grad av deltagande från verksamhetsföreträdare förekom-
mer) 

Att utgå från verksamhetsdokument innebär att utgå från något som är känt för verk-
samhetens aktörer. Med denna utgångspunkt blir verksamhetens aktörer experter och 
inte okunniga systemutvecklare. De förekommande dokumenten samlas in och analy-
seras med stöd av ett antal frågor och en modelleringsteknik som vi kallar för doku-
mentgrafer. De frågor som rekommenderas är härledda från den teori som presentera-
des i kapitel 2 och från kvalitativ analys (Strauss & Corbin, 1998).  

En illustration av en dokumentgraf visas i Figur 67 och omfattar ett mindre antal do-
kument från exemplet pappersbruket. Tre stycken kommunikativa situationer är iden-
tifierade där dokumenten används. Dessa tre är 1) Registrera inköpsorder, 2) Motta 
inköpsorder, och 3) Registrera orderbekräftelse. 

För att förstå varje situation har vi använt en dokumentgraf. I grafen har vi modellerat 
hur sändare, mottagare och handlingar är relaterade till dokumentet. Dokumentet visar 
också hur de tre situationerna är relaterade till varandra. I den första situationen så 
registrerar inköparen inköpsorder. Registreringen baseras på inkommande kundorder. 
I den andra situationen så mottar en leverantör inköpsordern och i den tredje så for-
mulerar leverantören en orderbekräftelse. 

 
 Kundorder - 

förfrågan 

LeverantörInköpare 
Dokument: 
Inköpsorder

Media:  
Skärmdokument

Formulera 

Läs

Situation:  
registrera  
inköpsorder 

Läs

Situation: 
motta 
inköpsorder

Dokument:  
Order - 
bekräftelse 
Media:  
Skärmdokument 

Formulera

Situation: 
registrera 
orderbekräftelse 

 

 

Figur 67 Exempel på dokumentgraf 

 

De frågorna som rekommenderas att ställas är strukturerade efter en kommunika-
tionsmodell som består av tre kommunikativa kategorier: förutsättningar, handlingar 
och konsekvenser (se Figur 68). 
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Kommunikativa 
förutsättningar

Kommunikativa 
handlingar

Kommunikativa 
konsekvenser

MottagareSändare

Skapande

Kommunikativa 
funktioner

Meida

Innehåll

Konsekvensuella
handlingar

Kommunikativa 
förutsättningar

Kommunikativa 
handlingar

Kommunikativa 
konsekvenser

MottagareSändare

Skapande

Kommunikativa 
funktioner

Meida

Innehåll

Konsekvensuella
handlingar

 
Figur 68 Tre kommunikativa kategorier 

Var och en av de tre kategorierna är i sin tur indelade i underkategorier där varje un-
derkategori omfattar ett antal frågor. Frågorna är generiska i den betydelsen att de kan 
ställa både under analysen av befintliga dokument (nuläge) och vid analys av framtida 
dokument. I samband med varje fråga ges ett exempelsvar utifrån pappersbruket och 
dokumentet inköpsorder. Nedan förtydligas kategorierna. En mer uttömmande be-
skrivning återfinns i Cronholm & Goldkuhl G (2005). 

 

Kommunikativa förutsättningar 
Sändare 

• Vem skapar informationen? 

o Inköpare 

• Är det någon som medierar (överför) informationen? 

o Nej 

Skapande 

• När skapas informationen? 

o Undersökning av behov av skapa inköpsorder sker varje morgon. 

• Under vilka omständigheter skapas informationen? 

o När kundorder inkommer, när materialbrist uppstår. 

• Varför kommuniceras informationen? 

o För att få leveranser så att åtaganden mot kund kan infrias 

• Vad behövs för att skapa informationen? 

o Nya orderfrågningar från kund, prognoser från planerare, lagersaldo. 

• Vilka verksamhetsregler styr skapandet och användningen av dokumentet? 

o För beställning av material från leverantörer skall så stora volymer som 
möjligt beställas samtidigt för att erhålla bästa möjliga pris. Prognoser 
från planerar skall därför göras tillgängliga.  
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Kommunikativa handlingar 
Kommunikativ funktion 

• Vilka kommunikativa funktioner bär dokumentet? 

o Den främsta kommunikativa funktionen är att dokumentet utgör en or-
der. Innehållet i dokumentet skall informera leverantören om vilket 
material som behövs. En annan funktion är att informera tillverkningen 
om att material är beställt och när det förväntas ankomma. 

• Vilken typ av kommunikativa relationer skapas mellan sändare och mottaga-
re?  

o Sändaren har skickat en orderförfrågan till en leverantör. Detta innebär 
att en förväntan finns om att få en orderbekräftelse och en kommande 
leverans. 

• Är de kommunikativa funktionerna tydligt uttryckta? 

o Ja 

• Kan dokumentet ses som en reaktion (svar) på föregående handlingar i verk-
samheten? 

o Ja, dokumentet kan ses som reaktion på en befintlig eller kommande 
materialbrist. 

• Hur lagras dokumentet? Hur kommer man åt det? Hur ändrar man i det? 

o Dokumentet lagras i ett IT-baserat inköpssystem. Inköparen kommer åt 
dokumentet genom att ange identiteten för inköpsordern. 

Innehåll 

• Vad kommuniceras? Vad innehåller dokumentet? 

o Artikelnummer, namn, kvantitet, pris, leveransdatum, kravspecifika-
tion 

• Vad betyder förekommande begrepp? Är terminologin begriplig och välkänd? 

o Förekommande begrepp är begripliga och välkända i verksamheten 

 

Kommunikativa konsekvenser 
Mottagare 

• Till vem är informationen adresserad? 

o Leverantören. 

• Finns det andra aktörer som uppdaterar/förändrar dokumentet? 

o Nej, endast inköpare är behörig. 

• Vilken typ av kunskap om mottagaren behövs? 

o Kunskap om leverantörens möjlighet att leverera efterfrågat material. 

Efterföljande handlingar 

• Vilka handlingar sker baserat på information i dokumentet? 
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o De omedelbart efterföljande handlingarna sker hos leverantör som 
mottar ordern och skickar en orderbekräftelse. När orderbekräftelsen 
inkommit så stämmer inköparen av denna mot orderförfrågan för att 
kontrollera eventuella avvikelser. 

• Utgör dokumentet en tydlig uppmaning till efterföljande handlingar? 

o Ja, en leverantör förväntas skicka en orderbekräftelse. 

• För vilka syften används informationen i dokumentet? 

o Det främsta syftet är att se till att erforderligt material finns hemma för 
att kunna infria åtaganden mot kunder. 

 

I dokumentanalysen ingår också att upprätta en dokumentdefinition. En dokumentde-
finition innehåller information om ett dokument och kan på så sätt ses som ett meta-
dokument. Anledningen till att dokumentdefinitioner behövs är att ett och samma do-
kument kan användas i olika användningssituationer vilket innebär att det är viktigt att 
kontrollera att inkonsistens inte förekommer.  

I dokumentdefinitionen innehåller dokumentnamnet ett prefix för att informera om det 
är ett interaktivt skärmdokument (ISD), statiskt skärmdokument (SSD), dvs ej interak-
tivt,  eller ett pappersdokument (PD). Dokumentet består sedan av följande delar: 

• viket dokument som beskrivs 
• en beskrivning av vad det skall användas till 
• vilken användningssituation som dokumentet ingår i 
• vilken typ av situation (läs, formulering, interaktiv) 
• informationsinnehåll 
• inblandade aktörer 
• vilken kommunikationsfunktion som dokumentet har 
• vilka effekter som skall uppnås 
• namn på eventuella pappersdokument som skapas från dokumentet 
• en referens till en handlingsgraf 

 
I Figur 69 illustreras en dokumentdefinition med hjälp av ett exempel.  
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Dokumentdefinition ISDSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
ISD inköpsorder

2006-08-04 5 DD inkord

Dokument ISD Inköpsorder.
Beskrivning Detta interaktiva dokumnet används för att formulera och

skicka inköpsorder.
Användningssituation AS 2 – inköp
Typ av situation Interaktiv.
Informationsinnehåll Huvud (Inköpsorder ID, Datum, Vår referens, 

Leveransvillkor, Betalningsvillkor)
Leverantör (Leverantör ID, Namn, Gatuadress, Postadress,
Telefon, Referens)
Detalj (Art. nr., Namn, Kvantitet, Leveransdatum, 
Kravspecifikation)

Aktörer Inköpare, leverantör
Kommunikationsfunktion Beställning av material
Avsedda effekter Erforderligt material finns i lager
Relaterade dokument Pappersdokumentet PD inköpsorder skrivs ut från detta

dokument
Ingår i handlingsgraf Levkoll

 
Figur 69 Exempel på dokumentdefinition för ISD inköpsorder 

 

4.5.3. Begreppsanalys 
Om kommunikationen ska bli framgångsrik krävs att de som använder och kommuni-
cerar via ett IT-system använder ett gemensamt verksamhetsspråk (Goldkuhl, 1993). 
De begrepp som används i verksamheten kan med stor sannolikhet identifieras i de 
dokument som används.  Inte ovanligt är det förekommer synonyma begrepp i en 
verksamhet (begrepp med samma eller liknande betydelser). Vår rekommendation är 
att reducera antalet synonyma begrepp för att underlätta kommunikation. Det kan 
också förekomma homonyma begrepp i verksamheten, dvs begrepp som ljuder/stavas 
lika men har olika betydelser. Homonyma begrepp bör så långt som möjligt undvikas 
eftersom dessa lätt ger upphov till missförstånd. 

De begrepp som används i IT-systemet analyseras och definieras i en begreppslista (se 
Tabell 4). Begreppslistan innehåller tre kolumner: begrepp, innebörd och antal. Med 
begrepp avses begreppsbeteckningen, innebörd anger begreppets betydelse och antal 
anger en ungefärlig siffra av antalet förekomster. Begreppslistan utgör en god grund 
för analys av klasser, objekt och relationer (se kapitel 4.6). 
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Tabell 4. Begreppslista 

Ca 200 stBeskrivning av ett materials 
egenskaper

Kravspecifikation

………

Ca 500 stTyp av produkt som lagerhålls och 
säljs till kunder

Produkt

Ca 1 000 stOrganisationer eller privatpersoner 
som köper produkter av av 
pappersbruket.

Kund

AntalInnebördBegrepp

Ca 200 stBeskrivning av ett materials 
egenskaper

Kravspecifikation

………

Ca 500 stTyp av produkt som lagerhålls och 
säljs till kunder

Produkt

Ca 1 000 stOrganisationer eller privatpersoner 
som köper produkter av av 
pappersbruket.

Kund

AntalInnebördBegrepp

 
 

4.6 Analys av fördjupande IT-fokus 
Arbetsflödet analys av fördjupande IT-fokus omfattar aktiviteterna interaktionsanalys, 
dokumentanalys och begreppsanalys. Syftet med att inta ett fördjupande IT-fokus är 
att få en ökad förståelse för hur användarna kommer att interagera med IT-systemet 
och att ytterligare definiera de begrepp som används och att beskriva hur dessa be-
grepp relaterar till varandra. De dokument som produceras är följande  

• användningssituationslista,  

• interaktionslista,  

• tillståndsdiagram,  

• dokumentdefinition,  

• dokumentprototyp,  

• klassdiagram,  

• tillståndstabeller. 

 

4.6.1. Interaktionsanalys 
Syftet med att utföra en interaktionsanalys är att få en förståelse av hur IT-systemet 
kommer att användas från ett organisatoriskt perspektiv. Att analysera interaktion in-
nebär att beskriva hur interaktionen mellan användare och IT-system skall realiseras. 
De tre huvudaktiviteterna är: 1) identifiera användningssituationer, 2) identifiera in-
teraktioner och 3) strukturera interaktioner. 

 

Identifiera användningssituationer 

Detta moment fokuserar analys av användningssituationer (Figur 70). Det finns tre 
typer av användningssituationer: 1) interaktiva användningssituationer, 2) automatiska 
användningssituationer och 3) succedenta användningssituationer.   
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En interaktiv användningssituation är en sekvens av interaktiva handlingar (läsning 
och formulering) som är närliggande i tid och utförs på samma plats. Interaktiva an-
vändningssituationer identifieras utifrån handlingsgrafer (se t ex Figur 60) och doku-
mentgrafer (se Figur 67). Handlingsgrafen visar om den interaktiva situationen är en 
lässituation (system  användare), formuleringssituation (användare  system) eller 
om det är en automatisk situation (system). Eller är det både en läs- och formulerings-
situation (användare  system). Gruppering av användningssituationer görs på så 
sätt att naturliga avgränsningar fås ur ett analys- och designperspektiv.  

 

 

Kundorder

Registrera order [Försäljare <--> OrderIT]

Tillägg i 
orderbok

Order-
bekräftelse

Order-
bekraf-
telse

Order-
formular

KundorderForsaljare 
<--> OrderIT

ResultatInteraktiva 
dokument

Forutsatt-
ningar

Utforare

Registrera order

Anvandningssituationslista

Order-
bekraf-
telse

Order-
formular

KundorderForsaljare 
<--> OrderIT

ResultatInteraktiva 
dokument

Forutsatt-
ningar

Utforare

Registrera order

Anvandningssituationslista

Dokumentdefinition
Orderformular
-------
-------
Skriv ut orderbekraftelse

Dokumentdefinition
Orderbekraftelse
-------
-------

 
 

Figur 70 Relationer mellan användningssituationslista och övriga dokument 

Identifierade användningssituationer tilldelas en identitet (nummer och namn) och 
dokumenteras i en användningssituationslista (se Figur 71). En användningssitua-
tionslista består av följande:  

• ett beskrivande namn,  
• utförare (användare och IT-system),  
• förutsättningar (manuella underlag, IT-baserade meddelanden/dokument),  
• referenser till berörda dokument (interaktiva skärmdokument (ISD), pappersdo-

kument (PD)),  
• resultat (interaktiva dokument, distribuerade meddelanden/dokument, skapa-

de/påverkade IT-minnen), samt 
• en referens till motsvarande handlingsgraf. 
 
Användningssituationslistan är betydelsefull ut spårbarhetssynpunkt eftersom den ut-
gör en korsreferens mellan handlingsgrafer och mer detaljerad dokumentation som 
produceras i detta kapitel.  
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Användningssituationslista
Serie
Pappersbruket
Utfärdare
SC

Datum
06-07-31

Version
2

Ref.kod
ASL

Ref handlingsgraf: Lev.koll

Leveranssvar till 
kund
Underlag för inköp 
eller  underlag för 
orderregistrering

LeveransbedömningNy orderfrågan
Orderförfrågan
Prognoser
Bekr. kundorder
Lagerkvantitet
Inköpsorder

Inköpare <-> 
MA

ResultatInteraktivt dokumentFörutsättningarUtförare
AS1 Kontroll om möjlig leverans

Ref handlingsgraf: Lev.koll

InköpsorderInköpsorderUnderlag för inköp 
(materialbehov)

Inköpare <-> 
MA

ResultatInteraktivt dokumentFörutsättningarUtförare
AS2 Inköp material

 

Figur 71 Exempel på användningssituationslista 

 

Identifiera interaktioner 
När användningssituationer har identifierats så påbörjas en fördjupad interaktionsana-
lys. Interaktioner identifieras utifrån handlingsgrafer och användningssituationslistor 
(se Figur 72). Interaktioner representeras med en dubbelriktad pil mellan en använda-
re och ett IT-system. 
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Orderformulär
……………..

Försäljare 
……

Orderformulär
……………..

Försäljare 
……..

Interaktionslista
Registrera orderhuvud
Registrera orderrader
Avsluta order

Kundorder

Registrera order [Försäljare <--> OrderIT]

Tillägg i 
orderbok

Order-
bekräftelse

 
Figur 72 Identifiering av interaktioner 

För att beskriva och dokumentera interaktioner rekommenderar vi att använda interak-
tionslistor (se Figur 73). En interaktionslista motsvarar en användningssituation och 
består av tre delar; först beskrivs IT-systemets initiala systemhandlingar som utförs 
när användaren förflyttat sig till användningssituationen, dvs de handlingar som sy-
stemet utför och är förutsättningar för interaktionen. Därefter beskrivs förekommande 
interaktioner. Den tredje delen utgörs av interaktionstabeller som beskriver interak-
tionen i detalj. Interaktionstabellerna bygger på den elementära interaktionsloopen 
som presenterades i avsnitt 3.5. En interaktionstabell består av tre kolumner:  

• Den vänstra kolumnen består av användarens handlingar.  

• Mellankolumnen beskriver ett tillstånd hos det aktuella (skärm)dokumentet.  

• Den högra kolumnen innehåller IT-systemets handlingar.  

Interaktionstabellerna läses cirkulärt, dvs läsningen börjar på första raden med använ-
darens handling, fortsätter med kolumnen för dokumentets tillstånd och därefter ko-
lumnen för IT-systemets handling. Läsningen fortsätter därefter på andra raden men 
från höger till vänster, dvs nästa steg är kolumnen för dokumentets nya tillstånd och 
slutligen användarens handling som normalt består av en tolkning av vad systemet 
utfört (se den elementära interaktionsloopen, kapitel 3.5). 

I Figur 73 visas en del av en interaktionslista där man tydligt ser interaktionslistans tre 
olika delar. Först listas de systemhandlingar som sker initialt. Sedan listas de interak-
tioner (i Figur 73 kallat e-interaktioner) som sker mellan användaren och systemet, i 
detta exempel förekommer sju möjliga interaktioner. Sist presenteras interaktionsta-
beller för respektive interaktion (observera att här är endast de två första interaktio-
nerna illustrerade). Den första interaktionstabellen beskriver användarhandlingen 
”skapa ny inköpsorder”. Själva initieringen av skapandet av en ny inköpsorder sker 
med en knapptryckning. Dokumentet som berörs är ”inköpsorder”. I andra kolumnens 
översta rad beskrivs dokumentets innehåll före det att IT-systemets handlingar utförts. 
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I tredje kolumnen beskrivs hur IT-systemet skall reagera på användarens knapptryck-
ning. IT-systemets handlingar är beskrivna i en kronologiskt ordnad lista. IT-
systemets handling medför att dokumentet får ett nytt innehåll (orderID och datum). 
Detta nya informationsinnehåll i dokumentet beskrivs i andra kolumnens nedersta rad. 
Slutligen konstaterar användaren att en ny inköpsorder är skapad. 

 

Interaktionslista
Serie
Pappersbruket

Utfärdare
SC

Datum
07-02-06

Version
3

Ref.kod
IL

Avser: AS 2 inköp material

Inköpsorder
(InköpsorderID, datum)

Konstatera att ny inköpsorder 
är skapad

1. Rensa alla fält
2. Skapa nytt orderID och visa 
i komboxen ”inköpsorderID”
3. Visa dagens datum i 
”Datum”

InköpsorderSkapa ny inköpsorder (knapp 
”Ny order”)

IT-systemets handlingDokumentAnvändarens handling2.1

Inköpsorder
(all orderinfo visa)

Konstatera att vald 
inköpsorder visas

1. Hämta order med valt ID
2. S2.2

Inköpsorder
(InköpsorderID, datum)

Hämta tidigare registrerade 
inköpsorder

IT-systemets handlingDokumentAnvändarens handling2.2

Initiala systemhandlingar

S2.1 Hämta inköpsorder med högsta orderID

S2.2 Visa orderinformation för alla relevanta fält

S2.3 Fyll combobox ”InköpsorderID” med inköpsorderID i fallande ordning

S2.4 Fyll combobox ”LeverantörsID” med leverantörsID i stigande ordning

E-interaktioner

2.1 Skapa ny inköpsorder

2.2 Hämta tidigare registrerade inköpsorder

2.3 Koppla leverantör till inköpsorder

2.4 Skriv ut inköpsorder

2.5 Registrera inköpsorder

2.6 Ändra (datum, vår referens, orderrad)

2.7 Avbryt ny inköpsorder

 
Figur 73 Exempel på interaktionslista 
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I de flesta fall är antalet handlingar som IT-systemet utför en eller två i strikt sekvens. 
Det kan finnas fall som är mer komplexa och med flera IT-systemhandlingar som 
följd. I dessa fall behövs en utförligare beskrivning. Hur dokumenten representeras i 
interaktionstabellerna beror på hur långt analysen framskridit. Till börja med kan en-
dast ett dokumentnamn användas men i akt med att utveckling går framåt så börjar 
dokumentets layout att framträda. Dokumentet kan i dessa senare skeden gärna visas 
som en ”thumbnail” i mittenkolumnen. 

 

Strukturera interaktion 
Varje interaktionstabell beskriver en interaktion och det finns ett behov av att beskriva 
hur dessa interaktioner relaterar till varandra. De beskrivna interaktionerna i interak-
tionstabellerna informerar om vilka interaktioner som är möjliga men också vilka in-
teraktioner som inte är möjliga. Eftersom dessa interaktionssekvenser påverkar till-
ståndet hos ett dokument så rekommenderar vi att interaktioner struktureras formalise-
rat med hjälp av tillståndsdiagram (t ex Harel, 1987). I Figur 74 och Figur 75 visas 
exempel på tillståndsdiagram. 

I samband med att interaktionssekvenser identifieras så identifieras även relationer 
mellan olika dokument (s k navigering). I Figur 74 beskrivs hur navigering mellan 
dokument kan ske i IT-systemet. Notera att beskrivningen är något förenklad. Natur-
ligtvis så skall det vara möjligt att navigera tillbaka till utgångspunkten (huvuddoku-
mentet) från de olika skärmdokumenten. I ett globalt navigeringsdokument behövs 
detta dock inte visas eftersom syftet är att visa en översikt av hur användaren skall 
kunna navigera. 

För att modellera interaktionssekvenser i ett skärmdokument rekommenderar vi en 
utökad notation enligt Horrocks (1999). Horrocks ansats erbjuder en tydlig länk mel-
lan gränssnittsdesign och realisering. 
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TillståndsdiagramSerie
Pappersbruket
Utfärdare
SC

VersionDatum
2006-08-03 5

Ref.kod
DSO

Avser: MA översikt

1. Användarverifiering

4. Inköpsorder

3. Leveranskontroll

5. Planering

2. Huvudmeny

6. Inleverans

7. Omplacering lager

8. Orderbekräftelse

9. Detaljplanering

Verifiering OK
Avsluta

 
Figur 74 Exempel 1 på tillståndsdiagram 

I Figur 75 används exemplet inköpsorder för att visa hur ett dokuments tillstånd för-
ändras när olika interaktioner utförs. Siffror på pilarna (= de möjliga interaktionerna 
som leder till att ett dokument får ett nytt tillstånd) utgörs av de e-interaktioner som 
beskrivs i Figur 73.  
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Tillståndsdiagram Serie 

Pappersbruket 
Utfärdare 
SC 

Version Datum 
2006 - 08 -03 5 

Ref.kod 
DS2 

Avser: ISD Inköpsorder 

Registrerade  
order 

Ny order 

Order utan  
lev.info 

Order med  
lev.info 

2.1 
2.2, 2.4, 2.6 

2.3 

2.5 

2.6 

2.3 

2.7 
Avsluta 

 
Figur 75 Exempel 2 på tillståndsdiagram 

 

4.6.2. Dokumentanalys 
Dokumentanalysen består i huvudsak av att utforma interaktiva dokument (prototy-
per). Utöver denna utformning så kan det också finns behov av att utforma prototyper 
för pappersbaserade dokument och dokumentdefinitioner för dessa. 

 

Utformning av interaktiva dokument (prototyper) 

En prototyp är en visualisering av ett dokument. Normalt skapas prototypen parallellt 
med interaktionstabellerna och tillståndsdiagrammen (se nedan). I Figur 76 visas pro-
totypen för det dokument som beskrevs i dokumentdefinitionen i Figur 69 ovan. 
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DokumentprototypSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
ISD inköpsorder

2006-08-04 5 DP2

 

Figur 76 Exempel på en prototyp 

Övriga dokument 
Interaktionsanalysen behandlar interaktiva användningssituationer och följaktligen så 
har interaktiva dokument fokuserats så här långt. Det finns också dokument som an-
vänds i succedenta användningssituationer. Dessa dokument kan vara pappersbasera-
de och utformas normalt också under interaktionsanalysen. I dokumentdefinitionen 
för det interaktiva skärmdokumentet ”Inköpsorder” angavs att ett pappersdokument 
skapas genom att en utskrift skall kunna ske. Pappersbaserade dokument beskrivs i 
dokumentdefinitioner (se Figur 77). 

En dokumentdefinition informerar om vilket interaktivt skärmdokument som skapar 
dokumentet, i vilken användningssituation dokumentet kommer att användas i samt 
en referens till en dokumentprototyp. Överst anges också en kortfattad beskrivning av 
dokumentet. Som avlutning i interaktionsanalysen kontrolleras att alla nödvändiga 
dokument har behandlats.  
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Dokumentdefinition PDSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
PD inköpsorder

2006-08-04 5 DD2P

Beskrivning:

DP2P

 AS2 - Inköp material

DP2 - ISD Inköpsorder

En pappersbaserad inköpsorder används för att 
beställa material från interna eller externa 
leverantörer.

Prototyp: 

Används i AS:

Skapas av 
dokument:

            

Figur 77 Exempel på dokumentdefinition 

 

4.6.3. Begreppsanalys 
För att analysera interaktioner och interaktiva dokument så behövs det propositionella 
innehållet23 i ett meddelande analyseras, dvs det behövs en begreppsanalys. Som un-
derlag för denna fördjupande aktivitet finns de begreppslistor som skapades i avsnitt 
4.5.3 ovan. Vi rekommenderar att begreppsanalysen sker parallellt med interaktions- 
och dokumentanalysen och därmed ses som en integrerad process. I samband med att 
de interaktiva dokumenten analyseras så fångas verksamhetens professionella språk 
(begrepp). Den fortsatta begreppsanalysen utförs med stöd av traditionell begrepps-
modellering i termer av klasser och attribut (se objektorienterad analys t ex Fowler, 
2006; Graham, 1998; Booch, 1994, Blaha & Premerlani, 1998). För att dokumentera 
begreppsrelationer rekommenderar vi att klassdiagram enligt UML används (se Figur 
78). Vi rekommenderar att ett klassdiagram skapas per användningssituation. 

 

Definiera och strukturera begrepp 
Ett klassdiagram beskriver olika typer av objekt som förekommer i ett system och 
dess relationer. Att skapa ett klassdiagram handlar i huvudsak om att identifiera klas-
ser, attribut och associationer. Eftersom notationen klassdiagram är ”inlånad” nöjer vi 
oss med en kortfattad beskrivning här och hänvisar till annan kompletterande litteratur 
för mer uttömmande beskrivningar (se t ex Fowler, 2006; Object Management Group, 
2007; Kruchten, 1999).  

De mest centrala begreppen som används i klassdiagram är klass, attribut och associa-
tioner. En klass är en samling objekt som innehåller ett antal attribut. I Figur 78 visas 
ett klassdiagram för inköpsorder. Klassdiagrammet innehåller fyra klasser: leverantör, 
                                                 
23 För ”propositionellt innehåll” se avsnitt 2.2 ovan. 
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inköpsorder (huvud), inköpsorder (detaljrad) och material. En klass har normalt asso-
ciationer till andra klasser. Ett attribut är en egenskap hos en klass. I klassen ”leveran-
tör” visas egenskaperna: LeverantörsID, LevNamn, Gatuadress, Postadress, Tel och 
Ref. Varje attribut typbestäms.  T ex är ”LeverantörsID” av typen ”number” och 
”LevNamn” är av typen ”string”. Mer om attribut och typer kan du t ex läsa i Fowler 
(2006). En association illustreras med en heldragen linje mellan två klasser. Riktning-
en är från källa till mål. I exemplet i Figur 78 så vissa flera associationer. T ex visas 
en association mellan ”leverantör” och ”inköpsorder”. På den heldragna linjen anges 
också en multiplicitet (kardinalitet). De vanligaste multipliciteterna är: 

• 1 (t ex en inköpsorder måste ha exakt en leverantör) 
• 0..1 (t ex en leverantör kan eller kan inte ha en referent) 
• * (en leverantör måste inte ha fått en inköpsorder och det finns ingen övre 

gräns för hur många inköpsordrar en leverantör kan ha) 
 
 I exemplet nedan ange att en inköpsorder tillhör en och endast en leverantör samtidigt 
som en leverantör kan ha ett obegränsat antal inköpsorder.  

 

KlassdiagramSerie
Pappersbruket
Utfärdare
SC

VersionDatum
2007-01-22 1

Ref.kod
CD2

Avser: Inköpsorder

*

Inköpsorder (huvud)

InkOrderID: number 
Datum: date
VårRef: string
Lev.Villkor: text
Bet.Villkor: text

Leverantör

LeverantörsID: number
LevNamn: string
Gatuadress: string
Postadress: string
Tel: string
Ref: string

1

Inköpsorder (detaljrad)

Kvantitet: number
LevDatum: date

1

*

Material

Art.Nr: number
Namn: string
Pris: currency
Kravspec: text

1*

1

*

 

Figur 78 Exempel på klassdiagram 

Vi rekommenderar också att tillståndstabeller används för objekt och attribut. Till-
ståndstabeller för objekt används för att analysera objektens uppkomst och upphöran-
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de (se Tabell 5). Frågorna som skall besvaras är när ett objekt skapas och när det upp-
hör att existera. Analysen baseras på de verksamhetsregler som finns, t ex hur skapas 
en inköpsorder och vilka regler gäller för de ingående attributen i en inköpsorder? Är 
de förändringsbara eller inte?  

Tillståndstabeller för attribut är en specificering av tillståndstabeller för objekt (se 
Tabell 6). Underlag för dessa analyser är klassdiagram och handlingsgrafer. I klassdi-
agrammen finns objekten beskrivna och i handlingsgrafer finns handlingar (som ut-
förs på objekt) beskrivna. Handlingar ger information om hur t ex en inköpsorder ska-
pas. Naturligtvis kan den omvända ordningen också förekomma, dvs att en analys av 
ett objekts tillstånd kan ge upphov till att nya beskrivningar i handlingsgrafer behövs 
utföras. 

 

Tabell 5. Exempel tillståndstabell - objekt 

Objekt Nya förekomster skapas Förekomster upphör

Inköpsorder Skapas när kundorder 
ankommer och efter 
inköpsprognoser

Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Material Nytt material (råvara med 
specifika egenskaper) skapas  
när efterfrågan finns

Material (råvara) utgår när 
ingen efterfrågan förekommer 

... ... ...

Objekt Nya förekomster skapas Förekomster upphör

Inköpsorder Skapas när kundorder 
ankommer och efter 
inköpsprognoser

Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Material Nytt material (råvara med 
specifika egenskaper) skapas  
när efterfrågan finns

Material (råvara) utgår när 
ingen efterfrågan förekommer 

... ... ...
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Tabell 6. Exempel tillståndstabell – attribut 

Objekt Ursprung/uppkomst Existens Förändring av 
attribut

Upphörande

InköpsorderID Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. 

Måste 
finnas

Kan ej ändras Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Datum Ett default-värde
(dagens datum) 
skapas när ny 
inköpsorder skapas. 

Måste 
finnas

Kan ändras Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Vår ref Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. AnvändarID
för inloggad inköpare 
används.

Måste 
finnas

Kan ej ändras Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Leveransvillkor Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. 
Överenskomna 
villkor med specifik 
leverantör används 
som default-värden

Måste 
finnas

Kan ändras. 
Specifika 
leveransvillkor 
kan anges för 
en specifik 
inköpsorder

Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Betalningsvillkor Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. 
Överenskomna 
villkor med specifik 
leverantör används 
som deafult-värden

Måste 
finnas

Kan ändras. 
Specifika 
betalningsvillk
or kan anges 
för en specifik 
inköpsorder

Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Objekt Ursprung/uppkomst Existens Förändring av 
attribut

Upphörande

InköpsorderID Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. 

Måste 
finnas

Kan ej ändras Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Datum Ett default-värde
(dagens datum) 
skapas när ny 
inköpsorder skapas. 

Måste 
finnas

Kan ändras Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Vår ref Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. AnvändarID
för inloggad inköpare 
används.

Måste 
finnas

Kan ej ändras Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Leveransvillkor Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. 
Överenskomna 
villkor med specifik 
leverantör används 
som default-värden

Måste 
finnas

Kan ändras. 
Specifika 
leveransvillkor 
kan anges för 
en specifik 
inköpsorder

Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

Betalningsvillkor Skapas automatiskt 
när ny inköpsorder 
skapas. 
Överenskomna 
villkor med specifik 
leverantör används 
som deafult-värden

Måste 
finnas

Kan ändras. 
Specifika 
betalningsvillk
or kan anges 
för en specifik 
inköpsorder

Inköpsorder sparas i 10 år och 
används som underlag för att 
ta fram prognoser.

 
 

Verifiera konceptuell konsistens 
Det är möjligt att en klass används i flera klassdiagram eller användningssituationer. 
Det är därför viktigt att kontrollera att inkonsistens inte har uppstått. Att verifiera kon-
sistens innebär att gå igenom klassdiagrammen och kontrollera att klassernas namn-
givning och innehåll överensstämmer. Om ett datorstöd används (metodverktyg, 
CASE-verktyg) som t ex Rational Rose är det möjligt att få ett automatiskt stöd för att 
verifiera konsistensen.  
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5. Utvärdering 
Detta avsnitt handlar om utvärdering. Avsnittet inleds med att diskutera ett antal defi-
nitioner och därefter gås flera perspektiv igenom. Avsnittet fortsätter med att presen-
tera ett antal strategier och diskuterar hur dessa kan kombineras. Huvuddelen av ka-
pitlet ägnas åt att presentera en utvärderingsmetod med rekommenderade processer 
och förslag till dokumentation. 

5.1 Generellt om utvärdering 
5.1.1. Några definitioner 
Över hela världen spenderas stora summor på IT-stöd (se t ex Seddon, 2001). Det är 
därför betydelsefullt att utvärdera resultatet av dessa satsningar. Att genomföra en ut-
värdering är en komplicerad fråga och följaktligen så finns det ett flertal olika re-
kommendationer för hur utvärdering bör bedrivas. 

För att närmare förstå begreppet utvärdering så inleds detta kapitel med ett antal re-
presentativa definitioner: ”Att beskriva och värdera ett program” är den mest vanliga 
definitionen av utvärdering enligt Jerkedahl (2001). ”Program” skall i detta samman-
hang förstås i ett brett perspektiv och kan utgöras av process (t ex en systemutveck-
lingsprocess) eller en produkt (t ex ett IT-system). Vidare menar Jerkedahl (2001) att 
utvärdering syftar till att definiera, införskaffa och använda information för beslutsfat-
tande. Detta stämmer väl överens med vad Guttentag & Struening (1975) påstår. De 
menar att ”utvärdering existerar eller borde endast existera för att underlätta be-

slutsfattande”.  

Lewin (1994) menar att utvärdering är ”en mätning, så systematisk och objektiv som 
möjligt av ett pågående eller avslutat projekt, program eller policy, dess design, im-
plementering och resultat … en utvärdering skall tillhandahålla information som är 
trovärdig och vara användbar”. Begreppet ”mäta” kan här förstås i en vidare mening 
och utesluter inte kvalitativa mått. Vedung (1991) menar att utvärdering är en ”nog-
grann efterhandsbedömning av genomförande, prestationer och utfall i offentlig poli-
tik, vilken avses att spela en roll i praktiska handlingssituationer”. Rutman (1980) ser 
utvärdering som en ”efterhandsbedömning” vilket motsvarar diskussionen om sum-
mativ utvärdering som förs i 5.1.2 och därmed inte inkluderar formativ utvärdering i 
sin definition. Rutman (1980) påstår vidare att utvärdering är en konst och en utvärde-
ringsdesign behöver bestämmas för varje utvärderingssituation. Med andra ord har 
Rutman en kontextuell syn på utvärdering som innebär att varje situation har sina spe-
ciella förutsättningar som påverkar utvärderingens design.  

Baserat på definitionerna ovan kan utvärdering förstås på följande sätt:  

Förutsättningar för utvärdering 
• Kontextuella egenskaper hos utvärderingssituationen (t ex, typ av system, tid, re-

surser, tillgång på informanter, grad av access) 

Handling 
• Systematiskt beskriva och värdera (”mäta”) 
Resultat/konsekvens 
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• Underlag för beslutsfattande (som är trovärdigt och användbart) 

5.1.2. Två huvudtyper – formativ och summativ utvärdering 
Centrala frågor som uppstår vid utvärdering är när, vad, hur och varför skall man ut-
värdera. För frågorna när och hur kan man urskilja två huvudtyper av utvärdering – 
formativ och summativ utvärdering. Skillnaden mellan dessa båda typer är att forma-
tiv utvärdering är framåtriktad och att den summativa utvärderingen är mer tillbaka-
blickande. Walsham (1993) and Scriven (1967) definierar typerna på så sätt att ”for-
mative evaluation aims to provide systematic feedback to the designers and imple-
menters during the design process while summative evaluation is concerned with 
identifying and assessing the worth of program outcomes in the light of initially speci-
fied success criteria after the implementation of the change of the program is com-
pleted”. Båda ansatserna innehåller mått eller kriterier för utvärdering vilka ofta är 
härledda utifrån ett visst perspektiv eller teori. 

Ett bra exempel på formativ utvärdering är en prototypingbaserad ansats där använda-
re av IT-system tidigt får kommentera förslag till skärmdokument för ett framväxande 
IT-system. Dessa kommentarer ligger sedan till grund för en redesign. Formativ ut-
värdering syftar till att påverka en pågående design medan summativ utvärdering är 
en efterutvärdering som svarar på frågan ”blev det som vi önskade?”. Utvärderingsty-
perna kan naturligtvis kombineras. 
 

5.1.3. Olika utvärderingsperspektiv  
Jerkedahl (2001) urskiljer ett antal olika perspektiv som kan anläggas på utvärdering. 
Dessa perspektiv delar Jerkedahl in i fyra dimensioner och menar att varje utvärdering 
kan karakteriseras enligt dessa dimensioner: 

1) Positivistisk – Hermeneutisk 
2) Ledningsstyrd – Demokratisk 
3) Vetenskaplig – Pragmatisk 
4) Värderingspåverkad – Värderingsfri 

 
Jerkedahls poäng med denna indelning är identifiera olika idealtyper som kan använ-
das för analys och reflektion. Jerkedahl menar inte att utvärderingsprojekt kan karak-
teriseras som antingen den ena eller andra ändra änden på en dimension utan ofta kan 
de karaktäriseras som både och. 

 
Positivistisk – Hermeneutisk 
Utvärderingsforskning har traditionellt haft en strävan mot att efterlikna den positivis-
tiska och naturvetenskapliga forskningen som ofta innebär att arbeta med standardise-
rade mätinstrument, med före- och eftermätningar på experiment och kontrollgrupper. 
Den kritik som riktas mot den positivistiska synen (från det hermeneutiska perspekti-
vet) har ofta gått ut på att det är svårt att tillämpa laboratoriesituationer i verkligheten. 
En annan kritik som framförs är att de frågor som utvärderaren ställer inte alltid låter 
sig besvaras i kvantifierbara termer eftersom utvärderaren många gånger har ett in-
tresse av att förstå och att kunna förklara sociala skeenden.  

Företrädare för det hermeneutiska perspektivet föredrar verklighetsdata som man tol-
kar. Dessa data kan vara insamlade via observationer eller intervjuer där responden-
ternas upplevelser tilldelas en betydelse. Kritiken som riktas mot det hermeneutiska 
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perspektivet (från det positivistiska perspektivet) har ofta gått ut på att resultaten var-
ken går att verifiera eller generalisera. 

Ledningsstyrd - Demokratisk 
Centrala frågor i samband med planering av utvärdering är ”vem skall ha inflytande 
över utvärderings planering och genomförande?”, ”vem bestämmer vilka frågor som 
skall ställas?” och ”vem skall tolka resultaten och avgöra hur de skall användas?”. 

Traditionellt har utvärdering uppfattats som ledningsstyrd, dvs att de som bestämmer 
över organisationen/verksamheten också bestämmer över vilka frågor som skall ingå i 
en utvärdering (Love, 1991). Utifrån det ledningsstyrda perspektivet ses utvärderings-
resultat som instrument för ledningen och utvärderarens uppgift är att stödja ledning-
en. Guba & Lincoln (1989) utmanar denna syn genom att påstå att detta är skälet till 
att så många utvärderingsprojekt har misslyckats. 

Jerkedahl (2001) identifierar fem intressenter av en utvärdering: arbetsgivare, fackliga 
företrädare, de som omfattas av utvärderingen, utvärderingens uppdragsgivare och 
utvärderaren själv. I offentlig sektor kan även politiker finnas med som en intressent. 
Vår uppfattning är att olika grupper i en verksamhet kan ha olika uppfattningar om 
vad en utvärdering skall belysa. Därför bör det vara ett etiskt krav att alla som berörs 
av en utvärdering också ges möjlighet att påverka innehållet. Att låta berörda grupper 
medverka ökar naturligtvis förutsättningar för ett engagemang kring utvärderingspro-
cessen och att utvärderingens resultat får en högre acceptans. 

 
Vetenskaplig – Pragmatisk 

Jerkedahl (2001) ställer det vetenskapliga perspektivet och det pragmatiska perspekti-
vet mot varandra. Enligt Jerkedahl så söket det vetenskapliga perspektivet största möj-
liga precision (noggrannhet i mätning) och det pragmatiska perspektivet söker största 
möjliga nytta. Jerkedahl menar att det vetenskapliga perspektivet, som har flera likhe-
ter med det positivistiska perspektivet, i alltför hög grad styrs av krav från akademin 
istället för att fundera över hur utvärderingsresultat kan göras nyttiga och användbara. 
En risk med ett överdrivet vetenskapligt perspektiv är att utvärdering i sig blir ett mål 
(ibid.). Det pragmatiska perspektivet å andra sidan, menar att en utvärdering enbart är 
berättigad om den resulterar i produkter som kommer till användning. Med andra ord 
måste en del precision ”offras” för att öka användbarheten (Stake, 1990). 

 
Värderingspåverkad – Värderingsfri 

En utvärderares uppgift är att ge värdeutlåtanden om det som studeras. En fråga som 
man bör reflektera över är om de värdeutlåtanden som ges är påverkade av det sam-
manhang som utvärderingen genomförs i. T ex finns underliggande värden hos upp-
dragsgivare, hos läsare av utvärderingar och inte minst hos utvärderaren själv. Enligt 
Kluckhohn (1951) så manifesteras värden i handlingar och ord. Värden kan upptäckas 
inom tre områden: 1) genom handling och ord som visar gillande eller ogillande, 2) 
genom handlingar som syftar till att nå ett visst mål eller resultat samt 3) genom att 
studera valsituationer (ibid.). Ett vanligt sätt att reducera kritik mot värderingspåver-
kade utvärderingar är att anlita externa utvärderare (Jerkedahl, 2001). En anledning 
till detta är att man vill öka förutsättningarna för att de data som samlas in inte analy-
seras enligt förkategoriserade mönster. Anlitandet av en extern utvärderare anses ha 
en större trovärdighet medan en intern utvärderare kan betraktas som part i målet. En 
intern utvärderare är styrd av den egna organisationen eftersom han/hon är en del av 
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organisationen. En annan orsak till att anlita en extern utvärderare kan vara att egen 
utvärderarkompetens saknas. 

 
Ett annat sätt att underlätta för läsaren att förstå och tyda utvärderingsresultat är att 
utvärderaren tydliggör sina egna värderingar. Värderingar kan tydliggöras genom att 
man utför egna perspektivanalyser, dvs ”man låter det som är självklart bli märkvär-
digt” (Goldkuhl, 1992). 

5.1.4. Vad påverkar användningen av utvärderingsresultat? 
”Beställare klagar hela tiden över att utvärderingsresultaten inte är användbara medan 
utvärderaren klagar över att resultaten inte används” (Cronbach, 1980). Detta uttalan-
de tyder på att problem kan uppstå mellan utvärderingens beställare/uppdragsgivare 
och utvärderingens tillvägagångssätt och resultat. Jerkedahl (2001) har identifierat ett 
antal faktorer som kan påverka nyttan med utvärderingar och som man bör ställning 
till innan en utvärdering planeras: 
 
• Behovet (Varför görs utvärderingen överhuvudtaget? Vem upplever behovet? 

Vem initierar utvärderingen?). 
• Utvärderingens kvalitet (Finns utvärderarkompetens? Är mål och syfte formule-

rat? Är utvärderingsmetoden relevant för att besvara utvärderings frågor?). 
• Utvärderingens ”face validity” (Vilket intryck skall utvärdering ge? Verkar pla-

neringen vettig och seriös?). 
• Resultatens trovärdighet (Är processen tydligt beskriven? Finns det en spårbarhet 

mellan insamlade data och slutsatser?). 
• Resultatens relevans (Besvarar utvärderingen de frågor som användaren är intres-

serad av? Besvarar utvärderingen de frågor som ledningen är intresserad av?). 
• Användarnas engagemang (Är intressenter engagerade tidigt i processen? Får in-

tressenter komma till tals?). 
• Utvärderarens engagemang (Motivation? Engagemang?). 
• Hur resultaten presenteras (Är rapporten målgruppsanpassad? Alltför tekniska 

redovisade rapporter har alla chanser att bli en oläst rapport. Alltför omfattande 
rapporter riskerar att bli olästa rapporter. Råd: presentera i resultaten i två nivåer. 
En sammanfattande översiktlig rapport samt en noggrann och detaljerad rapport.). 

 
Ovanstående faktorer syftar till att öka möjligheten till att utvärderingar lyckas och att 
resultat därmed kommer till användning. Faktorerna ovan ger ett bra stöd men trots 
dessa faktorer kan utvärderingar misslyckas. Jerkedahl (2001) ger några exempel på 
situationer där utvärderingar har goda chanser att misslyckas: 

• Om den som fattar beslut om utvärdering av ett IT-system endast vill fördröja ett 
beslut om systemet så blir utvärderingen meningslös. 

• Om vissa grupper saboterar genomförandet av oro för resultatet eller på osakliga 
grunder underkänner utvärderingens resultat så blir utvärderingen misslyckad. 

• Om utvärderaren, medvetet eller omedvetet, anpassar utvärderingens frågor och 
resultat för att göra uppdragsgivaren nöjd. 
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5.2 Strategier för utvärdering avseende vad som ut-
värderas och hur 

Varje år spenderas stora summor på IT-investeringar. Därför är det viktigt att utvärde-
ra nyttan av dessa investeringar. Eftersom utvärdering är en komplicerad uppgift så 
förekommer det ett flertal olika förslag på hur utvärdering kan genomföras. Flera för-
slag är mer formella till sin karaktär och ser utvärdering som en kvantitativ process 
som handlar om att utföra kostnads- och intäktsanalyser på basis av i förväg definie-
rade kriterier (Walsham, 1993). Det förekommer också tolkande ansatser (se t ex Re-
menyi, 1999; Walsham, 1993) som ser IT-system som sociala system där IT-system 
ingår (Goldkuhl & Lyytinen, 1982). Som tidigare nämnts förekommer också formati-
va och summativa ansatser (se kapitel 5.1.2) som också innehåller ett antal mått eller 
kriterier. Vissa ansatser fokuserar på hårdare ekonomiska mått medan andra ansatser 
är mer intresserad av mjukare användarinriktade kriterier.  

För samtliga utvärderingsansatser finns ett antal grundläggande utvärderingsfrågor. 
Dessa frågor är (se Figur 79): om vad (objekt), av vad (data), med vad (kriterier), för 
vad (syfte, användning), av vem (utvärderare, informanter), samt för vem (målgrup-
per). 

Objekt Data Kriterier Syfte

Utvärdera [Utvärderare]

Utvärderings-
resultat

Använda [Mottagare]

Om vad

Hur
Vem

För vem

Av vem 

För vadMed vadAv vad

Hur
Vem

 
Figur 79 Grundläggande utvärderingsfrågor 

Det primära budskapet hos samtliga dessa ansatser är att föreslå hur en utvärderare 
skall bete sig för att utvärdera. Förutom detta hur-budskap är det också viktigt att be-
stämma sig för vad som skall utvärderas (se Cronholm & Goldkuhl, 2003). För en ut-
värderingssituation kan man åtminstone tänka sig två olika situationer som utvärderas. 
Den ena är att utvärdera IT-systemet som sådant och den andra situationen är att ut-
värdera IT-systemet i användning. Utifrån dessa två frågor, hur och vad, så har vi föl-
jande kapitel identifierat ett antal utvärderingsstrategier och utvärderingstyper. Syftet 
med dessa typer är att beroende på utvärderingssituationens förutsättningar underlätta 
planering och genomförande av utvärdering. 
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Vi skiljer på tre typer av strategier avseende hur utvärdering går till: 

• Målbaserad utvärdering 
• Målfri utvärdering 
• Kriteriebaserad utvärdering 
Indelningen har gjorts med avseende på vad som driver utvärderingen. Målbaserad 
utvärdering innebär att det är explicita mål, härledda från den studerade verksamhe-
ten, som driver utvärderingen. Målen används för att ”mäta” vilken nytta som IT-
systemet bidrar med till verksamheten. Målfri utvärdering innebär att inga mål an-
vänds utan att utvärderingen är induktivt och situationellt driven. Undersökningen är 
fri, öppen och mer problemorienterad. Kriteriebaserad utvärdering innebär att i förväg 
valda kriterier används som måttstock. Skillnaden mot målbaserad utvärdering är att 
de kriterier som används är generella och inte begränsade till en specifik organisato-
risk kontext. I målfri utvärdering saknas explicita bedömningsgrunder som finns i 
målbaserad utvärdering (verksamhetsmål) och kriteriebaserad utvärdering (externa 
kriterier). I målfri utvärdering finns bedömningsgrunderna snarare implicit hos an-
vändarna som undersöks (bruksvärden). Se Tabell 7 för en jämförelse mellan de tre 
typerna av utvärderingsstrategier.  

Tabell 7. Jämförelse mellan tre utvärderingsstrategier 

 Bedömningsgrund Varifrån 
Målbaserad  
utvärdering 

Verksamhetsmål (officiella) Verksamheten (ledningen) 

Målfri utvärdering Bruksvärden Användare 

Kriteriebaserad  
utvärdering 

Externa kriterier (profes-
sionskunskap, teorier) 

Externa 
(sakkunniga) 

 

Vi skiljer på två typer av strategier avseende vad som utvärderas: 

• IT-system som sådana 
• IT-system i användning 

Indelningen har gjorts med avseende på om det förekommer en användarinteraktion 
eller inte. Strategin IT-system som sådana innebär att IT-systemet studeras med en 
tänkt användning i åtanke medan strategin IT-system i användning även omfattar stu-
dier av interaktion och användare, dvs faktisk användning (se Figur 80). Totalt har vi 
identifierat tre ”hur-strategier” och två ”vad-strategier”. Dessa fem strategier beskrivs 
var för sig nedan.   
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IT-system som sådana

IT-system i användning

IT-system som sådana

IT-system i användning  
Figur 80 Två strategier avseende vad som utvärderas 

5.2.1. Målbaserad utvärdering 
Målbaserad utvärdering kan karaktäriseras som en formell-rationell strategi (se t ex 
Walsham, 1993). Den fomella-rationella synen innebär ofta att utvärderingsprocessen 
ses som en kvantitativ process syftande till att beräkna kostnader och intäkter. Patton 
(1990) definierar målbaserad utvärdering som att mäta i vilken omfattning det som 
utvärderats har infriat specifika mål. Good m fl (1986) menar också att målbaserade 
utvärderingar skall vara mätbara samt att de skall utgå ifrån en kravspecifikation. En 
kritik mot den här strategin är att den ofta enbart fokuserar på tekniska och ekonomis-
ka aspekter hellre än sociala och mänskliga aspekter (Hirschheim & Smithson, 1988). 
Vidare anser Hirschheim & Smithson att denna snäva fokusering kan leda till negativa 
konsekvenser i termer av minskad användartillfredställelse men kan också leda till 
vidare organisatoriska konsekvenser.  

Vi håller med om kritiken från Hirschheim & Smithson, men som en idealtypisk stra-
tegi finns det ingen självklar relation mellan att fokusera tekniska och ekonomiska 
aspekter samt att genomföra en målbaserad utvärdering. De mål som uttrycks i en 
kravspecifikation eller något annat dokument kan naturligtvis vara av en social eller 
organisatorisk karaktär. Ur ett idealtypiskt perspektiv så behöver inte heller inte ut-
värderingsprocessen vara kvantitativ. Att utvärdera om mål har blivit uppfyllda eller 
inte kan också bedömas med en kvalitativ ansats. Skillnaden mellan kvantitativa och 
kvalitativa ansatser är, som vi uppfattar det, att den kvantitativa ansatsen syftar till att 
bedöma om och vilka av målen som blivit uppfyllda. Graden av uppfyllelse är normalt 
i uttryckt i siffror. Mål som är av mer social eller organisatorisk karaktär är inte lika 
enkla att uttrycka i siffror. Uppfyllande av mål av den här typen kan bättre uttryckas 
med en kvalitativ ansats som förutom bedömningen av ”om” och ”vad” även har en 
möjlighet att beskriva och förklara hur målen blivit uppfyllda. En kvalitativ ansats 
syftar ofta till att uppnå rikare beskrivningar. 
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Målen som används för utvärdering är härledda från en organisatorisk kontext (se 
Figur 81). Det innebär att målen är situationella eftersom de är specifika verksam-
hetsmål. Huvudbudskapet i den målbaserade strategin är att mäta: 

• om fördefinierade mål har uppfyllts 
• vilka mål som har uppfyllts 
• på vilka sätt dessa mål har uppfyllts 
 

Verksamhetens egna mål 
= bedömningsmall

Verksamhets-
mål

IT-användning

Erfarenheter 
av bruk o 
effekter

Utvärdering

Bedömning 
av 

måluppfyllelse

 
Figur 81 Typprocess för målbaserad utvärdering 

5.2.2. Målfri utvärdering 
Den andra strategin är av mer tolkande natur (se t ex Remenyi, 1999; Walsham, 
1993). Det tolkande perspektivet ser IT-system som sociala system där IT-system är 
inbakade (Goldkuhl & Lyytinen, 1982). Syftet med målfri utvärdering är att få en 
djupare förståelse av IT-systemets roll i en verksamhet (Scriven, 1972). Inblandning 
av flera olika intressenter är vanligt när denna strategi tillämpas. Att blanda in ett fler-
tal intressenter kan också utgöra ett hinder om tiden för utvärderingens genomförande 
är kort (Hirschheim & Smithson, 1988). Pattons (1990) definition av målfri utvärder-
ing lyder ”gathering data on a broad array of actual effects and evaluating the impor-
tance of these effects in meeting demonstrated needs”. Vidare rekommenderar Patton 
att utvärderaren skall undvika att låta sig styras av verksamhetsmål vilket kan leda till 
att oväntade resultat förbises samt att utvärderaren skall göra sig av med fördomar och 
var öppen mot det oväntade. 

Målfri utvärdering kan karaktäriseras som en induktiv strategi. Strategin syftar till att 
upptäcka egenskaper hos utvärderingsobjektet. Man kan säga att utvärderaren gör en 
inventering av styrkor och problem som identifieras och växer fram under utvärde-
ringsprocessen (se Figur 82). 
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Öppen, induktiv 
datainsamling

IT-användning

Erfarenheter 
av bruk o 
effekter

Utvärdering

Målfri 
bedömning 

 
Figur 82 Typprocess målfri utvärdering 

5.2.3. Kriteriebaserad utvärdering 
Den tredje strategin är kriteriebaserad (Figur 83). Det finns ett stort antal kriteriebase-
rade ansatser som t ex checklistor, principer och kvalitetsideal. Inom disciplinen män-
niska-datorinteraktion så förekommer ett antal checklistor eller heuristik (se t ex Niel-
sen, 1994; Nielsen, 1993, Shneiderman, 1998). Vad som är typiskt för dessa ansatser 
är att IT-systemets gränssnitt eller interaktionen mellan en användare och IT-systemet 
utgör en bas för utvärdering. Gränssnitt och interaktion bedöms efter ett antal kriteri-
er. Handlingsorienterade principer diskuterades i avsnitt 3.6. Dessa principer är inte 
bara intresserade av interaktion och gränssnitt utan syftar även till att ge möjlighet att 
bedöma om IT-systemet stödjer förekommande verksamhetshandlingar. 

Det är viktigt att inse att de kriterier som används är ett urval. Kriterier kan alltid här-
ledas till ett perspektiv. T ex så kan flera av Nielsens kriterier härledas till kognitions-
psykologi och datavetenskap medan de handlingsorienterade principer kan härledas 
till social handlingsteori och talaktsteori. Att använda kriterier innebär att fokusera 
vissa aspekter som perspektivet bedömer som viktiga. Att välja kriterier innebär sam-
tidigt att välja bort. Att välja kriterier tillhörande ett perspektiv innebär också att andra 
egenskaper hos ett utvärderingsobjekt nedtonas eftersom kriterier styr utvärderarens 
uppmärksamhet och den kunskap som genereras. 

En skillnad mot målbaserad utvärdering är att kriterier inte är härledda från en speci-
fik organisatoriskt kontext. Kriterier är mer generellt tillämpbara. Att använda kriteri-
er innebär att en deduktiv ansats tillämpas. Walsham (1993) menar att termen kriteri-
um ofta associeras till ”hårdare” tekniska och kvantitativa data. Idealtypiskt så är den-
na syn för snäv och vi menar att en kriteriebaserad strategi även kan omfattar mjukare 
sociala kriterier. 
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Styr urval, insamling 
och bedömning

Externa 
kriterier

IT-användning

Erfarenheter 
av bruk o 
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Utvärdering

Kriterie-
baserad 

bedömning 

 
Figur 83 Typprocess kriteriebaserad utvärdering 

5.2.4. IT-system som sådana 
Att utvärdera IT-system som sådana innebär att utvärderingen genomförs utan att an-
vändarinteraktion studeras. Strategin inkluderar därmed inte användarnas uppfattning-
ar om hur IT-systemet stödjer verksamheten eftersom det inte förekommer någon ob-
servation av användarinteraktion eller intervjuer. Strategin innebär att utvärderaren 
studerar IT-systemet. Utvärderingsresultaten grundar sig därmed på utvärderarens 
uppfattning om hur IT-systemet stödjer verksamheten. Utvärderaren gör en bedöm-
ning av IT-systemets tänkta användning och dess funktionalitet genom att upptäcka 
vad som är möjligt att göra i IT-systemet. 

De datakällor som utvärderaren har till förfogande är IT-systemet och tillhörande do-
kumentation. Hur utvärderingen genomförs beror på vilken ”hur-strategi” som väljs. 
Att utvärdera IT-system som sådana utesluter ingen av ”hur-strategierna” som disku-
terats ovan.  

5.2.5. IT-system i användning 
Den andra ”vad-strategin” kallar vi för IT-system i användning. Att utvärdera IT-
system i användning innebär att studera en situation där användaren interagerar med 
ett IT-system. Den här strategin är mer omfattande än strategin IT-system som sådana 
eftersom den även omfattar användare och har större förutsättningar för att ge rikliga-
re beskrivningar. Möjliga datakällor för denna strategi är användarens uppfattningar, 
IT-systemet, IT-systemets dokumentation och studier av interaktion. Jämfört med stu-
dier av IT-system som sådana så erbjuder den här strategin fler datakällor vilket ger 
ökade möjligheter till att verifiera resultat genom att tillämpa triangulering. 

Ett argument för att välja den här strategin är att “… usability becomes a purely sub-
jective property of the interaction between a specific user and the computer at a spe-
cific moment in time” (Whiteside & Wixon, 1987). Det förekommer alltid subjektiva 
uppfattningar och attityder till IT-system. Subjektiva uppfattningar och attityder har 
en betydelse men kan vara svåra att mäta med standardiserade tester. Hur utvärdering 
genomförs av IT-system i användning beror på vilken ”hur-strategi” som väljs. Vår 
uppfattning är att samtliga tre ”hur-strategier” kan väljas. Utvärderingsresultaten för 
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denna strategi är inte enbart baserade på utvärderarens förståelse utan även på använ-
dares uppfattningar om IT-systemet och hur IT-systemet stödjer deras arbete. 

 

5.3 Karaktärisering av sex generiska utvärderings-
typer 

Genom att kombinera de tre ”hur-strategierna” med de två ”vad-strategierna” så får vi 
en matris bestående av sex utvärderingstyper (se Tabell 8). 

 

Tabell 8. Matris över sex generiska utvärderingstyper 

 IT-systems som sådana IT-systems i användning 

Målfri utvärdering Typ 1 Typ 2 

Målbaserad utvärdering Typ 3 Typ 4 

Kriteriebaserad utvärdering Typ 5 Typ 6 

 

För att karaktärisera utvärderingstyperna och för att visa på likheter skillnader dem 
emellan har vi klassificerat dem efter ett antal generella kategorier: 

• Huvudperspektiv (typ av förhållningssätt) 
• Kunskapsmål (vad fås kunskap om) 
• Datakällor (var kan vi söka kunskap) 
• Kunskapsgenerering (induktivt vs deduktivt) 
• Medverkande aktörer (vilka söker kunskap) 
• Lämplig (när är utvärderingstypen lämplig att välja) 
Syftet med att karaktärisera de sex utvärderingstyperna är att stödja beslut om val av 
om hur en utvärdering skall genomföras i en given situation. För varje utvärderingstyp 
presenteras ett förslag till ett tillvägagångssätt (se avsnitt 5.5). De olika utvärderings-
typerna kan i en utvärderingssituation kombineras på olika sätt. De kan användas i 
olika faser där resultat från en typ kan användas som input i en annan typ. De kan an-
vändas på ett integrerande syfte där målfri, målbaserad och kriteriebaserad utvärde-
ring kan ses som tre attityder som växelvis kan tillämpas och kombineras (se avsnitt 
5.5.4). 

5.3.1. Typ 1 – Målfri utvärdering av IT-system som sådana 
Typ 1 är en kombination av målfri utvärdering och IT-system som sådana. Kombina-
tionen innebär att utvärderingen sker med ett mer öppet förhållningssätt. Att ha ett 
öppet förhållningssätt till IT-system innebär att utvärderingen är explorativ i syfte att 
upptäcka egenskaper hos IT-systemet. Strategin är induktiv eftersom varken mål eller 
kriterier förekommer. Utvärderaren är inriktad på att identifiera problem och styrkor. 
Möjliga datakällor är IT-systemet i sig och IT-systemets dokumentation. I typ 1 med-
verkar endast utvärderaren och eventuellt en verksamhetsföreträdare som kan finnas 
till hands för frågor om IT-systemets relation till verksamheten. Den här typen re-
kommenderas när en inledande studie är önskvärd för att utvärderaren skall kunna be-
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kanta sig med IT-systemet och öka sin förkunskap om utvärderingskontexten (se 
Tabell 9). 

Tabell 9. Karaktärisering av målfri utvärdering av IT-system som sådana 

Huvudperspektiv Öppet förhållningssätt, explorativt. 

Kunskapsmål En inledande förståelse av IT-systemet och dess roll i verk-
samheten. 

Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet. 

Kunskapsgenerering Induktiv. 

Vilka medverkar Utvärderingsexpert, systemägare. 

Lämplig När en översiktlig kunskap önskas för att bli bekant med 
utvärderingskontexten. 

När det inte finns några användare tillgängliga. 

 

5.3.2. Typ 2 – Målfri utvärdering av IT-system i användning 
Typ 2 är en kombination av målfri utvärdering och IT-system i användning. Kombi-
nationen innebär att utvärderingen sker med ett öppet förhållningssätt. Att ha ett öppet 
förhållningssätt till IT-system innebär att utvärderingen är explorativ i syfte att upp-
täcka egenskaper hos IT-systemet. Strategin är induktiv och utvärderaren strävar efter 
att vara fri från förutfattade meningar. Utvärderaren är inriktad på att identifiera pro-
blem och styrkor. En skillnad mellan typ1 och typ 2 är att det i typ 2 finns det fler 
möjliga datakällor. Förutom IT-systemet i sig och IT-systemets dokumentation finns 
tillgång till en interaktion mellan användare och IT-system som kan observeras. Inter-
vjuer av användares uppfattningar om IT-systemet är ytterligare en datakälla. På så 
sätt erbjuder typ 2 möjligheter till rikare beskrivningar än vad typ 1 gör. I typ 2 med-
verkar flera aktörer som utvärderare, användare och verksamhetsföreträdare. Den här 
typen rekommenderas när rikare beskrivningar önskas, när det finns fler resurser och 
när användare finns tillgängliga (se Tabell 10). 

 

Tabell 10. Karaktärisering av målfri utvärdering av IT-system i användning 

Huvudperspektiv Öppet förhållningssätt, explorativt. 

Kunskapsmål En djupare och bredare förståelse av IT-systemet i sig, dess 
roll i verksamheten och dess sociala och organisatoriska 
konsekvenser. 

Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, observation av 
interaktion, användares uppfattningar. 

Kunskapsgenerering Induktiv. 

Vilka medverkar Utvärderingsexpert, systemägare, användare. 

Lämplig När rikare beskrivningar önskas, när det finns större resurser 
och när användare finns tillgängliga. 
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5.3.3. Typ 3 – Målbaserad utvärdering av IT-system som sådana 
Typ 3 är en kombination av målbaserad utvärdering och IT-system som sådana. Den-
na kombination innebär att utvärderingen genomförs med stöd av ett antal fördefinie-
rade mål. Det perspektiv som anläggs beror på karaktären på målen. Att tillämpa en 
målbaserad utvärdering innebär att utvärderaren bedömer om målen har uppfyllts. 
Strategin är deduktiv eftersom målen kan ses som hypoteser som skall verifieras. 
Möjliga datakällor för typ 3 är IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, målbe-
skrivningar och kravspecifikationer. I typ 3 medverkar endast utvärderaren och even-
tuellt en verksamhetsföreträdare som kan finnas till hands för frågor om IT-systemets 
relation till verksamheten och dess mål. Den här typen är lämplig att välja när en mål-
fokuserad utvärdering önskas, när det finns små resurser till hands eller när det inte 
finns några användare tillgängliga (se Tabell 11). 

 

Tabell 11. Karaktärisering av målbaserad utvärdering av IT-system som sådana 

Huvudperspektiv Beror på målens karaktär. 

Kunskapsmål Bidrar IT-systemet till att uppfylla verksamhetsmålen? IT-
systemets potentiella positiva och negativa konsekvenser för 
verksamheten. Vad är det förmodade bidraget från IT-
systemet? 

Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, målbeskriv-
ningar, kravspecifikationer. 

Kunskapsgenerering Deduktiv. 

Vilka medverkar Utvärderingsexpert, systemägare. 

Lämplig När en målfokuserad utvärdering önskas. När det finns små 
resurser. När det inte finns några användare tillgängliga. 

 

5.3.4. Typ 4 – Målbaserad utvärdering av IT-system i användning 
Typ 4 är en kombination av målbaserad utvärdering och IT-system i användning. 
Denna kombination innebär att utvärderingen genomförs med stöd av ett antal förde-
finierade mål. Det perspektiv som anläggs beror på karaktären på målen. Att tillämpa 
en målbaserad utvärdering innebär att utvärderaren bedömer om målen har uppfyllts. 
Strategin är deduktiv eftersom målen kan ses som hypoteser som skall verifieras. 
Möjliga datakällor för typ 4 är IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, målbe-
skrivningar, kravspecifikationer, interaktion mellan användare och IT-system samt 
användares uppfattningar om IT-systemet. I typ 4 medverkar flera aktörer som utvär-
derare, användare och verksamhetsföreträdare. Den här typen är lämplig att välja när 
en djupare målfokuserad utvärdering önskas, när det finns fler resurser och när an-
vändare finns tillgängliga (se Tabell 12). 
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Tabell 12. Karaktärisering av målbaserad utvärdering av IT-system i användning 

Huvudperspektiv Beror på målens karaktär. 

Kunskapsmål Bidrar IT-systemet till att uppfylla verksamhetsmålen? IT-
systemets potentiella positiva och negativa konsekvenser för 
verksamheten. Vad är det förmodade bidraget från IT-
systemet? 

Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, målbeskriv-
ningar, kravspecifikationer, interaktion mellan användare 
och IT-systemet och användares uppfattningar om IT-
systemet. 

Kunskapsgenerering Deduktiv. 

Vilka medverkar Utvärderingsexpert, verksamhetsföreträdare, användare. 

Lämplig När en djupare målfokuserad utvärdering önskas. När det 
finns större resurser. När det finns användare tillgängliga. 

 

5.3.5. Typ 5– Kriteriebaserad utvärdering av IT-system som sådana 
Typ 5 är en kombination av kriteriebaserad utvärdering och IT-system som sådana. 
Denna kombination innebär att utvärderingen genomförs med stöd av ett antal valda 
kriterier. Att använda kriterier innebär att utvärderaren bedömer IT-systemets egen-
skaper med stöd av de valda kriterierna. Utvärderaren gör uttalanden om de delar av 
IT-systemet som kriterierna avser. Utvärderingsperspektivet beror därmed på karaktä-
ren hos kriterierna. Möjliga datakällor för typ 5 är IT-systemet, dokumentation om IT-
systemet och kriteriebeskrivningar. I typ 5 medverkar endast utvärderaren och verk-
samhetsföreträdare som kan finnas till hands för frågor om IT-systemets relation till 
verksamheten och dess mål. Den här typen är lämplig att välja när en kriteriefokuse-
rad utvärdering önskas, när det finns små resurser till hands eller när det inte finns 
några användare tillgängliga (se Tabell 13). 

Tabell 13. Karaktärisering av kriteriebaserad utvärdering av IT-system som sådana 

Huvudperspektiv Beror på kriteriernas karaktär. 

Kunskapsmål Kunskap om IT-systemets egenskaper som motsvarar de 
valda kriterierna. 

Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, kriteriebe-
skrivningar. 

Kunskapsgenerering Deduktiv. 

Vilka medverkar Utvärderingsexpert, systemägare. 

Lämplig När en kriteriefokuserad utvärdering önskas. När det finns 
små resurser. När det inte finns några användare tillgängli-
ga. 
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5.3.6. Typ 6 – Kriteriebaserad utvärdering av IT-system i användning 
Typ 6 är en kombination av kriteriebaserad utvärdering och IT-system i användning. 
Denna kombination innebär att utvärderingen genomförs med stöd av ett antal valda 
kriterier. Att använda kriterier innebär att utvärderaren bedömer IT-systemets egen-
skaper efter de valda kriterierna. Utvärderaren gör uttalanden om de delar av IT-
systemet som kriterierna avser. Utvärderingsperspektivet beror därmed på karaktären 
hos kriterierna. Möjliga datakällor för typ 6 är IT-systemet, dokumentation om IT-
systemet, kriteriebeskrivningar, interaktion mellan användare och IT-system samt an-
vändares uppfattningar om IT-systemet. I typ 6 medverkar flera aktörer som utvärde-
rare, användare och verksamhetsföreträdare. Den här typen är lämplig att välja när en 
djupare kriteriefokuserad utvärdering önskas, när det finns fler resurser till hands och 
när användare finns tillgängliga (se Tabell 14). 

Tabell 14. Karaktärisering av kriteriebaserad utvärdering av IT-system i användning 

Huvudperspektiv Beror på kriteriernas karaktär. 

Kunskapsmål En djupare kunskap om IT-systemets egenskaper som mot-
svarar de valda kriterierna. 

Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, kriteriebe-
skrivningar, interaktion mellan användare och IT-systemet 
och användares uppfattningar om IT-systemet. 

Kunskapsgenerering Deduktiv. 

Vilka medverkar Utvärderingsexpert, verksamhetsföreträdare, användare. 

Lämplig När en djupare kriteriefokuserad utvärdering önskas. När 
det finns större resurser. När det finns användare tillgängli-
ga. 

 

5.4 Kunskapskällor vid utvärdering 
Frågan om hur utvärderingen genomförs beror på vilken utvärderingstyp som väljs. 
Detta val har bland annat att göra med vilka kunskapsobjekt/-subjekt som finns till-
gängliga. Ett kunskapsobjekt/-subjekt är något som vi vill veta mer om. Med kun-
skapsobjekt avses artefakter och med kunskapssubjekt avses människor. Möjliga kun-
skapsobjekt/-subjekt illustreras i Figur 84. En möjlig utvärderingskontext består av 
användare som interagerar med IT-system i en verksamhet. Det innebär att det kan 
finnas kunskapsobjekt/-subjekt som verksamhetsprocesser, verksamhetsmål, IT-
systemet, IT-system i användning, användare och kriterier. 
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Figur 84 Möjliga kunskapskällor i en utvärderingskontext 

För varje kunskapsobjekt/-subjekt finns det en eller flera möjliga kunskapskällor (se 
Tabell 15). En kunskapskälla ses som något där vi kan hitta information om ett objekt 
eller subjekt. Möjliga kunskapskällor för att få information om verksamhetsprocesser 
är verksamhetsföreträdare och verksamhetsdokumentation. Möjliga kunskapskällor 
för att identifiera verksamhetsmål är strategidokument och målbeskrivningar. Kun-
skapskällor för att IT-systemet är IT-systemet i sig och dokumentation om IT-
systemet som t ex kravspecifikationer, användarmanualer och tekniska systembe-
skrivningar samt systemägare. För IT-system i användning kan vi söka kunskap ge-
nom att studera interaktiva situationer. Kunskap om användare söks genom att studera 
användare och dokumentation om användare. Utöver dessa kunskapskällor finns det 
också kriterier. Kriterier har placerats utanför verksamhetskontexten eftersom de är 
generella och därmed tillämpbara på fler än en verksamhet. Vilka kunskapsobjekt/-
subjekt som är möjliga att använda beror på valet av utvärderingstyp. 

För varje kunskapskälla föreslås en eller flera metoder för datainsamling (se Tabell 
15). T ex kan utvärderaren samla information om verksamhetsprocesser genom att 
intervjua eller observera verksamhetsföreträdare samt analysera verksamhetsdoku-
mentation. För att få information om verksamhetsmål kan utvärderaren intervjua 
verksamhetsföreträdare eller analysera strategidokument och målbeskrivningar. In-
formation om IT-system kan fås genom att studera och utforska IT-systemet i sig eller 
genom att analysera dokumentation om IT-systemet. Utvärderaren kan också intervjua 
systemägare. Kunskap om IT-system i användning kan samlas in genom observation 
och intervjuer med användare.  

Intervjuer med användare innebär att det är användarnas uppfattningar om IT-
systemet som samlas in. Subjektiva uppfattningar har betydelse men måste sättas i 
relation till användarnas erfarenheter som t ex förkunskaper, utbildning och attityder. 
Vad en användare kan uppfatta som en styrka i ett IT-system kan en annan användare 
uppfatta som ett problem. Ett möjligt sätt att förklara skillnader i uppfattningar kan 
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vara genom att analysera användarnas erfarenheter (Cronholm, 1998). Metoder för att 
samla in information om användare är intervjuer och studier av användardokument. 
Att använda kriterier innebär att ett val av lämpliga kriterier måste göras. Detta val 
kan stödjas genom att studera olika kriteriebeskrivningar. Vi rekommenderar att ut-
värderaren inte slaviskt följer valda kriterier under utvärdering utan har en öppen atti-
tyd för att kunna fånga information som inte täcks av de valda kriterierna. 

 

Tabell 15. Översikt av kunskapsobjekt/-subjekt, kunskapskällor och insamlingsmeto-
der 

Objekt/subjekt Kunskapskälla Insamlingsmetoder 

Verksamhetsföreträdare Intervju, observation Verksamhetspro-
cesser Verksamhetsdokumentation Läsning 

Verksamhetsföreträdare Intervju Verksamhetsmål 

Strategidokument 

Målbeskrivningar 

Läsning 

IT-system Observation (utforska) 

IT-systemdokumentation Läsning 

 

IT-system 

Systemägare Intervju 

IT-system i an-
vändning 

Användarnas interaktion med 
IT-systemet 

Observation, intervju 

Användare Intervju, observation  Användare 

Användardokument Läsning 

Kriteriebeskrivningar  Läsning Kriterier 

Utvärderingssituationen Sensitivitet, ett öppet för-
hållningssätt  

 

5.5 Processbeskrivningar 
Detta avsnitt innehåller en processbeskrivning för respektive utvärderingstyp. I avsnitt 
5.7 visas exempel på hur utvärderingsresultat kan dokumenteras. De sex utvärderings-
typerna har både gemensamma och skilda aktiviteter. Utvärderingsprocessen för samt-
liga sex utvärderingstyper består av tre faser: 1) inledningsfas, 2) värderingsfas och 3) 
avslutningsfas. För varje utvärderingstyp så inleds utvärderingsprocessen med att fast-
ställa förutsättningar för utvärderingsarbetet. Att fastställa förutsättningar innebär att 
samla in nödvändig information för att kunna utföra utvärderingen enligt uppdraget. 
Utvärderaren skaffar sig därmed en förkunskap om utvärderingskontexten för att kun-
na föreslå ett lämpligt tillvägagångssätt. När utvärderaren har en nödvändig förkun-
skap kan han/hon föreslå en lämplig utvärderingstyp eller en kombination av flera ut-
värderingstyper. Utvärderingsarbetet avslutas med att ange slutsatser som består av en 
summering av de problem och styrkor som identifierats.  
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De olika typerna av användningssituationer som presenterades i avsnitt 3.2 utnyttjas 
som ett stöd för utvärderingsarbetet i samtliga processer. De principer som presente-
rades i avsnitt 3.6 används explicit när någon av de kriteriebaserade typerna 5 och 6 
väljs. En översiktlig processbeskrivning visas i Figur 85. Enligt Hammer (1990) och 
Porter (1985) så består en process av flera relaterade aktiviteter. I figuren visas hur de 
förekommande aktiviteterna relaterar till varandra för respektive utvärderingstyp. 
Likheter och skillnader för respektive utvärderingstyp framgår. Vissa utvärderings-
steg/aktiviteter är generella och andra är specifika för en viss typ. Samtliga utvärde-
ringstyper inleds med att planera utvärderingen samt med att beskriva funktionalitet 
och användare. Processen är sekventiellt beskriven men ett iterativt tillvägagångssätt 
bör tillämpas när behov föreligger. Samtliga utvärderingssteg/aktiviteter beskrivs 
nedan tillsammans med förslag på dokumentation. Dokumentationsformer presenteras 
mer utförligt i avsnitt 5.7. 

Observera att det förekommer en medveten upprepning av exempel i efterföljande 
avsnitt. Syftet med denna upprepning är att säkerställa att varje processbeskrivning 
ska kunna läsas fristående.  



118 

Fastställ förutsättningar

Beskriv IT-systemets funktionalitet samt användarroller

Beskriv användare

Identifiera verksamhetsmål Välj kriterier
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problem 
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system 
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Mål-
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ning

Värdera 
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ning

Kriterie-
baserad 
värdering 
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system 
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baserad 
värdering 
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system i 
använd-
ning

Dra slutsatser

1-6

1 2
5

1. Målfri, IT-system som sådana  
2. Målfri, IT-system i användning 
3. Målbaserad, IT-system som sådana 
4. Målbaserad, IT-system i användning 
5. Kriteriebaserad, IT-system som sådana 
6. Kriteriebaserad, IT-system i användning 

Inledningsfas

Värderingsfas

Avslutningsfas

1-6

1-6

3,4 5,6

3 4 6

1 2 3 4 5 6

 
Figur 85 Översiktlig processbeskrivning 

5.5.1. Inledningsfas 
 

Fastställ förutsättningar (typ 1-6) 
Vi rekommenderar att utvärderingen inleds med att fastställa de förutsättningar som 
råder i den specifika utvärderingssituationen. Att fastställa förutsättningar innebär att 
bestämma utvärderingens omfattning, ambitionsnivå, tid, kostnader och resurser. Det-
ta dokumenteras i ett förutsättningsdokument (se kapitel 5.7, Figur 96). Momentet in-
nebär också att identifiera uppdragsgivare, utförare, avgränsningar, möjliga kun-
skapskällor och vem som är klient. För att göra detta används praktikgeneriska model-
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len (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) och dokumentation sker i en verksamhetsdefinition 
(se kapitel 5.7, Figur 97). Resultatet av denna aktivitet fungerar som ett underlag för 
att välja en eller en kombination av utvärderingstyperna som presenterades ovan. 
Kunskapskällor för aktiviteten är verksamhetsföreträdare och uppdragsgivare. 

I utvärderingsplaneringen ingår också att beskriva verksamhetsprocesser i syfte att 
öka utvärderarens kunskap om utvärderingskontexten. Kunskap om verksamhetspro-
cesser kan fås genom att studera verksamhetsdokumentation samt genom att intervjua 
eller observera verksamhetsaktörer. Verksamhetsprocesser dokumenteras med hjälp 
av handlingsgrafer (Goldkuhl, 1993), (se kapitel 4.5, kapitel 5.7, Figur 98). Aktivite-
ten syftar till att utvärderaren skall öka sin kunskap om verksamheten. I handlingsgra-
fer beskrivs inte bara verksamhetsprocesser utan i dessa identifieras även IT-
systemstödda aktiviteter och utförare. Information i handlingsgrafer används i de 
kommande aktiviteterna ”beskriv IT-systemets funktionalitet och användarroller”, 
”beskriv användare” och i värderingsfasen. 

 

Beskriv IT-systemets funktionalitet samt användarroller (typ 1-6) 
Efter det att utvärderingen har planerats så beskrivs översiktligt IT-systemets funktio-
nalitet. Vi föreslår att utvärderaren utforskar IT-systemet i syfte att bekanta sig med 
det och därmed öka sina förkunskaper. Förutom att utforska IT-systemet så samlar 
utvärderaren information genom att studera systemdokumentation och genom att in-
tervjua systemägare. De handlingsgrafer som skapades i aktiviteten ”fastställa förut-
sättningar” används för att förstå vilken aktivitet i verksamhetsprocessen som en IT-
funktion skall stödja samt identifiera vilka utförare (roller) som interagerar med IT-
systemet. Funktioner och utförare dokumenteras i en funktionsbeskrivning (se kapitel 
5.7, Tabell 16). Funktionsbeskrivningen används sedan i aktiviteten ”beskriv använ-
dare” och i värderingsfasen. 

 

Beskriv användare (typ 1-6) 

Att beskriva användarna innebär att beskriva användarnas erfarenheter avseende upp-
gifter, roller, utbildning, generell datorvana och systemspecifik vana (dvs vana av just 
det IT-system som utvärderas). Om utvärderaren valt strategin ”IT-system som såda-
na” innebär detta förmodligen att det inte finns några användare tillgängliga eller att 
utvärderaren valt att inte samla information från användare. Även om användare inte 
finns tillgängliga är det betydelsefullt att beskriva tänkta användarprofiler eftersom 
utvärdering av IT-systemets funktionalitet är relaterad till användarnas erfarenheter. 
Information om användare kan i dessa fall samlas in från arbetsbeskrivningar eller 
genom intervjuer med verksamhetsföreträdare. Om utvärderaren har valt strategin 
”IT-system i användning” så innebär det att användare finns tillgängliga. Det betyder 
att utvärderaren kan samla in ytterligare information genom att intervjua och observe-
ra användare. Informationen i rollkolumnen i funktionsbeskrivningen som skapades i 
aktiviteten ovan används som underlag för att beskriva användare. Resultat från denna 
aktivitet dokumenteras i en användarbeskrivning (se kapitel 5.7, Figur 99). Använ-
darbeskrivningen används sedan i värderingsfasen. 
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Figur 86 Inledande fas - Beskrivning av relationer mellan aktiviteter och dokument 

5.5.2. Värderingsfas 
 

Värdera problem och styrkor för IT-system som sådana (typ 1) 

Att utvärdera enligt denna typ innebär att observationer av IT-systemet anges i termer 
av styrkor och problem. Utvärderaren har ett öppet och explorativt förhållningssätt; 
det finns varken mål eller kriterier som styr utvärderingens fokus. Utvärderingstypen 
innehåller de två huvudaktiviteterna värdera problem och styrkor samt härled möjliga 
verksamhetseffekter (se figur 87). 

För aktiviteten värdera problem och styrkor är de möjliga kunskapskällorna IT-
systemet i sig, dokumentation om IT-systemet och eventuellt systemägare. Det tidiga-
re skapade dokumentet ”funktionsbeskrivning” används som underlag för att relatera 
problem och styrkor till en viss IT-funktion. Det tidigare skapade dokumentet ”an-
vändarbeskrivning” används som underlag för att värdera problem och styrkor. Resul-
tat från denna aktivitet dokumenteras i en problem- respektive styrkevärdering (se 
kapitel 5.7, Tabell 19, Tabell 20). Dessa dokument används sedan i aktiviteten ”härled 
möjliga verksamheter”.  

Eftersom strategin ”IT-system som sådana” är vald innebär det troligtvis att det inte 
finns någon reell möjlighet att studera verksamhetseffekter som uppstår av IT-
användning. Utvärderarens uppgift är istället att identifiera möjliga verksamhetseffek-
ter som kan uppstå och därmed inte nöja sig med att ange förekommande interak-
tionsproblem. Utvärderaren försöker härleda möjliga verksamhetseffekter med de 
identifierade problemen och styrkorna som utgångspunkt. T ex om en IT-funktion för 
orderregistrering är svår att förstå eller att hitta i IT-systemet så uppstår ett interak-
tionsproblem. Detta interaktionsproblem kan leda till att en verksamhetseffekt uppstår 
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i form av att lagersaldot inte hålls uppdaterat. Resultatet från aktiviteten ”härled verk-
samhetseffekter” dokumenteras i en problem- respektive styrkevärdering. 
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Figur 87 Värderingsfas typ 1 - Beskrivning av relationer mellan  
aktiviteter och dokument 

Värdera styrkor och problem för IT-system i användning (typ 2) 
Utvärderingstypen innehåller de tre huvudaktiviteterna observera och intervjua, vär-
dera problem och styrkor samt härled verksamhetseffekter (se figur 88). Skillnaden 
mellan denna aktivitet och aktiviteten ovan är det finns möjlighet att studera IT-
system i användning. Detta innebär att interaktion observeras. För observation kan en 
teknik användas som kallas ”think aloud” (Monk et al, 1993). Tekniken innebär helt 
kort att utvärderaren under observationstillfället uppmanar användaren att tänka högt. 
Frågor som ”vad tänker du på?” ”varför tvekar du?” och ”uppnådde du ett önskat re-
sultat?” kan användas för underlätta för användaren att ”tänka högt”. Utvärderaren för 
löpande anteckningar i ett observationsprotokoll (se kapitel 5.7, Tabell 17, Tabell 18). 
Vi rekommenderar att användaren observeras när han/hon arbetar med verkliga ar-
betsuppgifter i en naturlig miljö. Observationer bör följas upp med intervjuer av an-
vändaren. 

Styrkor och problem identifieras och värderas, förutom genom observation av interak-
tion, även genom att studera IT-system och användarbeskrivningar. Tillgängliga kun-
skapskällor förutom användarens interaktion med IT-systemet är IT-systemet i sig, 
dokumentation om IT-systemet och användare. Det tidigare skapade dokumentet 
”funktionsbeskrivning” används som underlag för att relatera problem och styrkor till 
en viss IT-funktion. Det tidigare skapade dokumentet ”användarbeskrivning” används 
som underlag för att värdera problem och styrkor. Dessa båda dokument tillsammans 
med observationsprotokollet används för att värdera problem och styrkor. Resultat 
från denna aktivitet dokumenteras i en problem- respektive styrkevärdering.  
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Aktiviteten ”härled verksamhetseffekter” innebär att användaren utgår ifrån problem- 
och styrkevärderingen samt ifrån observationsprotokollet och försöker härleda verk-
samhetseffekter. T ex om en IT-funktion för orderregistrering är svår att förstå eller 
att hitta i IT-systemet så uppstår ett interaktionsproblem. Detta interaktionsproblem 
kan leda till att en verksamhetseffekt uppstår i form av att lagersaldot inte hålls upp-
daterat. Utvärderarens uppgift är med andra ord att identifiera orsaker till observatio-
nen och vilka verksamhetseffekter som observationen ger upphov till. Resultatet från 
aktiviteten ”härled verksamhetseffekter” adderas till problem- respektive styrkevärde-
ringsdokumentet.  
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Figur 88 Värderingsfas typ 2 - Beskrivning av relationer mellan  
aktiviteter och dokument 

Identifiera verksamhetsmål (typ 3, 4) 
Denna aktivitet utförs när strategin målbaserad utvärdering har valts. Utvärderaren 
gör en inventering av förekommande verksamhetsmål. Verksamhetsmål kan identifie-
ras i strategidokument och i målbeskrivningar eller genom intervjuer med verksam-
hetsföreträdare. Identifierade verksamhetsmål dokumenteras i en mållista och i en 
målgraf (se kapitel 5.7, Tabell 21, Figur 100). En mållista består av en uppräkning av 
de identifierade verksamhetsmålen. En målgraf är ett resultat av en målanalys där mål 
på lägre nivå ses som medel för att uppnå mål på en högre nivå. De högsta målen ses 
som huvudmål (Goldkuhl.& Röstlinger 1988). Mållistan och målgrafen används i de 
kommande aktiviteterna ”målbaserad värdering av IT-system som sådana” eller ”mål-
baserad värdering av IT-system i användning”. 

 

Målbaserad värdering av IT-system som sådana (typ 3) 

Denna aktivitet innebär att utvärderaren utför en målbaserad värdering av IT-systemet 
som sådant. Utvärderingstypen innehåller de två huvudaktiviteterna värdera mål och 
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härled möjliga verksamhetseffekter (se figur 89). Som utgångspunkt fungerar en iden-
tifiering av förekommande verksamhetsmål. Värderingen kan resultera i fyra olika 
utfall när utvärderaren bedömer om IT-systemet bidrar till att uppfylla ett verksam-
hetsmål: 1) IT-systemet stödjer ett eller flera verksamhetsmål, 2) IT-systemet motver-
kar ett eller flera verksamhetsmål, 3) det saknas funktionalitet för att stödja ett eller 
flera verksamhetsmål, och 4) IT-systemet har funktionalitet som inte motsvarar något 
av verksamhetsmålen. Möjliga kunskapskällor för denna aktivitet är IT-systemet i sig, 
systemdokumentation, systemägare, verksamhetsföreträdare, strategidokument och 
målbeskrivningar. Resultat från denna aktivitet dokumenteras i en målvärderingsta-
bell (se kapitel 5.7, Tabell 22). Målvärderingstabellen används i den kommande akti-
viteten ”härled möjliga verksamheter”. 

Eftersom strategin ”IT-system som sådana” är vald innebär det att det inte finns någon 
reell möjlighet att studera verksamhetseffekter som uppstår av IT-användning. Utvär-
derarens uppgift är istället att identifiera möjliga verksamhetseffekter som kan uppstå 
och inte nöja sig med att ange att vissa interaktionsproblem förekommer. Utvärdera-
ren försöker härleda möjliga verksamhetseffekter med målvärderingstabellen som ut-
gångspunkt. T ex kan verksamhetsmålet ”uppdaterat lagersaldo” finnas. Om IT-
funktionen för orderregistrering är svår att förstå eller att hitta i IT-systemet så uppstår 
ett interaktionsproblem. Detta interaktionsproblem kan leda till att en verksamhetsef-
fekt uppstår i form av att lagersaldot inte hålls uppdaterat. Resultatet från aktiviteten 
”härled möjliga verksamheter” adderas till målvärderingstabellen. 
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Figur 89 Värderingsfas typ 3 - Beskrivning av relationer mellan aktiviteter och do-
kument 
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Målbaserad värdering av IT-system i användning (typ 4) 
Denna aktivitet innebär att utvärderaren utför en målbaserad utvärdering av IT-system 
i användning. Utvärderingstypen innehåller de tre huvudaktiviteterna observera och 
intervjua, värdera mål samt härled verksamhetseffekter (se figur 90). Skillnaden mel-
lan denna aktivitet och aktiviteten ovan är det finns möjlighet att studera IT-system i 
användning. Detta innebär att interaktion observeras. För observation kan en teknik 
användas som kallas ”think aloud” (Monk et al, 1993). Tekniken innebär helt kort att 
utvärderaren under observationstillfället uppmanar användaren att tänka högt. Frågor 
som ”vad tänker du på?” ”varför tvekar du?” och ”uppnådde du ett önskat resultat?” 
kan användas för underlätta för användaren att ”tänka högt”. Utvärderaren för löpande 
anteckningar i ett observationsprotokoll (se kapitel 5.7, Tabell 17, Tabell 18). Vi re-
kommenderar att användaren observeras när han/hon arbetar med verkliga arbetsupp-
gifter i en naturlig miljö. Observationer bör följas upp med intervjuer av användaren. 

Målvärderingen kan resultera i fyra olika utfall när utvärderaren bedömer om IT-
systemet bidrar till att uppfylla ett verksamhetsmål: 1) IT-systemet stödjer ett eller 
flera verksamhetsmål, 2) IT-systemet motverkar ett eller flera verksamhetsmål, 3) det 
saknas funktionalitet för att stödja ett eller flera verksamhetsmål, och 4) IT-systemet 
har funktionalitet som inte motsvarar något av verksamhetsmålen.Som utgångspunkt 
fungerar en identifiering av förekommande verksamhetsmål. Tillgängliga kunskaps-
källor är IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, systemägare, strategidokument, 
målbeskrivningar, användare samt användarens interaktion med IT-systemet. Resultat 
från denna aktivitet dokumenteras i en målvärderingstabell (se kapitel 5.7, Tabell 22). 
Målvärderingstabellen används i den kommande aktiviteten ”härled verksamhetsef-
fekter”. 

Aktiviteten ”härled verksamhetseffekter” innebär att användaren utgår från en utförd 
målvärdering samt ifrån observationsprotokollet och försöker härleda verksamhetsef-
fekter. T ex om en IT-funktion för orderregistrering är svår att förstå eller att hitta i 
IT-systemet så uppstår ett interaktionsproblem. Detta interaktionsproblem kan leda till 
att en verksamhetseffekt uppstår i form av att lagersaldot inte hålls uppdaterat. Utvär-
derarens uppgift är med andra ord att identifiera orsaker till observationen och vilka 
verksamhetseffekter som observationen ger upphov till. Resultatet från aktiviteten 
”härled verksamhetseffekter” adderas till målvärderingstabellen. 
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Figur 90 Värderingsfas typ 4 - Beskrivning av relationer mellan aktiviteter och do-
kument 

Välj kriterier (typ 5, 6) 
Denna aktivitet utförs när en kriteriebaserad utvärdering har valts. För att genomföra 
utvärderingen väljs först lämpliga kriterier. Vilka kriterier som väljs och antalet krite-
rier som väljs beror på resultat från utvärderingsplaneringen (se ovan). Valet beror 
också vilket utvärderingsperspektiv som vill anläggas (Cronholm & Goldkuhl, 2003). 
Eftersom kriterier riktar uppmärksamheten mot vissa aspekter verksamhet och IT-
system är det viktigt att valet är reflekterat. Kriterier kan förändras över tid på så sätt 
att nya kan läggas till och andra tas bort i samband med att ny kunskap tillgodogörs 
under utvärderingsarbetet. Utvärderaren bör därför inta ett öppet förhållningssätt un-
der arbetet. Principer och kriterier för att utvärdera handlingsbarhet presenteras i kapi-
tel 3.6. Dessa kriterier kan kompletteras med kriterier valda från andra perspektiv och 
utifrån utvärderingssituationens förutsättningar. Valda kriterier dokumenteras i en kri-
terielista (se kapitel 5.7, Tabell 23). Kriterielistan används i de kommande aktiviteter-
na ”kriteriebaserad värdering av IT-system som sådana” eller ”kriteriebaserad värde-
ring av IT-system i användning”. 
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Kriteriebaserad värdering av IT-system som sådana (typ 5) 
Att välja denna typ innebär att utvärderaren utför en kriteriebaserad utvärdering av IT-
systemet som sådant. Utvärderingstypen innehåller de två huvudaktiviteterna värdera 
efter kriterier och härled möjliga verksamhetseffekter (se figur 91). Att tillämpa denna 
utvärderingstyp innebär att värdera IT-systemets funktionalitet efter de valda kriteri-
erna. De valda kriterier används därmed som instrument för bedömning. Tillgängliga 
kunskapskällor är IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, systemägare och kri-
terielistan. Resultat från denna aktivitet dokumenteras i en kriterievärderingstabell (se 
kapitel 5.7, Tabell 24). Kriterievärderingstabellen används i den kommande aktivite-
ten ”härled möjliga verksamhetseffekter”. 

Eftersom strategin ”IT-system som sådana” är vald innebär det att det inte finns någon 
reell möjlighet att studera verksamhetseffekter som uppstår av IT-användning. Utvär-
derarens uppgift är istället att identifiera möjliga verksamhetseffekter som kan uppstå 
och inte nöja sig med att ange att vissa interaktionsproblem förekommer. Utvärdera-
ren försöker härleda möjliga verksamhetseffekter med kriterievärderingstabellen som 
utgångspunkt. T ex kan kriteriet lättåtkomligt handlingsminne finnas. Om IT-
funktionen för orderregistrering är svår att förstå eller att hitta i IT-systemet så uppstår 
ett interaktionsproblem. Detta interaktionsproblem kan leda till att en verksamhetsef-
fekt uppstår i form av att lagersaldot (handlingsminnet) inte hålls uppdaterat. Resulta-
tet från aktiviteten ”härled verksamhetseffekter” adderas till kriterievärderingstabel-
len. 
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Figur 91 Värderingsfas typ 5 - Beskrivning av relationer mellan aktiviteter och do-

kument 
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Kriteriebaserad värdering av IT-system i användning (typ 6) 
Att välja denna typ innebär att utvärderaren utför en kriteriebaserad utvärdering av IT-
systemet i användning. Utvärderingstypen innehåller de tre huvudaktiviteterna obser-
vera och intervjua, värdera efter kriterier samt härled verksamhetseffekter (se figur 
92). 

Skillnaden mellan denna aktivitet och aktiviteten ovan är det finns möjlighet att stude-
ra IT-system i användning. Detta innebär att interaktion observeras. För observation 
kan en teknik användas som kallas ”think aloud” (Monk et al, 1993). Tekniken inne-
bär helt kort att utvärderaren under observationstillfället uppmanar användaren att 
tänka högt. Frågor som ”vad tänker du på?” ”varför tvekar du?” och ”uppnådde du ett 
önskat resultat?” kan användas för underlätta för användaren att ”tänka högt”. Utvär-
deraren för löpande anteckningar i ett observationsprotokoll (se kapitel 5.7, Tabell 17, 
Tabell 18). Utvärderarens uppgift är identifiera kausala samband mellan orsaker till 
observationen och vilka interaktionseffekter som observationen gav upphov till. Vi 
rekommenderar att användaren observeras när han/hon arbetar med verkliga arbets-
uppgifter i en naturlig miljö. Observationer bör följas upp med intervjuer av använda-
ren. 

För värdering av kriterieuppfyllelse används den kriterielista som skapades i aktivite-
ten ”välj kriterier”. Tillgängliga kunskapskällor är IT-systemet, dokumentation om 
IT-systemet, systemägare, användare samt användarens interaktion med IT-systemet. 
Resultat från denna aktivitet dokumenteras i en kriterievärderingstabell (se kapitel 
5.7, Tabell 24). Kriterievärderingstabellen används i den kommande aktiviteten ”här-
led verksamhetseffekter”. 

Aktiviteten ”härled verksamhetseffekter” innebär att användaren utgår från en utförd 
kriterievärdering samt ifrån observationsprotokollet och försöker härleda verksam-
hetseffekter. T ex kan kriteriet lättåtkomligt handlingsminne finnas. Om IT-
funktionen för orderregistrering är svår att förstå eller att hitta i IT-systemet så uppstår 
ett interaktionsproblem. Detta interaktionsproblem kan leda till att en verksamhetsef-
fekt uppstår i form av att lagersaldot (handlingsminnet) inte hålls uppdaterat. Utvärde-
rarens uppgift är med andra ord att identifiera orsaker till observationen och vilka 
verksamhetseffekter som observationen ger upphov till. Resultatet från aktiviteten 
”härled verksamhetseffekter” adderas till i kriterievärderingstabellenen. 
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Figur 92 Värderingsfas typ 6 - Beskrivning av relationer mellan aktiviteter och do-

kument 

5.5.3. Avslutningsfas 
 

Dra slutsatser (typ 1-6) 

Utvärderingsarbetet avslutas för samtliga typer med att ange slutsatser där de mest 
centrala problemen framgår. För att identifiera de mest centrala problemen så utförs 
en problemanalys. En problemanalys innebär att de identifierade problemen relateras 
till varandra i termer av orsak och verkan. Problemanalysen dokumenteras i problem-
grafer (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Goldkuhl & Röstlinger, 2003a), (se kapitel 5.7, 
Figur 101). Utöver att en problemanalys genomförs så utförs också en styrkeanalys. 
Styrkeanalysen utförs för att få fram centrala styrkor i verksamheten. Viktigt är att 
eventuella styrkor kan bevaras och inte riskerar att tappas bort om/när förändringar 
sker. Styrkor och styrkesamband dokumenteras i styrkegrafer (Röstlinger, 1993) (se 
kapitel 5.7, Figur 102). Problem- och styrkeanalyser utförs oavsett vald utvärderings-
typ. Som underlag används de värderingstabeller som skapades i värderingsfasen. Om 
en målfri värdering genomförts används problem- och styrkevärderingstabeller. Om 
en målbaserad värdering genomförts så används målvärderingstabeller. Om en krite-
riebaserad värdering genomförts så används kriterievärderingstabeller. Om en målfri 
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värdering av IT-system som sådana har valts så tror vi att den här typen i de flesta fall 
kommer att kombineras med en annan typ. Slutsatserna bör därför även innehålla en 
rekommendation om hur den fortsätta utvärderingen bör se ut.  

Slutsatserna ska lyfta fram de mest centrala problemen. Utvärderaren presenterar en 
slutsatstabell där det också om möjligt framgår förändrings- eller åtgärdsförslag till en 
redesign av IT-systemet (se 5.7, Tabell 25). I slutsatstabellen ska det tydligt framgå 
för uppdragsgivaren vilka problem som bör åtgärdas i första hand. I sammanfattning-
en ingår också att visa de mest centrala styrkorna. Det är betydelsefullt att påvisa IT-
systemets styrkor eftersom förslagna åtgärder måste ta hänsyn till de styrkor som IT-
systemet har.  

             

Styrke-
graf

Problem-
graf

Värderings-
tabell

Problemanalys

Slutsats-
dokument

Styrkeanalys

Sammanfatta centrala problem och styrkor

 
Figur 93 Avslutningsfas - Beskrivning av relationer mellan aktiviteter och doku-
ment 

5.5.4. Lämpliga kombinationer 
Detta kapitel syftar till att beskriva lämpliga kombinationer av de presenterade utvär-
deringstyperna. Karaktärisering och processbeskrivningar av respektive utvärderings-
typ som gjordes i avsnitt 5.3 respektive avsnitt 5.5 synliggör likheter och skillnader 
mellan typerna. Flera aktiviteter i de olika typerna överlappar varandra. Teoretisk så 
finns det naturligtvis ett stort antal möjliga kombinationer. Om man närmare studerar 
strategin ”IT-system som sådana” och strategin ”IT-system i användning” så upptäck-
er man att de förekommande kunskapskällorna i ”IT-system som sådana” är en del-
mängd av ”IT-system i användning”. Det innebär att om någon av de tre typerna för 
strategin ”IT-system i användning” väljs så ingår motsvarande typ för “IT-system som 
sådana” Att välja ”IT-system i användning” innebär att välja en utvärderingsstrategi 
som är mer omfattande och resulterar i rikare beskrivningar av utvärderingssituatio-
nen. Detta gäller oavsett om målfri, målbaserad eller kriteriebaserad utvärdering har 
valts. 
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En möjlig kombination ät att först starta med en av de tre typerna för strategin ”IT-
system i som sådana” och därefter fortsätta med en noggrannare analys enligt ”IT-
system i användning” (se Figur 94). En annan lämplig kombination är att först starta 
med en målfri utvärdering och att därefter fortsätta med en målbaserad eller kriterie-
baserad utvärdering. Anledningen till att vi rekommenderar att starta med en målfri 
utvärderig är att det är betydligt svårare att upptäcka någonting nytt om utvärdering 
tidigare styrs av fördefinierade mål eller kriterier. Den enklaste typen är målfri utvär-
dering av IT-system som sådana. Vi rekommenderar att den här typen alltid efterföljs 
av en annan typ. Om fortsättningen innebär att ”IT-system i användning” väljs så kan 
identifierade problem och styrkor från den målfria utvärdering verifieras genom att 
välja andra typer.  

 

Criteria-based 
evaluation

Goal-based 
evaluation

Goal-free 
evaluation

IT-systems 
in use

IT-systems 
as such

 
Figur 94 Lämpliga kombinationer av utvärderingstyper 

5.6 Utvärdering: att undersöka IT-systems funktiona-
litet 

Att genomföra en utvärdering innebär bl a en undersökning av ett IT-systems funktio-
nalitet (Figur 95). Man undersöker IT-systemets handlingsrepertoar och hur funktio-
nell, ändamålsenlig och anpassad den är för aktuell verksamhet. Det handlar därmed 
inte bara om att undersöka befintlig funktionalitet utan också om att klarlägga vilken 
funktionalitet som saknas. Vad gäller den befintliga funktionaliteten så behöver ut-
värderaren klarlägga vad som används respektive inte används. IT-systemets använda-
re brukar kanske inte alla befintliga funktioner i systemet. Att man inte använder dem 
kan bero på olika anledningar. Användaren känner kanske inte till att någon viss funk-
tion existerar, dvs den är okänd för användaren. Användaren kanske anser att en viss 
existerande funktion inte behövs och därmed brukas den ej. Det kan också vara så att 
användaren anser att en funktion är krånglig att använda eller att den är felak-
tig/olämplig på något sätt.   
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Krångligt/ 
felaktigt

Okänd

Behövs Behövs ej

Behövs ejFelaktigtKrångligtGott stöd

Använd Icke använd

Befintlig 
funktionalitet

Saknas 
(behövs)

Undersökt 
funktionalitet

 
 

Figur 95 Klassificering av ett IT-systems funktionalitet 

Den befintliga och använda funktionaliteten behöver värderas. Idealet är att den ger 
ett gott stöd i arbetet. Viss funktionalitet kanske anses som krånglig att använda och 
att den därmed inte ger ett gott stöd. Ytterligare annan funktionalitet kanske ger upp-
hov till felaktigheter som bör korrigeras.  

Dessa olika typer av funktionaliteter finns sammanfattade i Figur 95. De olika klas-
serna av funktionalitet kan användas som checklista vid en utvärdering av ett IT-
system. Indelningen bygger på tidigare forskning; bl a den s k DEUPS-modellen 
(Ågerfalk m fl, 2002; Ågerfalk & Eliason, 2003). Här har vissa modifieringar gjorts i 
förhållande till den modellen. Framför allt har en enklare framställningsform valts.  

5.7 Exemplifiering av förekommande dokument 
Det exempel som valts för att illustrera de dokument som används under utvärde-
ringsarbetet är taget från en hemtjänstverksamhet. Exemplet är från ett aktionsforsk-
ningsprojekt som syftade till att förbättra vårdgivarnas möjligheter att erbjuda en 
maximal individualisering av tjänster till vårdtagare. Projektet finns bland beskrivet i 
Cronholm & Goldkuhl (2002) och Goldkuhl (2004).  

Här illustreras följande dokument:  

• Föutsättningsdokument och verksamhetsdefinition 

• Handlingsgraf 

• Funktionsöversikt 

• Användarbeskrivning 

• Observationsprotokoll 

• Problemvärderingstabell 

• Styrkevärderingstabell 

• Mållista 

• Målgraf 

• Målvärderingstabell 
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• Kriterielista 

• Kriterivärderingstabell 

• Problemgraf 

• Styrkegraf 

• Slutsatsdokument 

 
Anledningen till att dokumenten är sammanhållet presenterade är att flera av doku-
menten används för flera av utvärderingstyperna. Dokumentens funktion och använd-
ning är ytterligare beskrivna i samband att respektive utvärderingstyp beskrivs (se ka-
pitel 5.5). 

5.7.1. Förutsättningsdokument och verksamhetsdefinition 
Förutsättningsdokument och verksamhetsdefinition används i samband med den inle-
dande aktiviteten fastställa förutsättningar. 

Allmänna förutsättningar

Utvärderingstyp(er)
Resurser

Kostnader

Tid

Ambitionsnivå

Omfattning

Utvärderingstyp(er)
Resurser

Kostnader

Tid

Ambitionsnivå

Omfattning

 
Figur 96 Förutsättningsdokument 

 

VerksamhetsdefinitionSerie:

Utfärdare:

Avser:

Datum Version Sid/Ref
Pappersbruket

SC
Materialadministrationssystem (MA)

2006-08-04 5 BD1

Verksamhet Hemtjänst.
Tjänster Tjänster av olika slag som underlättar vardagen.
Klienter Vårdtagare.
Effekter Möjliggör vidareförsäljning till detaljister.
Producenter Enhetschefer, vårdbiträden m fl.
Handlingar Planering av utförande av tjänster
Underlag Beställning/arbetspan, beställning boservice
Försörjare Sociala förvaltningen, vårdtagare, anhöriga
Tjänstebeställning Beställning enligt SoL $6, Direkta beställningar från

anhöriga/vårdtagare 
Ersättning Betalning mot faktura
Tjänstebeställare, Sociala förvaltningen, vårdtagare, anhöriga
Tjänstefinansiär

 
Figur 97 Verksamhetsdefinition 
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5.7.2. Handlingsgraf 
En mer detaljerad förklaring av handlingsgrafer finns i designkapitlet ovan (se avsnitt 
4.5). Exemplet avseende handlingsgrafen (Figur 98) illustrerar genomförande av ären-
den. En prototyp (ett skärmdokument) för motsvarande handlingsgraf återfinns i Figur 
23. 

 

Handlingsgraf
Hemtjänst
Utfärdare
SC

Datum
21.4.99

Version
1

Ref. kod

Genomföra ärendenAvser:
GÄ

Sök aktuella ärenden [Vårdbiträde <->IT-system]

ELLER

Serie

Ärende-
information

Aktuella 
ärenden

Välj ärende [Vårdbiträde <->IT-system]

Utför ärende [Vårdbiträde] *Vårdtagare

Markera ärende som påbörjat
[Vårdbiträde<->IT-system]

Ange orsak till ärende ej utförs 
[Vårdbiträde<->IT-system]

Aktuella 
ärenden

Aktuella 
ärenden

Markera ärende som utfört
[Vårdbiträde<->IT-system]

Aktuella 
ärenden

 
 
Figur 98 Handlingsgraf 
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5.7.3. Funktionsöversikt 
Funktionsöversikten består av fyra kolumner. I den första kolumnen handlingsgraf 
anges handlingsgrafens referenskod. I den andra kolumnen anges namnet på den ak-
tuella aktiviteten. I tredje kolumnen anges motsvarande IT-funktion som identifierats i 
IT-system. I den fjärde kolumnen anges vem (vilken utförare/roll) som utför aktivite-
ten. Dokumentet används i aktiviteten beskriv IT-systemets funktionalitet och använ-
darroller. 

 

Tabell 16. Funktionsöversikt 

Handlings- 

graf 

Aktivitet Motsvarande 

IT-funktion 

Utförare 

(roll) 

GÄ Sök aktuella ärenden Angivande av paramet-
rar för datum, vecko-
dag, område, verksam-
het, tidsperiod, status 
och bilbehov.  

Vårdbiträde 

GÄ Välj ärende Markering av ärende Vårdbiträde 
GÄ Markera ärende som 

påbörjat 
Registrera ärende som 
påbörjat 

Vårdbiträde 

GÄ Ange orsaker till att 
ärende inte utförts 

Ej utfört ärende, orsak Vårdbiträde 

 

5.7.4. Användarbeskrivning 
Beskrivning av användarnas egenskaper görs i ett textdokument (Figur 99) med rubri-
kerna roll, arbetsuppgifter, utbildning, generell datorvana, systemspecifik vana, samt 
i vissa fall även rubriken övrigt. Dokumentet används i aktiviteten beskriv användare. 
 

Användarbeskrivning

Roll:
Arbetsuppgifter:
Utbildning:
Generell datorvana:
Systemspecifik vana:

Övrigt:

Vårdbiträde
Utför ärenden för vårdtagare
Vårdutbildning 
Låg
Låg

Användarna har ingen större vana från 
tidigare användning av datorer, men har 
en hög verksamhetskompetens  

 
 
Figur 99 Användarbeskrivning 
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5.7.5. Observationsprotokoll 
För varje observation anges för vilken IT-funktion som observationen gjorts, vilka 
orsaker som föranlett observationen och vilken interaktionseffekt som observationen 
lett till. Se Tabell 17 och Tabell 18 för exempel.  

 
Tabell 17. Observationsprotokoll - exempel 1 

IT-funktion Markering av ärende 

Observation Användaren förstår inte hur ett ärende skall markeras 

Orsak Funktionaliteten är dold  

Interaktionseffekt Ärendet markeras ej 

 

Tabell 18. Observationsprotokoll - exempel 2 

IT-funktion Ej utfört ärende, orsak 

Observation Användaren låter bli att ange orsaker till ärenden som 
inte kan utföras. 

Orsak Förstår ej nyttan med detta 

Interaktionseffekt Ingen 

 

5.7.6. Problemvärderingstabell 
Problemvärderingsdokumentet innehåller fyra kolumner (se Tabell 19). I den första 
kolumnen anges namnet på aktuell IT-funktion. De två följande kolumnerna innehåller 
ett problem-ID och en problemvärdering. Den fjärde kolumnen används för att härle-
da verksamhetseffekter som identifierade problem kan leda till. Dokumentet används i 
aktiviteterna värdera problem och styrkor för IT-system som sådana och värdera pro-
blem och styrkor av IT-system i användning. 

Tabell 19. Problemvärderingstabell 

IT-funktion Problem-ID Problemvärdering Verksamhetseffekt 

Markering av 
ärende 

1 Otydlighet i hur 
handlingen skall 
utföras. 

Oklarheten om vilka ärenden 
som är utförda respektive inte 
utförda kan uppstå. 

Ej utfört ären-
de, orsak 

2 IT-systemet stödjer 
inte verksamhets-
regeln att när ären-
den inte utförs så 
skall orsaker anges.

Underlag saknas vid diskus-
sioner med anhöriga om varför 
ärendet inte utförts. 
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5.7.7. Styrkevärderingstabell 
Styrkevärderingstabellen innehåller fyra kolumner (se Tabell 20). I den första kolum-
nen anges namnet på aktuell IT-funktion. De två följande kolumnerna innehåller ett 
styrke-ID och en styrkevärdering. Den fjärde kolumnen används för att härleda verk-
samhetseffekter som identifierade styrkor kan leda till Dokumentet används i aktivite-
terna ”värdera problem och styrkor för IT-system som sådana” och ”värdera problem 
och styrkor för IT-system i användning”. 

 

Tabell 20. Styrkevärderingstabell 

IT-funktion Styrke-ID Styrkevärdering Verksamhetseffekt 

Registrera ären-
de som påbörjat 
eller utfört. 

1 Tydlighet finns i 
hur registrering 
skall ske. En 
omedelbar feed-
back ges av IT-
systemet på den 
utförda handling-
en. 

Ärendet status blir synligt och 
därmed underlättas val av ären-
den för övriga vårdbiträden. 

Angivande av 
parametrar för 
sökning av ak-
tuella ärenden 

2 Enkel interaktion 
och omedelbar 
feedback från IT-
systemet (ärende-
listan anpassas i 
förhållande till de 
angivna paramet-
rarna). 

Underlättar sortering av ären-
den och förbättrar kontroll av 
att ärenden har utförts. 

 

5.7.8. Mållista 
I mållistan anges mål-ID och en målbeskrivning. Dokumentet (se Tabell 21) används i 
aktiviteten identifiera verksamhetsmål. 
 
Tabell 21. Mållista 

Mål-ID Målbeskrivning 

1 Maximal individualisering av omsorg 
2 Förenkla kommunikation mellan vårdbiträden 
3 Ökad säkerhet i tillsyn och att ärenden har utförts 
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5.7.9. Målgraf 
Målgrafen anger samband mellan de mål som dokumenterats i mållistan. Se Figur 100 
för exempel på en målgraf. Mål 1 skall uppfattas som ett överordnat mål. Mål 2 och 
mål 3 är medel för att uppnå mål 1 men är också mål i sig. Dokumentet används i ak-
tiviteten målbaserad värdering av IT-system som sådana och målbaserad värdering av 
IT-system i användning. 
 

1 Maximal 
individualisering av omsorg

2 Förenkla kommunikation 
mellan vårdbiträden

3 Ökad säkerhet i tillsyn 
och att ärenden har utförts

 
 
Figur 100 Målgraf 

 

5.7.10. Målvärderingstabell 
Målvärderingstabellen innehåller sex kolumner. Den första kolumnen innehåller de 
verksamhetsmål som identifierats. Den andra kolumnen har rubriken stöjdande IT-
funktion och innehåller de systemfunktioner som värderats som ett stöd för verksam-
hetsmålet. Den tredje kolumnen har rubriken motverkande IT-funktion och innehåller 
de systemfunktioner som bedömts som motverkande för verksamhetsmålet. Den fjär-
de kolumnen, saknad IT-funktion, visar att det saknas systemfunktioner för motsva-
rande verksamhetsmål. Om så är fallet markeras verksamhetsmålen med ett X i ko-
lumnen. Den femte kolumnen, IT-funktion utan målstöd, innehåller systemfunktioner 
som inte stödjer något av verksamhetsmålen. Den sjätte kolumnen används för att här-
leda verksamhetseffekter som stödjande, motverkande eller saknade IT-funktioner kan 
leda till. Dokumentet används i aktiviteterna ”målbaserad värdering av IT-system som 
sådana” och ”målbaserad värdering av IT-system i användning”. Se Tabell 22 för ex-
empel.  

I tabell 22 förekommer samma stödjande IT-funktion flera gånger. Anledningen är att 
en eller flera IT-funktioner kan stödja ett verksamhetsmål. En stödjande IT-funktion 
kan också stödja flera verksamhetsmål. 



138 

Tabell 22. Målvärderingstabell 

Verksamhets-
mål 

Stödjande 
IT-
funktion 

Motverkande 
IT-funktion 

Saknad 
IT-
funktion

IT-
funktion 
utan 
målstöd 

Verksamhets-
effekt 

2 Förenkla 
kommunikation 
mellan vård-
biträden.  

Registrera 
ärende 
som påbör-
jat eller 
utfört. 

   Ärendet status blir 
synligt och där-
med underlättas 
val av ärenden för 
övriga vårdbiträ-
den. 

3 Ökad säker-
het i tillsyn och 
att ärenden har 
utförts. 

 Markering av 
ärende. 

  Oklarheten om 
vilka ärenden som 
är utförda respek-
tive inte utförda 
kan uppstå. 

3 Ökad säker-
het i tillsyn och 
att ärenden har 
utförts. 

Angivande 
av para-
metrar för 
sökning av 
aktuella 
ärenden. 

   Underlättar sorter-
ing av ärenden 
och förbättrar 
kontroll av att 
ärenden har ut-
förts. 

3 Ökad säker-
het i tillsyn och 
att ärenden har 
utförts. 

Ej utfört 
ärende, 
orsak. 

   Om orsaken är 
angiven så finns 
ett stöd finns vid 
diskussioner med 
anhöriga om var-
för ärendet inte 
utförts. 

3 Ökad säker-
het i tillsyn och 
att ärenden har 
utförts. 

 Ej utfört 
ärende, orsak.

  IT-systemet stöd-
jer inte verksam-
hetsregeln att när 
ärenden inte utförs 
så skall orsaker 
anges. I dessa fall 
saknas stöd vid 
diskussioner med 
anhöriga om var-
för ärendet inte 
utförts. 

 

5.7.11. Kriterielista 
Kriterielistan består av en enkel lista av de valda kriterierna. Kriterielistan (Tabell 23) 
skapas i aktiviteten ”välj kriterier” och används i aktiviteterna ”kriteriebaserad värde-
ring av IT-system som sådana” och ”kriteriebaserad värdering av IT-system i använd-
ning”. 
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Tabell 23. Kriterielista 

Kriterium 

Enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart) 
Direkt se att det man försökte göra blev gjort (tydlig feedback)
Veta vem som sagt vad (”aktörstydlighet”) 
Enkelt förstå vad som kan göras med systemet (tydlig hand-
lingsrepertoar) 
… 
 
Kriterievärderingstabell 
En kriterievärderingstabell upprättas för varje användningssituation. IT-funktionerna 
värderas efter de valda kriterierna. Kriterievärderingstabellen används i aktiviteterna 
”kriteriebaserad värdering av IT-system som sådana” och ”kriteriebaserad värdering 
av IT-system i användning”. Se Tabell 24 för exempel. 
 
Tabell 24. Kriterievärderingstabell 

Användningssituation: Genomföra ärenden 
Kriterium Värdering Verksamhetseffekt 

Enkelt tar sig till 
önskad plats i sy-
stemet (lättnaviger-
bart). 

Tydliga knappar för navige-
rings erbjuds. Navigerings-
möjligheter är placerade i 
samma position i samtliga 
dokument. 

Möjlighet att hitta den eftersökta 
informationen förenklas. 

Direkt se att det 
man försökte göra 
blev gjort (tydlig 
feedback). 

Genomgående tydlig feed-
back. 

Tveksamheter om vilka handling-
ar som utförts och vad som spa-
rats i handlingsminnet minimeras.

Veta vem som sagt 
vad (”aktörstyd-
ligt”). 

Vem som utfört ett ärende 
och vad som utförts anges.. 
Detta innebär att det finns 
möjlighet att ta reda på mer 
information om en vårdtaga-
re genom att man vet vem 
som utfört ärendet. 

Stöd för kommunikation mellan 
vårdbiträden och stöd för kun-
skapsöverföring mellan vård-
biträden. 

Enkelt förstå vad 
som kan göras med 
systemet (tydlig 
handlingsrepertoar). 

Otydlighet i hur handlingen 
markering av ärende skall 
utföras. 

Om handlingen inte utförs upp-
står en oklarhet i vilka ärenden 
som är utförda respektive inte 
utförda. 

 

5.7.12. Problemgraf 
Problemgrafen anger samband i termer av orsak och verkan mellan de problem som 
identifierats. Underlag för att skapa en problemgraf är problemvärderingstabeller, 
målvärderingstabeller (motverkande IT-funktion, saknad IT-funktion) eller kriterie-
värderingstabeller (värdering, effekt) beroende på vald utvärderingstyp. I exemplet 
nedan (Figur 101) visas samband mellan identifierade problem. De problem som ut-
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gör verksamhetseffekter (se exempel problemvärderingstabell) hamnar naturligt på en 
högre nivå än de problem som värderats i samband med interaktion. Problem 2 ”Brist-
fälligt underlag avseende utförda ärenden” skall uppfattas som en verkan av problem 
1 ”Oklarheter om ett ärende utförts eller ej”. De två problemen ”Otydlighet i hur 
handling skall utföras” och ”Orsaker till att ärenden inte utförs anges ej” skall uppfat-
tas som orsaker till problem 1 ”Oklarheter om ett ärende utförts eller ej”. Problemgra-
fer används i aktiviteten problemanalys i avslutningsfasen. 

 

1 Osäkerhet om ett 
ärende är utfört eller ej

2 Bristfälligt underlag 
avseende utförda ärenden

Otydlighet i hur 
handling skall utföras

Orsaker till att ärenden 
inte utförs anges ej

 
 
Figur 101 Problemgraf 

 

5.7.13. Styrkegraf 
Styrkegrafen anger samband mellan de styrkor som identifierats. Underlag för att ska-
pa en styrkegraf är styrkevärderingstabeller, målvärderingstabeller (stödjande IT-
funktion) eller kriterievärderingstabeller (värdering, effekt) beroende på vald utvärde-
ringstyp. I exemplet nedan (Figur 102) visas samband mellan identifierade styrkor. 
Styrka 1 ”Val av ärende underlättas” bidrar till styrka 2 ”Stöd för att kontrollera om 
ärende har utförts”. Dessa båda styrkor är exempel på positiva verksamhetseffekter. 
Styrkorna ”tydlighet i registrering av ärende” och ”enkel interaktion och omedelbar 
feedback” är ligger till grund för dessa verksamhetseffekter. Dokumentet används i 
aktiviteten styrkeanalys i avslutningsfasen. 

 

1 Val av ärende 
underlättas

2 Stöd för att kontrollera 
om ärenden har utförts

Tydlighet i registrering 
av ärende

Enkel interaktion och 
omedelbar feed-back 

 
Figur 102 Styrkegraf 

 



141 

5.7.14. Slutsatsdokument - centrala problem 
Slutsatsdokument (Tabell 25) innehåller de centrala problemen som identifierats i 
problemanalysen. För varje problem anges om möjligt ett åtgärdsförslag. Åtgärdsför-
slaget tar hänsyn till de centrala styrkor som identifierats i styrkeanalysen. 

 
Tabell 25. Slutsatsdokument 

Centrala problem Åtgärdsförslag 

2 Bristfälligt underlag 
avseende utförda ärende 

Inför tydligare information om hur handlingar skall utföras 
och undvik s k dold funktionalitet.  

1 Osäkerhet om ett 
ärende har utförts eller 
ej 

Inför att om ett ärende inte utförts skall det vara tvingande 
att ange en orsak 
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6. Avslutning 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system. Det är ett perspektiv som lyfter fram 
vad som görs, dvs människors och systems handlingar. IT-system ses som ett hand-
lingsinstrument, dvs ett instrument som möjliggör och underlättar människors hand-
lande. Men IT-system ses också som utförare av handlingar. IT-system är en organi-
satorisk agent som utifrån formulerade och implementerade program har viss förmåga 
att utföra handlingar. De handlingar som utförs är kommunikativa handlingar samt 
andra informationshandlingar (beräkning, lagring, utsökning, överföring etc) som 
stödjer ett kommunikativt handlande.  

6.1 Var finns handlingsbarhet? 
Vi har genom hela denna rapport talat om handlingsbara IT-system. Vi har hävdat be-
tydelsen av att IT-system görs handlingsbara och uppfattas som handlingsbara. Hand-
lingsbarhet är uppenbarligen en uppsättning egenskaper hos artefakten IT-system. 
Men har inte handlingsbarhet att göra med användare? Är inte handlingsbarhet något 
som uppstår i mötet mellan IT-system och användare? Blir inte ett IT-system hand-
lingsbart först när en användare ser det som handlingsbart?  

Handlingsbarhet är en samling egenskaper hos IT-system som är relationella till sy-
stemets användare. Med relationell egenskap menas att den har betydelse för dess 
omgivning (användare) som skall bruka artefakten för att utföra sina handlingar24. 
Egenskapen finns hos artefakten, men har handlingsmässig betydelse för dess brukare. 
Den kvalitet som uppstår i mötet mellan användare och IT-system (vid användningen) 
kallar vi situationell handlingskvalitet. Denna kvalitet är inte bara beroende av IT-
systemets handlingsbarhet, utan förstås även av användares kompetens som i sin tur 
beror på bl a utbildning, erfarenhet och motivation (Figur 103).  

 

KompetensHandlingsbarhet

Situationell handlingskvalitet

Utbildning
Erfarenheter

Design
Innehåll

KompetensHandlingsbarhet

Situationell handlingskvalitet

Utbildning
Erfarenheter

Design
Innehåll

 
Figur 103 Situationell handlingskvalitet vid IT-användning beror av IT-systemets 
handlingsbarhet och användares kompetens 

                                                 
24 Detta bygger på Gibsons (1979) ekologiska perceptionsteori och särskilt begreppet ’affordance’. 
Med detta avses de handlingsmöjligheter som ett objekt tillhandahåller för dess potentiella brukare. Se 
även Norman (1988) om detta begrepp. Goldkuhl (2002b) och Goldkuhl & Röstlinger (2003b) har 
skrivit om detta begrepp i relation till handlingsbarhet.  
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Detta innebär också att en låg handlingsbarhet hos IT-system delvis kan kompenseras 
genom hög kompetens hos användare eller genom andra yttre hjälpmedel; t ex använ-
darhandböcker med utförliga beskrivningar av IT-systemets funktionalitet. Människor 
som arbetar med bristfälliga IT-system under en längre tid lär sig hur de fungerar och 
kompenserar därmed brister i själva systemet. För IT-system med många sällanvända-
re ges inte så lätt sådana kompensationsmöjligheter.  

KunskaperKunskaper

 
Figur 104 Låg handlingsbarhet hos system måste kompenseras med  
högt kunnande och andra handlingsbara hjälpmedel 

6.2 Tre skikt av handlingskvaliteter 
Handlingsbarhet är ett perspektiv som delvis innefattar användbarhet, men som sam-
tidigt går betydligt vidare. Användbarhet25 tenderar att fokusera på interaktion männi-
ska – dator. Detta är förstås viktigt, men datoranvändning bör inte ses som ett självän-
damål utan är instrumentellt i relation till andra syften och handlingar. Datoranvänd-
ning syftar till att befrämja, möjliggöra och underlätta handlande för att uppnå verk-
samhetssyften. Handlingsbarhet betonar att människa - datorinteraktion bör fungera 
tillfredställande, och det bidrar med modeller (t ex EIAL; se avsnitt 3.5) och metoder 
för detta. Handlingsbarhet erbjuder därmed ett vidgat seende. Att använda IT-system i 
verksamheter, innebär normalt att en användare kommunicerar med andra aktörer. IT-
system medierar verksamhetskommunikation. Samtidigt som användaren interagerar 
med IT-instrumentet så kommunicerar hon med andra aktörer. Denna verksamhets-
kommunikation bör vara en viktig del av verksamheten, dvs uppfylla viktiga mål för 
verksamheten. Verksamhetskommunikation är del i verksamhetsprocesser. Verksam-
hetsprocesser syftar till att, genom framställning av materiella eller immateriella pro-
dukter tillfredställa verksamhetens klienter.  

Utifrån detta kan vi säga att IT-användningen skall vara pragmatisk multifunktionellt. 
När en användare 1) interagerar med ett IT-system så 2) kommunicerar hon samtidigt 
med andra aktörer och gör detta 3) som ett led i tillfredställandet av klienter till verk-
samheten26. Det är detta som vi menar med pragmatisk multifunktionalitet och som är 
ett grundläggande kännetecken för perspektivet handlingsbarhet. Vi kan tala om tre 
skikt av handlingskvaliteter: Vi kan tala om 1) interaktionskvalitet (samspelet använ-
                                                 
25 Vi har skrivit om skillnader mellan användbarhet och handlingsbarhet i avsnitt 1.5 ovan. 
26 Vi har skrivit om detta bl.a i avsnitt 2.5 ovan. Se även Goldkuhl & Röstlinger (2005) för djupare 
resonemang om verksamheters roller.  
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dare - IT-system), 2) kommunikationskvalitet (IT-system som mediator av verksam-
hetskommunikation) och 3) Processkvalitet (IT-användning som instrument i verk-
samhetsprocesser). Detta har illustrerats i Figur 105.  

Av denna figur och resonemanget ovan kan man kanske felaktigt få intrycket att IT-
system är begränsat till en slags intern angelägenhet i organisationen. Så behöver inte 
alls vara fallet, och nuförtiden ser vi en starkt ökad användning av IT-system i kom-
munikation med externa intressenter som t ex kunder och leverantörer (t ex olika e-
tjänster27). Här måste ofta kraven på handlingsbara IT-system ställas ännu högre. 
Kunder nöjer sig inte med dåliga IT-gränssnitt, då kanske de klickar sig vidare till 
andra leverantörer som har bättre IT-system att interagera med.  

Interaktionskvalitet Kommunikationskvalitet ProcesskvalitetInteraktionskvalitet Kommunikationskvalitet Processkvalitet  
Figur 105 Handlingsbarhet: Tre skikt av handlingskvaliteter (interna användare) 

Figur 105 beskrev situationen med en intern användare. Vi kan transformera denna 
figur med tre handlingskvaliteter till att gälla för externa användare (som kunder, 
medborgare etc). Figur 106 beskriver de tre handlingskvaliteterna i relation till exter-
na användare. För den externa användaren gäller inte bara IT-systemets processkvali-
tet (som i Figur 105) utan även interaktionskvalitet och kommunikationskvalitet. Den 
externa användaren behöver kunna hantera IT-systemet som ett instrument och kom-
munikationsmedium. Detta ställer stora krav på god handlingsbarhet. Låg handlings-
barhet hos IT-system som opererar gentemot externa användare kan ytterst sällan 
kompenseras av användarutbildning eller andra hjälpmedel.  

InteraktionskvalitetKommunikationskvalitet
Processkvalitet

InteraktionskvalitetKommunikationskvalitet
Processkvalitet  

Figur 106 Handlingsbarhet: Tre skikt av handlingskvaliteter (externa användare) 

                                                 
27 Se t.ex Persson & Goldkuhl (2005) och Hultgren & Eriksson (2005) om handlingsbarhet och e-
tjänster.  
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6.3 Handlingsbarhet genom slump eller medveten 
design 

Handlingsbarhet är som sagt ett perspektiv på IT-system och som sådant av betydelse 
för design och utvärdering av IT-system. Handlingsbarhet är ett pragmatiskt perspek-
tiv och det är därför självklart att det har operationaliserats i metoder som kan använ-
das för design och utvärdering. Dessa metoder (beskrivna i kapitel 4 och 5) skall dock 
inte användas mekaniskt. Perspektivet handlingsbarhet måste hållas levande när man 
använder metoderna för design och utvärdering. De olika modeller och principer som 
presenterades i början av denna rapport (kapitel 1 - 3) är viktiga att ha med sig när 
metoderna appliceras. Det gäller att tänka handlingsbarhet!  

De metoder som vi har presenterat här är inte enda vägen till handlingsbarhet. Det 
finns förstås IT-system som kan karaktäriseras som handlingsbara utan att dess ut-
vecklare tillämpat dessa metoder eller inte ens tänkt handlingsbarhet såsom vi har be-
skrivit det här. Man har lyckats bygga handlingsbara IT-system eftersom man strävat 
efter en hög brukskvalitet hos IT-system. Behöver man alltså inte använda perspekti-
vet handlingsbarhet eller dess metoder för att åstadkomma handlingsbara IT-system? 
Handlingsbara IT-system kan komma till genom ”slump” eller genom medveten de-
sign (Cronholm & Goldkuhl, 2002). Det går som sagt att få handlingsbara IT-system 
utan särskilda metoder för detta. Men har man som mål med systemutvecklingen att 
skapa handlingsbara IT-system så bör man för säkerhets skull tillämpa metoder och 
perspektiv som stödjer detta. Det bör öka sannolikheten att verkligen åstadkomma 
handlingsbara IT-system. Det gäller att säkerställa att handlingsbara IT-system inte 
bara utvecklas genom ”slump” utan tas fram genom medveten och avsiktlig design. 

Vi ser en stor potential i att IT-system kan hjälpa människor och verksamheter. Men 
då måste de göras handlingsbara. De måste göras handlingsbara för både människa 
och verksamhet! 
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