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Sammanfattning 

Vi undersöker genom denna uppsats i vilken grad ett informationssystem som utvecklats med ett 
användbarhetsperspektiv också uppnår handlingsbarhet. Då vi under vår utbildning blivit väl 
bevandrade i både användbarhet och handlingsbarhet, framförallt teoretiskt, så har det uppstått en 
fråga som vi vill behandla. Nämligen: leder systemutveckling utifrån ett användbarhets-
perspektiv gärna till handlingsbara system? För att söka svar på denna fråga så är intervjuer av 
användare i ett egenutvecklat system samt observation av densamma det som utgör de empiriska 
erfarenheterna.  
 
Slutsatsen är att användbarhetsperspektivet inte i detta fall per automatik lett till en hög 
handlingsbarhet utan vi ser en tämligen låg handlingsbarhet trots att användbarheten är tydlig 
och rådande. Utvecklingen av systemet har skett med användarmedverkan och intervjuerna visar 
på att det mest är funktionalitetskrav där samråd varit gällande.  Vi tror att samråd med 
användarna gällande gränssnittet leder till en högre användbarhet samt handlingsbarhet. Vi tror 
även att handlingsbarhet och användarmeverkan behöver vara starkt förknippade med varann, 
detta därför att användarna är de som förstår verksamheten och därmed ökar sannolikheten att 
uppfylla kriterierna för handlingsbara system.  
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Förord 

Vi som skrivit denna kandidatuppsats läser på det systemvetenskapliga programmet i Linköping 
och hade förmånen att utföra studien hos SMHI i Norrköping. Vi skulle vilja tacka alla 
respondenter som ställde upp på intervjuer, särskilt tack vill vi rikta till Per Grapengiesser som 
var den huvudsakliga kontakten hos SMHI och försåg oss med det material studien behövde samt 
ordnade så att intervjuer blev av med lämpade respondenter. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Hans Holmgren som varit ett stort stöd i vårt 
utvecklande av kunskap. 
 
Linköping i Juni 2008 
 
 
Jari Nätynki Johan Busk Eriksson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under vår utbildning på det systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet har 
vi upprepade gånger kommit i kontakt med begreppet handlingsbarhet. Då vi finner detta 
ämne intressant ville vi skriva vår kandidatuppsats om handlingsbarhet. Handlingsbarhet som 
synsätt är dock enligt vår uppfattning inte spritt i någon större utsträckning utanför ämnet 
informatik på Linköpings universitet. Vi undrar därför om det går att uppnå handlings-
barhetens mål med andra metoder än de som framtagits specifikt för att uppnå 
handlingsbarhet. 
 
Handlingsbarhetsbegreppet är tongivande i utbildningen på det systemvetenskapliga 
programmet. Handlingsbarhet är att underlätta för systemets användare att utföra handlingar 
som kommer verksamheten till nytta, vilket skiljer sig från användbarhet främst på den 
punkten att ett användbart system inte nödvändigtvis ger verksamhetsnytta. Vi föredrar att se 
handlingsbarhet som ett perspektiv eller synsätt på användbarhet. Användarmedverkan, att ett 
systems tänkta användare medverkar under utvecklingen av systemet, är ett ämne som vi 
finner intressant, och vi tror att ett sådant arbetssätt ökar medvetenheten för användbarhet och 
handlingsbarhet, i och med att användarna själva får vara med och specificera systemen i stor 
utsträckning. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi avser att undersöka i vilken grad ett egenutvecklat system med ett tydligt användbarhets-
perspektiv också uppnår handlingsbarhet. Vi söker att utveckla kunskap genom en fallstudie 
för att därigenom se i vilken grad: 
 

• Handlingsbarhet kan uppnås genom ett tydligt användbarhetsperspektiv vid 

utvecklingen av system. 

• Användarmedverkan kan bidra till handlingsbarhet vid utvecklingen av system. 

1.3 Målgrupp 

Vi riktar oss till personen som är intresserade av begreppen användbarhet och handlings-
barhet. Dessa kan tänkas vara studenter men också andra som utvecklar kunskap om 
systemutveckling. Uppsatsen kan även vara av intresse för SMHI, som är föremål för studien. 

1.4 Avgränsning 

Vi kommer i första hand att studera hur systemets användare själva ser systemet som vi 
undersöker. Vår egen utvärdering kommer främst att rikta in sig på systemets användar-
gränssnitt, inte den underliggande funktionaliteten, då systemet ifråga är ett expertsystem för 
hydrologer och ingen av oss har någon djupare insikt i hydrologi. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver den vetenskapliga ansats och de metodval som vi antar för denna 
uppsats, samt motivering till dessa val. 

2.1 Positivism och Hermeneutik 

Man brukar enligt Thurén (1991) tala om två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar, 
positivismen och hermeneutiken. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskaperna och vill 
gärna tro på en absolut kunskap (Thurén, 1991). 
 
Positivismen är en vetenskapsteoretisk inriktning som tar avstånd från sådant som inte är 
verkligt och iakttagbart. Endast sådant som går att iaktta bör vara objekt för vetenskapen, 
vetenskapliga utsagor måste kunna verifieras med empiriska data. Ju mer fakta som samlas in 
desto närmare kommer man mönster eller regelbundenheter som kan leda fram till allmänna 
slutsatser. Vetenskapen växer enligt positivismen när allt mer fakta samlas in och därmed kan 
allt större mer allmänna slutsatser dras. (Lundahl&Skärvad, 1999) 
 
Hermenutiken är utpräglat humanistisk till sin inriktning, det vill säga förmågan att tolka och 
förstå andra människor (Thurén, 1991). En hermenutiker menar att mänsklig verklighet är av 
språklig natur och att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. 
(Patel&Davidsson, 2003) 
 
De forskningsideal som finns inom samhällsvetenskaperna är betydligt mer svårfångade än de 
positivistiska, huvudsyftet inom hermeneutiken kan sägas vara att tolka och förstå. 
Hermeneutik är att uttolka och förstå exempelvis hur andra människor upplever sin situation 
och vad det betyder för deras beslut och handlingar. Sådana enskilda fenomen kan dock 
endast förstås genom att förstå det speciella sammanhang de ingår i och styrs också av vem 
som gör tolkningen, ur vilket perspektiv och med vilket språk det görs. Forskning om 
mänskliga och sociala sammanhang kan bara leda fram till kunskap som är tidsbunden, det 
vill säga kunskap som är relevant här och nu. Det är därmed också svårt att generalisera som 
hermeneutiker. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
En hermeneutisk forskare närmar sig problematiken subjektivt och utifrån sin förförståelse.  
Förförståelsen, de känslor och tankar som forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för 
att tolka och förstå den problematik som behandlas. Positivisten studerar gärna 
forskningsobjektet bit för bit medan hermeneutikern försöker se helheten i forsknings-
problemet. Denna uppfattning kallas för holism och där helheten i forskningsproblemet anses 
vara mer än summan av delarna i forskningsproblemet. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.2 Induktion och deduktion 

Induktion innebär att man drar generella slutsatser utifrån empiriska data och förutsätter 
därmed kvantifiering. Induktion kan alltså vara mer eller mindre sannolik men aldrig uppnå 
hundraprocentig visshet. Att tänka på vid kvantitativa , induktiva undersökningar är 
tillförlitlighet. En undersökning måste bygga på ett urval som är representativt för att 
eliminera att tillfälligheter påverkar resultatet. Lyckas man eliminera slumpfaktorn 
någorlunda, exempelvis om flera undersökare använder samma metod och kommer fram till 
samma resultat då har undersökningen hög Reliabilitet. Validitet innebär att man verkligen 
undersöker det man avser att undersöka och inget annat. (Thurèn, 1991) 
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Deduktiva slutsatser betraktas istället som giltiga om de är logiskt sammanhängande. Den 
sanningen behöver dock inte nödvändigtvis stämma överens med verkligheten. Vid 
hypotetiskt-deduktiva metoder ställer man upp hypoteser som premisser och gör en deduktiv 
slutledning och jämför om premisserna stämmer med verkligheten. På detta sätt använder man 
sig av både empiriska erfarenheter och logik. (Thurèn, 1991) 

2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvalitativa metoder handlar enligt Repstad (2007) om att karaktärisera. Det vill säga att söka 
egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. I kvantitativa metoder används siffror i 
flera faser av forskningsprocessen, exempelvis för att beskriva hur vanlig en företeelse är, för 
att jämföra olika företeelser med varandra, för att bestämma statistisk representativitet i ett 
urval och för att uttrycka statistiska samband eller korrelationer mellan egenskaper. (Repstad, 
2007) 
 
Medan siffror och tal är det vanliga arbetsmaterialet i kvantitativa metoder så är det snarare 
texten som är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet i kvalitativa metoder. Observation av 
det som sker är en av de centrala kvalitativa metoderna och då kanske man frågar sig hur 
texten blir viktig i processen. I den kvalitativa forskningsprocessen skriver forskaren ned sina 
observationer i textform och det är detta som ligger till grund för den fortsatta analysen. På 
samma sätt gör man med intervjuer, såväl spontana som informella utlåtanden som 
uppkommer i samband med observation eller mer förberedda och systematiska intervjuer. 
(Repstad, 2007) 
 
Validitet när det gäller kvalitativa metoder gäller snarare hela forskningsprocessen än som vid 
kvantitativa undersökningar, att man studerar rätt företeelse. Validitet i en kvalitativ studie 
kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 
forskningsprocessen, samt om denne lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning 
av den studerades situation. I kvantitativa undersökningar så är god teoretisk underbyggnad 
samt bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen det som ger god reliabilitet. I 
kvalitativa ansatser kan det istället handla om att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden av livsvärlden eller miljön. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.4 Metodtriangulering 

Metodtriangulering kallas det för när man studerar ett och samma fenomen utifrån exempelvis 
både observationer och en kvantitativ intervjuundersökning. En kombination av olika metoder 
ger ett bredare dataunderlag och därmed en säkrare grund för den tolkning som görs. Man kan 
till exempel kombinera olika kvalitativa metoder i ett och samma projekt, observation och 
intervjuer för att undersöka vad folk gör och se efter om det stämmer med vad de säger 
(Repstad, 2007). 

2.5  Studiens angreppsätt 

Då denna studie initierades ansåg vi att om vi skulle göra denna typ av studie så lämpar sig en 
organisation som dels utvecklar sina system själva, samt har användbarhet och användar-
medverkan som tydliga kriterier i utvecklingen.  
 
Studien antar ett hermeneutiskt förhållningssätt då det kommer att handla om att göra 
tolkningar utifrån dels det som respondenterna ger uttryck för, samt resultatet av den 
utvärdering av systemet som vi själva kommer att göra. Vi kommer att behöva tolka och 
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förstå fenomen i denna studie för att svara på vår frågeställning och är således av rent 
hermeneutisk karaktär. 
 
För slutledning kommer vi inte att kunna dra så kallade induktiva eller generella slutsatser. 
Vår frågeställning är av den karaktären att en hypotes eller en föreställning om verkligheten 
skall prövas empiriskt. 
 
Kvalitativa metoder handlar enligt Repstad (2007) om att karaktärisera. Vi söker svar på i 
vilken grad det studerade systemet uppnår handlingsbarhet, det vill säga i vilken grad ett 
fenomen är framträdande. För att öka legitimiteten i denna typ av undersökning används ofta  
metodtriangulering. Vi kombinerar intervjuer av användare av det studerade systemet, samt 
egen observation av systemet. 
 
Denna studie är således av hermeneutisk karaktär och har en kvalitativ tolkande ansats, samt 
en kombination av induktiv och deduktiv ansats för slutledning. 

2.6 Utvärderingskriterier 

Eftersom denna studie baserar sig både på användbarhet och handlingsbarhet har vi valt ut 
kriterier utifrån dessa två områden. Då ämnena ifråga tangerar varandra i ganska stor grad är 
det också så att ett flertal av dessa kriterier passar in under båda områdena. De kriterier vi valt 
ut ifrån användbarhet och handlingsbarhet är de som vi anser är mest täckande när det gäller 
perspektiven. Många av kriterierna inom båda områdena hänger ihop med varann och lappar 
över, det ena leder i viss mån till det andra. Det är utifrån det som vi försökt välja de kriterier 
för studien som är de mest tongivande och kan svara på studiens frågeställningar. 
 
Lärbarhet 
Hur lätt har det varit för de intervjuade att lära sig de delar av systemet som de arbetar med? 
Eftersom vi inte haft möjlighet att observera inlärningen hos intervjupersonerna (Nielsen, 
1993) så har vi istället genom intervjuer försökt få svar på denna fråga. Detta kriterium ser vi 
som viktigt då en god lärbarhet minskar inlärningströskeln betydligt när nya användare ska 
läras upp. God lärbarhet bidrar även till memorerbarhet. 
 
Effektivitet 
Vilken typ av inlärningskurva (Nielsen, 1993) har systemet? Är systemets gränssnitt utformat 
för att vara enkelt för nybörjare att använda (med hjälptexter och liknande), eller är det riktat 
åt experter? Även om detta kriterium kan stå lite i kontrast med lärbarhetskriteriumet är det 
enligt oss ett viktigt kriterium att studera. IHMS är tänkt att vara ett system för experter inom 
ett visst område, med en hög effektivitetsgrad, men det är ändå värt, enligt oss, att titta lite på 
hur inlärningskurvan ser ut (Nielsen, 1993). 
 
Memorerbarhet 
Hur enkelt är det att komma tillbaks in i arbetet med systemet efter en tids frånvaro? Vi 
frågade våra intervjupersoner bland annat hur det går att sätta sig in i systemet igen efter 
semester eller liknande. Detta kriterium har ett ganska starkt samband med lärbarhet, och vi 
ser det som viktigt att det går att komma tillbaks in i systemet efter en tids frånvaro, eller för 
den delen att det är enkelt för tillfällighetsanvändare att snabbt komma in i systemet igen 
(Nielsen, 1993). 
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Handlingsrepertoar 
Är det tydligt vad som kan utföras vid varje given skärmbild (Cronholm & Goldkuhl, 2006)? 
Är gränssnittet konsekvent? Detta handlingsbarhetskriterium kan i stor grad bidra till att öka 
lärbarhet, memorerbarhet och effektivitet för systemet. 
 
�avigerbarhet 
Hur enkelt är det att orientera sig och navigera dit man vill i systemet (Cronholm & Goldkuhl, 
2006)? Detta kriterium har ett starkt samband med tidigare nämnda kriterier, anser vi, 
eftersom ett lättnavigerat system är lättare att lära sig, är effektivare och bidrar till att visa 
handlingsrepertoaren på ett tydligt sätt. 
 
Verksamhetsminne 
Går det på något sätt att se vilka tidigare inställningar som har gjorts (Cronholm & Goldkuhl, 
2006)? I ett system som IHMS är det många parametrar som ska ställas in för simuleringar. 
Vad vi vill studera är därför hur enkelt det är att se vilka parametrar som ställts in tidigare. 
Detta tror vi är ett kriterium som starkt bidrar till hur handlingsbart systemet är, eftersom ett 
bra verksamhetsminne just visar vad som gjorts tidigare – ett bra stöd för användaren, helt 
enkelt. 
 
Handlingsöversikt 
IHMS är ett mångsidigt system för hydrologiska simuleringar, men hur är det med möjligheter 
att få överblick över de handlingssteg och processer som kan göras i systemet (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006)? Vi vill med detta kriterium undersöka hur de tänkta arbetsordningar som 
finns manifesterar sig i systemet. Uppfyllande av detta kriterium skulle med stor sannolikhet 
bidra till lärbarhet och effektivitet i systemet. 
 
Handlingstillgänglighet 
Är de handlingsalternativ som finns tillgängliga vid en given situation relevanta? Saknas 
handlingsalternativ som kanske skulle behövts? I likhet med handlingsöversiktlighet så 
handlar detta kriterium om att få en så effektiv handlingsprocess som möjligt i systemet för 
den eller de simuleringar man tänkt utföra med systemet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Vi 
anser att ett system blir effektivare och mer använd- och handlingsbart om de 
handlingsalternativ som man kan tänkas behöva utföra finns nära till hands vid den punkt i 
processen som de är relevanta, och har av den anledningen valt att inkludera detta kriterium 

2.7 Om respondenterna 

De intervjuer som vi gjort har varit med hos SMHI anställda hydrologer med varierande längd 
på anställning. För att komma i kontakt med dessa har vi haft stor hjälp av Per Grapengiesser, 
som är en av dem som utvecklar systemet IHMS, som vi har undersökt. 
 
Sten Lindell har arbetat med IHMS sedan första versionen och har tack vare detta djupa 
insikter vad gäller de möjligheter som finns i systemet och hur systemet utvecklats genom 
åren. 
 
Carl Granström har 3-4 års erfarenhet av att arbeta med IHMS, och sysslar huvudsakligen 
med kalibrering av vattennivåer i systemet. 
 
Gustav Enmark var vid intervjutillfället nyanställd vid SMHI och nyutexaminerad 
civilingenjör och har arbetat med IHMS i ungefär två månader. Detta ger oss goda synpunkter 
vad gäller inlärning av IHMS. 



 

6 

 
Gun Grahn hade en del ansvar vad gäller det administrativa i det system som IHMS ersatte 
och är med i den referensgrupp vars uppdrag var att ta fram det modernare IHMS. Vi har i vår 
intervju inriktat oss främst på frågor som har samband med detta. 
 
Katarina Losjö har arbetat med IHMS i 20 år, vilket ger oss värdefulla insikter i systemets och 
gränssnittets utveckling över tid. 
 
Niclas Hjerdt arbetar mycket med IHMS, och hans typiska arbetssituationer kräver en hel del 
kunskap om den underliggande tekniken som IHMS bygger på. Han har även i viss 
utsträckning lärt ut IHMS till externa kunder, vilket ger oss synpunkter på hur lätt att lära 
systemet kan vara. 

2.8 Metodkritik 

En av de brister som hermeneutiken kan beskyllas för är att det kan vara svårt att generalisera 
de resultat som framkommer. Samma problem kan finnas när man gör en kvalitativ ansats. 
Det kan därför vara möjligt att den slutsats vi kommer fram till inte är helt och hållet 
generaliserbar. Vårt syfte är å andra sidan att göra en fallstudie inom området, vilket är fullt 
möjligt att uppnå även utan att generalisera resultatet. 

2.9 Källkritik 

Det kan tyckas som om vi har använt oss av ett förhållandevis litet antal källor med tanke på 
omfattningen av denna uppsats. Vi har dock försökt belysa de grundläggande koncepten inom 
de teoretiska områden vi behandlat. Den inventering av teori som vi gjort pekade gång på 
gång till ett fåtal källor på vilka andra arbeten i stora delar baserat sig på. När det gäller 
handlingsbarhet är det naturligt att de som tagit fram begreppet är den främsta källan till teori, 
vilket i stor grad även gäller vår behandling av användbarhet, där Jakob Nielsen är en av de 
mer framstående inom användbarhetsdesign.  
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3. Teori 
Vi kommer teoretiskt att behandla de två områdena användbarhet och handlingsbarhet. Dessa 
två områden relaterar mycket till varandra i och med att det är två perspektiv som behandlar 
gränssnitt och funktion i system och programvaror. Medan användbarhet som område främst 
tar hänsyn till hur användaren upplever systemet (Nielsen, 1993) ser handlingsbarheten mer 
till hur organisationen i vilket systemet ska användas kan dra nytta av systemet på bästa sätt 
(Cronholm & Goldkuhl, 2006). Det innebär, enkelt sagt, att systemet ska vara så effektivt som 
möjligt för att uppnå de mål som organisationen har för systemet ifråga (Cronholm & 
Goldkuhl, 2006). Användbarhet har inte samma specifika inriktning, organisationens krav 
hamnar inte i centrum på samma sätt som i handlingsbarhet. 

3.1 Användbarhet 

Termen ”användarvänligt” myntades på den tiden då datorer började betraktas som något som 
inte bara är en obekvämlighet. Denna term är dock inte helt lämplig, då den dels är onödigt 
antropomorfisk – användare behöver inte system som är ”vänliga”, de behöver system som 
inte står i vägen för dem – dels för att termen implicerar att system endimensionellt kan 
beskrivas som mer eller mindre användarvänligt, när olika användare i själva verket har olika 
behov och vad som är ”användarvänligt” i en användares ögon kan upplevas som obekvämt 
för en annan användare. (Nielsen, 1993) 
 
Ottersten och Berndtsson (2002) kallar användbarhet för en kvalitetsegenskap hos interaktiva 
produkter, och en hög användbarhet visar sig genom att den uppfyller beställarens och 
målgruppernas syften. Användbarheten visar sig i samspelet mellan produkten och dess 
användare över en tidsperiod, det vill säga under användning. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

3.1.1 Definition 

Det finns en ISO-standard för användbarhet, eller snarare för hur en utvecklingsprocess ska 
kunna säkerställa användbarhet, ISO 13407 (Ottersten & Berndtsson, 2002). Standarden 
innefattar fyra aktiviteter som ska påbörjas så tidigt som det går i ett projekt; förstå och 
specificera användningskontext, specificera användarens och organisationens krav och behov, 
producera designlösningar och evaluera designen mot kraven (ISO, 1999). Figur 1. 
Användarcentrerade aktiviteters inbördes förhållanden (efter Usability.net, 2006) visar på 
dessa aktiviteters inbördes förhållanden i en iterativ process. 
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1. Planera den 

användarcentrerade 

processen

2. Specificera 

användningskontext

3. Specificera 

användar- och 

organisationskrav

4. Producera 

designlösningar

5. Utvärdera 

design mot 

kravställningar

Möter kraven

 

Figur 1. Användarcentrerade aktiviteters inbördes förhållanden (efter Usability.net, 2006) 

 
Nielsen (1993) skriver att användbarhet inte är en endimensionell egenskap för ett 
användargränssnitt. Användbarhet har ett flertal komponenter och är traditionellt sett 
associerat med fem attribut: (Nielsen, 1993) 

• Lärbarhet (Learnability) 

• Effektivitet (Efficiency) 

• Memorerbarhet (Memorability) 

• Låg felfrekvens(Few and non-catastrophical Errors) 

• Satisfierbarhet (Satisfaction) 

3.1.2 Lärbarhet 

Lärbarhet kan till viss del ses som det mest fundamentala användbarhetsattributet, eftersom de 
flesta system behöver vara lätta att lära sig. De första intrycken en användare får av ett system 
är också normalt sett när användaren ska lära sig använda det. (Nielsen, 1993) 
 
Ett systems lärbarhet är förmodligen det enklaste av attributen att mäta, med ett möjligt 
undantag för subjektiv nöjdhet (Nielsen, 1993); man väljer helt enkelt ut några användare som 
inte tidigare använt systemet och mäter den tid det tar för dessa att uppnå en viss 
färdighetsnivå. Den vanligaste metoden för att uttrycka en färdighetsnivå är att specificera 
uppgifter som användarna ska kunna utföra, alternativt att användare ska kunna utföra en 
mängd uppgifter inom en viss tidsram (Nielsen, 1993). 
 
Inlärningskurva 
Nielsen (1993) menar att de flesta systems inlärningskurvor börjar med att användaren inte 
alls kan använda systemet (noll effektivitet) vid tiden 0, med undantag för vissa system där 
krav ställs att användaren ska kunna utföra en uppgift omedelbart med ett lyckat resultat 
(exempelvis informationssystem i muséer). Telles (i Nielsen, 1993) menar att detta inte heller 
gäller då användaren flyttar kunskap från tidigare system, exempelvis vid uppgradering av en 
ordbehandlare. 
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Figur 2 Inlärningskurva fr. Nielsen (1993) s.28 

 
Figur 2 Inlärningskurva fr. Nielsen (1993) s.28 illustrerar hur användarens effektivitet 
påverkas av vilket fokus systemet har (expertanvändare kontra nybörjare) över tiden. 
Beroende på systemets utgångspunkt vad gäller fokus på användargrupp blir tiden mellan t0 
till det att användaren kan arbeta effektivt annorlunda. Nybörjarfokus ger en fördel i början, 
men vartefter tiden går går expertanvändarfokus om och stabiliserar sig på en högre nivå än 
nybörjaren. (Nielsen, 1993)  

3.1.3 Effektivitet 

Nielsen (1993) menar att effektivitet syftar på expertanvändarens fortlöpande effektivitetsnivå 
när inlärningskurvan planar ut (se Figur 2). Denna nivå kan ta lång tid att nå, och en del 
användare kommer förmodligen att fortsätta lära sig oavbrutet (Nielsen, 1993). De flesta 
användare kommer dock nå en platånivå när de har lärt sig ”tillräckligt” (Rosson, 1984; 
Carroll & Rosson, 1987 i Nielsen, 1993). 
 
För att mäta effektivitet hos expertanvändare krävs det, tämligen uppenbart, vana användare. 
Erfarenhet av system kan definieras informellt – antingen genom att användaren själv anser 
sig vara en erfaren användare eller att användaren har använt systemet längre än en viss tid – 
eller mer formellt i termer av antal timmar användaren har suttit vid systemet. Den informella 
definitionen används vanligen när system som redan varit i bruk en tid, medan den mer 
formella oftast används vid experiment med nya system utan etablerad användarbas. Det går 
även att använda inlärningskurvan för att definiera erfarna användare genom att kontinuerligt 
mäta prestationsförmåga, och när denna inte ökat betydligt under en viss tidsperiod anta att 
användaren uppnått ”platånivån”. Mätning av effektivitet görs typiskt därför genom att 
definiera expertis, välja ut en representativ mängd användare med denna expertis, för att sedan 
mäta den tid det tar för dessa användare att utföra typiska uppgifter. (Nielsen, 1993) 

3.1.4 Memorerbarhet 

Tillfällighetsanvändare är den tredje stora kategorin av användare, vid sidan av 
nybörjaranvändare och vana användare. Tillfällighetsanvändare använder systemet i perioder, 
till skillnad från de mer vana användarna. Tillfällighetsanvändare har dock, till skillnad från 
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nya användare, använt systemet tidigare, och behöver därför inte lära sig det från början. 
(Nielsen, 1993) 
 
Ett gränssnitt som är enkelt att komma ihåg är ett viktigt kriterium för användare som kommer 
tillbaks till ett system efter att ha varit på semester, eller som tillfälligtvis slutat använda ett 
system av en annan anledning. I stor utsträckning gör förbättringar i lärbarhet också att 
gränssnittet blir lättare att komma ihåg, men principiellt är användbarheten för att komma 
tillbaks till ett system annorlunda än att komma i kontakt med systemet för första gången. 
(Nielsen, 1993) 
 
Memorerbarhet är sällan testad i lika stor utsträckning som de andra användbarhetsattributen, 
men det finns två huvudsakliga sätt att mäta det på. Det ena sättet är att utföra ett standardtest 
med användare som har varit borta från systemet en längre tid och mäta den tid det tar för 
dessa att utföra några typiska arbetsuppgifter, det andra sättet är att utföra ett minnestest med 
användare efter att de slutfört en testsession med systemet och be dem förklara effekten av 
olika kommandon, eller att namnge kommandot som gör en viss sak – gränssnittets 
memorerbarhetspoäng blir antalet rätta svar som användarna ger. (Nielsen, 1993) 

3.1.5 Låg felfrekvens 

Användare ska göra så få fel som möjligt vid användande av ett informationssystem. Fel 
definieras som en handling som inte uppnår önskat resultat, och systemets felfrekvens mäts 
genom att räkna antalet sådana handlingar när en användare utför en specifik handling. 
Felfrekvens kan därför mätas samtidigt som andra användbarhetsattribut mäts. (Nielsen, 1993) 
Att definiera fel som enbart en felaktig användarhandling tar dock inte den stora variationen 
av konsekvenser olika fel kan ha. En del fel korrigeras omedelbart av användaren, och har 
som enda effekt att de sänker användarens effektivitet något. Denna typ av fel behöver inte 
räknas in under detta attribut, då de kan tänkas inkluderas vid mätning av exempelvis 
effektivitet. Andra fel är däremot mer katastrofala till sin natur, antingen för att de inte 
upptäcks av användaren och därigenom leder till ett felaktigt arbetsresultat, vilket är svårt att 
återhämta sig från. Sådana bör räknas separat från mindre fel, och extra åtgärder bör tas för att 
minimera deras förekomst. (Nielsen, 1993) 

3.1.6 Subjektiv satisfierbarhet 

Detta attribut syftar på hur ”trevligt” användaren upplever att systemet är (Nielsen, 1993). 
Detta går att mäta på ett flertal sätt, varav ett sätt kan vara att mäta objektiva mätningar istället 
för att efterfråga användarens preferenser vad gäller gränssnittet. Det har förekommit fall där 
psykofysiologiska mätmetoder såsom EEG, puls, blodtryck och adrenalinnivåer har använts 
för att mäta användarens stress- och komfortnivå, men detta är oftast en mindre lämplig metod 
för studier i användbarhet. (Nielsen, 1993) 
 
En alternativ metod är att fråga användarna vad deras subjektiva åsikter är. Kvantitet är ett 
nyckelbegrepp här för att åstadkomma ett visst mått av objektivitet i mätmetoden. I och med 
att hela syftet med attributet subjektiv satisfierbarhet är att ta reda på om användarna 
uppskattar systemet är det högst lämpligt att fråga användarna, och det är således den 
vanligaste mätmetoden i användbarhetsstudier. (Nielsen, 1993) 

3.1.7 Att mäta användbarhet 

Användbarhet mäts oftast genom att med hjälp av represenativt utvalda testanvändare, eller 
med hjälp av ”riktiga” användare i riktiga användningssituationer. I båda fallen är det viktigt 
att användbarheten mäts relativt till användarna – ett system kan tänkas ha olika 
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användbarhetskaraktär beroende på vilken användare som använder det och vilka uppgifter 
denne utför. Man bör därför börja med att definiera representativa användningssituationer för 
vilka användbarhetsattributen kan mätas. (Nielsen, 1993) 

3.2 Handlingsbarhet 

Konceptet Handlingsbara IT-System är resultatet av att forskningsgruppen vid forsknings-
nätverket VITS återupptog forskningen kring VIBA/SIMM under slutet av 1990-talet. 
Begreppet är enligt författarna ett perspektiv på IT-System som lyfter fram vad som görs vid 
IT-användning. Det innebär att handlingar som utförs av människor ställs i fokus. 
(Cronholm&Goldkuhl, 2006) 

3.2.1 Definition 

Handlingsbarhet definieras av Cronholm och Goldkuhl (2006) som: 
 
Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och att därigenom 

befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra handlingar både genom 

systemet och utifrån systemet baserat på dess information. 

 
Hur man uppfattar och resonerar kring IT-system är också avgörande för hur man designar, 
utvecklar och inte minst utvärderar system.  IT-system skall befrämja, möjliggöra och 
underlätta systemanvändares handlingar, det vill säga användares handlingar. Detta innebär att 
IT-Systemet skall vara lätt att använda och att handlingsrepertoaren är tydlig och lättåtkomlig. 
(Cronholm&Goldkuhl, 2006) 
 
Det innebär också att IT-systemen skall ha förmåga att utföra vissa typer av handlingar. 
Handlingsbarheten i ett IT-system är alltid relaterad till sin verksamhetskontext där IT-
systemet används. Denna kontext omfattar användarnas förkunskaper och färdigheter både när 
det gäller systemet och den arbetsuppgift som användaren utför. 
Därför kan inte handlingsbarhet ses som en statisk egenskap hos systemet utan blir beroende 
också av de förutsättningar som omgivande faktorer skapar (Cronholm&Goldkuhl, 2006).  
 
Ett IT-system består enligt handlingsbarhetsperspektivet av : 
 
Handlingspotential - (en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar). 
Handlingar - (som sker antingen via interaktion mellan IT-system och användare eller 
automatiskt av IT-systemet). 
Verksamhetsminne - (information om tidigare utförda handlingar och förutsättningar för 
handling lagrat i ett minne). 
Dokument - (handlingsförutsättningar, handlingsmedia och handlingsresultat). 
Verksamhetsspråk - (ett strukturerat verksamhetsspråk sätter ramar för handlingar, 
verksamhetsminne och dokument). (Cronholm&Goldkuhl, 2006) 
 
Vid design av IT-system så innebär det att man formar ett handlingsutrymme som möjliggör 
och begränsar handlandet. Handlingsutrymmet utgör en repertoar av handlingar och en 
relaterad vokabulär. Vokabulären speglar de begrepp som finns i verksamheten och dess 
språk. 
 
IT-systemet behöver också ett minne över handlingar som utförts, detta minne återfinnes 
oftast i IT-systemets databas och utgör en del av organisationens verksamhetsminne. 
Interaktion med IT-systemet sker normalt genom skärmdokument, som har en 
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handlingspotential genom att IT-systemets funktionalitet är åtkomlig genom just 
skärmdokument (Cronholm&Goldkuhl, 2006). 

3.2.2 Varför Handlingsbarhet? 

Ett ofta använt kvalitetsmått är användbarhet och då vanligen standarden (ISO 9241:11). 
Detta kvalitetsmått fokuserar på i vilken grad specificerade användargrupper  anser att ett 
system är ändamålsenligt, effektivt och subjektivt tillfredsställande för att utföra specifika 
uppgifter. Användbarhet fokuserar framförallt på kognitiva aspekter och hur människor 
interagerar med ett IT-system (se Figur 3). 
 

 

Figur 3. Användare interagerar med ett IT-system (användbarhetsperspektiv) 

 

Användbarhetsperspektivet betraktar ofta IT-system som system för hantering av stora 
datamängder, med detta följer ofta en representationell syn på data. Det vill säga att IT-
systemet i första hand ses som en databas och en avbild eller modell av verkligheten (se Figur 
4). 
 

 
Figur 4. IT-systemet illustrerar en bild av verkligheten för användaren (avbildningsperspektiv) 
  
Handlingsbarhetsbegreppet utmanar dessa synsätt eftersom IT-system idag är en del i vårt 
dagliga arbete, ett arbete som ofta handlar om samarbete och koordinering med andra 
människor. Enligt handlingsbarhetsperspektivet är IT-system mycket mer än att lagra, söka 
och organisera data. (Cronholm&Goldkuhl, 2006) 
 
Ett av huvudsyftena med IT-system är att stödja den kommunikation som förekommer mellan: 
aktörer inom en organisation, olika organisationer, privata konsumenter och företag, 
medborgare och myndigheter/förvaltningar. Arbete utifrån synsättet handlingsbarhet innebär 
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således att inta ett kommunikativt perspektiv. Då IT-system utgör ett verktyg i 
kommunikationsprocesser är det naturligtvis viktigt att systemet är utformat för att stödja 
kommunikation (Figur 5). (Cronholm&Goldkuhl, 2006) 
 
 

 
Figur 5. Aktörer i en verksamhet kommunicerar via ett IT-system 
(handlingsbarhetsperspektiv) 
 
Ett vanligt problem med många av dagens IT-system är att  den lagrade informationen ofta är 
anonymiserad. Detta är en naturlig konsekvens av det så kallade avbildningsperspektivet då 
data ses som en objektiv modell av verkligheten. All kommunikation har ju dock en sändare 
och en mottagare och om det saknas uppgifter om när informationen skapades kan 
informationen bli svår att värdera. Handlingsbarhet innebär att göra IT-system tydliga för 
användaren, så att det klart framgår vilka handlingar som utförs och av vem . Därför är det 
viktigt att i en kommunikationsprocess synliggöra aktörer så att man kan konstatera vem som 
sagt vad och när. (Cronholm&Goldkuhl, 2006) 

3.2.3 �är är ett system handlingsbart? 

När är ett system handlingsbart? För att exemplifiera sker nedan en kortfattad genomgång av 
de handlingsbarhetskriterier som författarna definierat (Cronholm m fl 2003; Ågerfalk m fl, 
2002, I Cronholm&Goldkuhl, 2006). Kriterierna beskrivs mer utförligt i punkt 3.4. 
 

• enkelt förstår vad som kan göras med systemet (enkel handlingsrepertoar) 
• kan ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose kommunikationsbehov)  
• enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart)  
• förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (handlingstransparent) 
• 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)  
• när jag har entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (god begrepps- 

och handlingskonsistens)  
• när jag har lämpliga handlingsalternativ tillgängliga i en behovssituation 

(handlingstillgängligt)  
• när jag har överblick över olika handlingssteg i en process och var jag befinner 

mig för tillfället (god handlingsöversikt)  
• när jag vet om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras 

(ändringsbart)  
• när jag endast behöver registrera/kommunicera relevant information (relevanta 

kommunikationskrav)  
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• när jag erhåller förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av relevant 
bearbetning och lagring av meddelanden (skapande av goda 
kommunikationsförutsättningar) 

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

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

3.2.4 Gränssnittet som handlings- och kommunikationsmedium 

Gränssnittet är användarens handlingsmedium. Den innehåller den repertoar av handlingar 
som kan utföras, meddelanden att läsa samt möjligheter att formulera meddelanden 
(Cronholm&Goldkuhl, 2006).  
Handlingsbarhetsperspektivet har en kommunikativ syn på IT-system, denna kommunikativa 
syn är också tillämplig även på användargränssnittet. Den innebär en betoning av att en 
användare kommunicerar med andra användare när denne interagerar med IT-systemet via 
dess gränssnitt, se Figur 6. IT-användning är därmed en social process i och med att den är 
teknikmedierad verksamhetskommunikation. (Cronholm&Goldkuhl, 2006) 
 

 

Figur 6  Ett kommunikativt perspektiv på användargränssnitt (från Sjöström&Goldkuhl, 2003 
I Cronholm&Goldkuhl, 2006) 

Elementarinteraktionsloopen 
Beroende på interaktionens kommunikativa funktion så delades den in enligt ovan (se figur x) 
i fyra delar. EIAL (ElementarInteraktionsLoopen) är en viktig modell och central inom 
Handlingsbarhet. Modellen är utvecklad efter en ide om att se på interaktion som en pågående 
interaktion mellan användare och IT-system. (Cronholm&Goldkuhl, 2006) 
En interaktiv situation består av fyra faser: 
 
informering – användaren tolkar den handlingsrepertoar som erbjuds och de meddelanden 
som finns samt fattar ett beslut om vilken handling som skall utföras. 
 
utförande – användaren utför en aktiv handling riktad mot IT-systemet. 
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IT-systemets reaktion – IT-systemet utför den handling som användaren begärt. 
 
IT-systemets tolkning – användaren tolkar vad IT-systemet utfört. 
 
I mitten av denna loop är ett skärmdokument placerat, som är ett handlingsmedium för 
användaren när denne agerar. Skärmdokumentet är en del av gränssnittet och har olika 
funktioner, i informerandefasen används dokumentet för läsning och innehåller då information 
om vilka handlingar som är möjliga och andra villkor för handling. Nästa fas utgör direkt stöd 
för användarens utförande av handling. Användaren fyller exempelvis i ett fält och klickar på 
en knapp för att utföra en handling och den efterföljande reaktionen från IT-systemets sida 
skall ses som en respons på användarens handling. IT-systemets reaktion kan resultera i 
förändrat skärmdokument genom IT-systemets exponering av resultat (Cronholm&Goldkuhl, 
2006). 

 
  

Figur 7. ElementarInterAktionsLoopen 

 

3.2.5 Principer för Handlingsbarhet 

Vid utveckling och utvärdering av handlingsbara IT-system kan man använda sig av ett antal 
principer, kvalitetsideal som stödjer processen. Cronholm & Goldkuhl (2006) formulerar 
dessa enligt följande: 
 
Tydlig handlingsrepertoar 
Detta kriterium handlar om att systemet på ett tydligt och begripligt sätt visar den 
handlingsrepertoar som finns tillgänglig, vilka verksamhetshandlingar som kan utföras i en 
viss given situation. Att vara tydlig avseende handlingsrepertoar handlar om att exempelvis 
formulera text i knappar och skärmdokument på ett sätt som talar om både handlingen som 
utförs och beteckning på det aktuella objektet. Ytterligare tydlighet uppnås om man använder 
det språkbruk (vokabulär) som normalt förekommer i verksamheten. 
 
Tillgodose kommunikationsbehov 
Denna princip framhäver att IT-system används för att kommunicera med andra aktörer i 
verksamheten.  Detta behov skall kunna tillgodoses genom systemet. Man skall ha möjlighet 
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att registrera genom exempelvis fördefinierade fält  olika uppgifter som man vill att andra 
personer skall bli informerade om. Dessa uppgifter blir vanligen lagrade i IT-systemets 
verksamhetsminne för att kommuniceras vidare till en mottagare. 
 
Lätt att navigera 
Ett enkelt navigeringsstöd oavsett IT-systemets struktur. När användaren förflyttar sig i 
systemet skall användaren  kunna orientera sig och enkelt kunna lokalisera var i IT-systemet 
en verksamhetshandling kan utföras, därav bör en spårbarhet av navigeringen visas. 
 
Handlingstransparent 
IT-systemet skall vara utformat så att användare förstår att verksamhetsminnet  förändras vid 
en verksamhetshandling. Det är viktigt att användaren förstår konsekvenser av utförda 
handlingar, såväl förändringar av verksamhetsminne som andra systemhandlingar. 
 
Tydlig feedback 
När verksamhetsminnet  påverkas av en verksamhetshandling är det viktigt att systemet 
tydliggör att just det har skett. Systemet kan exempelvis svara med en beskrivning av vad 
systemet just gjort eller förändra det aktuella skärmdokumentetså att användaren förstår att 
verksamhetsminnet förändrats. Vid navigering kan tydlighet stödjas exempelvis med att 
tydligt rubricera varje skärmdokument . 
 
Lättåtkomligt verksamhetsminne 
Tidigare lagrad information skall vara lättillgänglig, det kan vara information om tidigare 
utförda handlingar och förväntade handlingar samt andra förutsättningar för handlingars 
utförande. 
 
Aktörstydlighet 
Det kan finnas behov att vid sidan av systemet kontakta någon som har sagt något genom 
systemet. Det bör därför vara tydligt vem som står för innehållet i ett meddelande. Denna 
princip kan ses som en uppmaning till att förhindra anonymitet i IT-system. 
 
Känd och begriplig vokabulär 
IT-systemets språk skall motsvara verksamhetens och användarnas språk. IT-systemets språk 
skall utgöra en naturlig och begriplig del av det verksamhetsspråk  som används i 
verksamheten.  
 
Intentionellt tydligt 
Det får inte råda en tvekan om kommunikativa avsikter, användaren behöver förstå vad olika 
meddelanden (skärmdokument) betyder. Vad som är skärmdokumentets avsikt bör vara 
tydligt. 
 
Handlingsstödjande 
Innehållet i skärmdokument  skall ge goda förutsättningar för att utföra verksamhets-
handlingar både inom och utom systemet . Följdaktligen bör den information som visas vara 
lätt att tolka samt att de handlingar som erbjuds skall vara lättillgängliga och adekvata. 
Relationer mellan olika handlingar ska visualiseras på ett sätt så att användaren enkelt förstår 
om det finns en speciell ordning mellan dem.  
 
Begrepps- och handlingskonsistens 
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En god begrepps- och handlingskonsistens innebär att användaren har entydig och klar 
förståelse av olika handlingsuttryck. Inkonsistenta uttryck skall undvikas för att minera risker 
till förvirring hos användare. 
  
Handlingstillgänglighet 
Denna princip avser att lämpliga handlingsalternativ skall finnas tillgängliga i en 
behovssituation. Lämpliga handlingsalternativ kan avse registreringsbehov och/eller 
informationsbehov. Lämpliga handlingsalternativ bör inte saknas i en användningssituation. 
De bör inte vara svårtillgängliga, dvs de skall finnas där användaren befinner sig. Aktuella 
handlingsalternativ kanske finns på något helt annat ställe i IT-systemet (dess dokument-
rymd), vilket gör det extra omständligt för användaren att utföra detta. Sådan 
svårtillgänglighet bör undvikas. 
 
Handlingsöversiktligt 
När man i en process har god överblick över olika handlingssteg och var man befinner sig i 
processen för tillfället. Ofta är flera dokument i en process relaterade till varandra på ett 
logiskt vis, en tänkt arbetsordning. Användaren behöver både kunna fokusera handlingar inom 
ett visst dokument samt kunna få en bredare översikt över hur flera dokument och handlingar 
hänger samman. 
 
Ändringsbarhet 
Ett handlingsbart IT-system är ändringsbart. Ändringsbarhet innebär att användaren skall gare 
utförda handlingar eller veta om och när en ändring är tillåten att utföra . Tydlighet i om 
huruvida en utförd handling kan ändras. 
 
Relevanta kommunikationskrav 
Ett IT-system skall vara utformat så att endast relevant information behöver registreras. Den 
information som lagras skall ej vara redundant och inte heller återfinnas tidigare i systemet. 
Att behöva registrera irrelevant information ger upphov till frustration. Information som finns 
tidigare i systemet bör presenteras automatiskt. 
 
Goda kommunikationsförutsättningar 
Goda kommunikationsförutsättningar föreligger när användaren erhåller förväntade/önskvärda 
effekter i IT-systemet i form av relevant bearbetning och lagring av meddelanden. 
 
Adressatrelevant kommunikation 
En användare kommunicerar via ett IT-system därför att formulerade meddelanden förväntas 
få effekter i verksamheten. Denna princip innebär att förväntade/önskvärda effekter ska 
uppstå genom att IT-systemet producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra 
användare. IT-system kan användas till att både filtrera och sätta samman information på olika 
sätt enligt fördefinierade regler. Genom att utnyttja denna möjlighet kan informationen bli 
adressatrelevant, dvs. den är relevant för läsaren i en specifik situation. 
 
Adressatanpassad kommunikation 
Denna princip beror av den föregående principen men skiljer sig på så sätt att principen 
betonar att IT-systemet ska stödja att information sprids vid lämplig tidpunkt, via lämpligt 
media och lämplig form. Mottagaren behöver få information vid lämplig tidpunkt för att 
eventuellt kunna utföra förväntade handlingar. Detta innebär också att distributionen av 
meddelanden behöver ske på sätt som når mottagaren. T.ex kanske är mottagaren inte på en 
ordinarie arbetsplats (med stationär dator tillgänglig), utan behöver  nås via mobila media. 
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4. Empiri 
Detta kapitel sammanställer de insamlade empiriska erfarenheter som erhållits dels genom 
intervjuer med fem hydrologer, varav en respondent har haft en betydande roll när det gäller 
användarmedverkan, samt en utvärdering av det systemstöd som hydrologer på SMHI arbetar 
med dagligen. Inledningsvis beskrivs organisationens uppdrag och arbetsområden för att ge en 
ökad förståelse för vilken karaktär det system som granskas innehar. 

4.1 SMHI 

Avsnittet beskriver den organisation där vi samlat empiriska erfarenheter till denna uppsats 
och informationen är hämtad huvudsakligen från SMHI:s webbplats. 

 

Figur 6. (SMHI i Norrköping, Eget foto) 

 
Uppdrag 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har i första hand ett uppdrag från staten att 
förvalta och utveckla information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, 
näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag. Genom kunskap och 
framförhållning kan samhället bättre möta de utmaningar som väderförhållanden och klimat 
skapar. 
SMHI är en myndighet under miljödepartementet och dess uppgift är att bedriva tre typer av 
verksamhet: anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter och affärs-
verksamhet på kommersiella villkor.  Gemensamt för dessa olika verksamhetsgrenar är att de 
vilar på samma grundprincip – att bidra till ökad samhällsnytta, säkerhet och ett uthålligt 
samhälle. 
En mycket stor mängd data samlas dygnet runt in från markstationer, ballonger, fartyg, bojar, 
flygplan, väderradar, satelliter och blixtlokaliseringssystem. All information tas om hand i 
mycket kraftfulla datorer. Avancerade beräkningsmodeller gör analyser och prognoser som 
ligger till grund för fortsatt arbete. 
 
Tre huvudsakliga arbetsområden 
Meteorologi handlar om studerandet av atmosfären, bland annat moln; vart de finns, vilken 
höjd de är på, och hur de rör sig. Detta görs med hjälp av satelliter, som även kan mäta 
temperaturer samt urskilja algblomningar och is. 
 
Oceanografin är läran om havet , dess strömmar, vågor och havsvattnets övriga fysikaliska 
egenskaper. Oceanografi innefattar även havets samspel med atmosfären och tillrinningen från 
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land. Havsvattnets kemiska egenskaper samt hur biologin påverkas av havsvattnets fysik och 
kemi  men även människans påverkan på haven studeras. 
 
Hydrologin är läran om vattenförhållandena på jordens landområden samt de processer som 
svarar för kretsloppet. Tolv stycken hydrologer bildar en ständig jour för att beräkna och 
förutse och därmed varna för höga flöden i våra sjöar vattendrag. 
 
Vid översvämningar stiger vattennivån i hav, sjöar och vattendrag så mycket att landområden 
som normalt är torra ställs under vatten. Vanligen så orsakas översvämningar i sverige främst 
av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning. 
 
IHMS 
Hydrologer på SMHI har ett systemstöd i sitt arbete för att utföra hydrologiska modeller, som 
kan innebära att kalkylera och beräkna bland annat vattenflöden i framtid. Som stöd för detta 
har man ett helt egenutvecklat system i form av IHMS  som står för Integrated Hydrological 

Modelling System. Systemet är utvecklat under en längre tid och uppdateras 1-2 gånger per år. 
IHMS bygger på en underliggande modell som använts även i tidigare modellsystem. 
Systemet är skrivet i Java och används både internt inom SMHI och ute hos kunder, som till 
exempel vattenkraftsbolag. 
 

 

Figur 7. (Den skärmbild som först visas när IHMS startat upp) 

Funktionalitet 
IHMS kan användas för att simulera vattenstånd och göra prognoser i viss utsträckning för 
vattendistrikt (till exempel en älv). Detta görs genom att mata in och trimma parametrar och 
mätdata från vattendrag. Resultatet av detta kan sedan exporteras i excelformat och även visas 
i grafer med det inbyggda grafverktyget. 
 
Det går även att använda IHMS för att kalibrera de mätverktyg som används för att mäta 
vattenstånd. 
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Figur 8. (IHMS grafverktyg) 

Utveckling 

IHMS utvecklas internt på SMHI i nära samarbete med systemets användare. Detta sker 
genom en referensgrupp och genom att undersöka vad resterande användare önskar för 
funktionalitet. Största betoningen ligger på funktionalitet, exempelvis grafvisning och 
liknande. Gränssnittet är det i första hand utvecklarna som tagit fram. Rapportering av buggar 
sker fortlöpande. 
 
Externa kunder har möjlighet att påverka antingen genom att förvaltningen ser förslaget som 
bra, eller genom att själva bekosta utvecklingen. 
 

4.2 Intervjuer 

Detta avsnitt behandlar respondenternas erfarenheter av IHMS utifrån våra kriterier. Referat 
av de intervjuer vi genomfört återfinns i bilaga 1. 
Om respondenterna 
Det urval av respondenter som Per Grapengiesser ordnade åt oss ger en bred syn på IHMS 
genom respondenter med olika lång erfarenhet av systemet. En del respondenter har jobbat i 
systemet väldigt länge medan andra bara jobbat några månader. En av respondenterna är 
ansvarig för användarmedverkan och har svarat på frågor kring användarmedverkan. 

4.2.1 Lärbarhet 

På frågan om systemet är lätt att sätta sig in i, med förutsättningen att den presumtive 
användaren är verksamhetskunnig svarar Sten Lindell att vissa delar är kryptiska om man inte 
tidigare arbetat i systemet, men att hydrologer inte bör ha några problem vad gäller 
arbetsgången i systemet. 
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Utbildningen för systemet sker i samband med leverans för SMHI:s externa kunder. Det finns 
även en utförlig manual för externa kunder som går igenom systemets funktioner. Enligt Sten 
Lindell kan det ta några dagar för en ny användare att ta sig in i systemet. Gustav Ernmark 
säger att det oftast inte är IHMS som har varit det största hindret i lärandet, utan att det är den 
bakomliggande datamodellen som är komplex, vilket i vissa fall leder till att man tvingas 
ladda om ett distrikt eller starta om programmet för att få en simulering att fungera. 

4.2.2 Effektivitet 

De intervjuade anser att det går att vara effektiv med systemet, i synnerhet jämfört med det 
tidigare systemet. Det tidigare systemet var inte lika effektivt att arbeta i som den nya, Carl 
Granström säger: ”Jag har ju arbetat i gamla IHMS, och det var jättejobbigt att jobba i, så 
denna version upplevs ändå som en fröjd i jämförelse”. Mycket av detta tillskrivs att 
gränssnittet är mer likt vad de intervjuade är vana vid, ett windowsbaserat gränssnitt. 
Systemet anses inte vara helt optimalt än, men att det fyller sin funktion. 

4.2.3 Memorerbarhet 

Att kunna komma tillbaks in i systemet efter en tids frånvaro går enligt de intervjuade 
användarna ganska så smärtfritt, med vissa reservationer. Detta är dock inget som har med 
själva användargränssnittet att göra, utan beror mer på den bakomliggande datamodellen som 
IHMS bygger på – ”den biten är inte självklar”.  

4.2.4 Handlingsrepertoar 

Det är enligt de intervjuade inte alltid helt tydligt vad som ska göras vid varje given 
skärmbild: ”Det skulle kunna finnas lite hjälptexter i vissa sammanhang, det skulle 
underlätta” Det upplevs också att det finns en del saker som man måste veta för att alls kunna 
göra en modellkörning och som inte är självklart genom systemet (handlingsrepertoaren). 

4.2.5 �avigerbarhet 

Respondenterna upplever inte navigerbarheten som något problem i IHMS, man kommer till 
önskad plats och så vidare utan det är snarare faktorer bakom gränssnittet som ibland utgör en 
viss förbryllning. 

4.2.6 Verksamhetsminne 

Enligt respondenterna vore det önskvärt med en tydlighet när man påverkar verksamhets-
minnet. ”Jag höll ju på med en körnng här och ändrade en parameter som jag kom på mig 
själv att det kanske jag inte skall göra ja, det hade inte varit så bra. Så det loggas ju inte på så 
sätt.” Vidare: ”en så kallad spårbarhet eller tydlighet när ett värde i basen ändras vore önsk-
värt, en form av logg vem som ändrat och när”.  

4.2.7 Handlingsöversikt 

En del tveksamheter kring systemet uppstår där det inte är helt tydligt hur man förväntas göra.  
”där det kunde vara bra att göra användaren medveten om vad det faktiskt är man ändrar för 
värde eftersom det kan bli väldigt fel”.  
 

4.2.8 Handlingstillgänglighet 

”Det finns väldigt mycket parametrar i IHMS som inte resulterar i nåt när man ändrar dom 
och det är lite för mycket inbyggt som inte ändå är förutsättande för körningen av en modell” 
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”Men det kunde vara bra om parametrarrna, 25 stycken, grupperades exempelvis efter hur 
känsliga dom är för modellen”.  

4.3 Utvärdering av IHMS 

Denna utvärdering baserar sig dels på den manual vi fått ta del av, dels på de intervjuades 
demonstration av en typisk arbetsuppgift och dels våra egna erfarenheter av systemet IHMS, 
som vi har fått den stora förmånen att ta del av. 

4.3.1 Lärbarhet 

IHMS har på en del ställen i systemet så kallade ”tool tips” som beskriver vad som händer när 
man interagerar med föremålet under muspekaren. Detta underlättar till viss del lärbarheten, 
då det möjliggör att enkelt se vad en viss knapp eller liknande gör innan man trycker på den 
och utan att konsultera hjälpen. Manualen är utförlig och beskriver hur systemet fungerar, 
vilket även detta bidrar till att sörja för lärbarhet. 

 

Figur 9. (Tool tip) 

Den version av IHMS som vi har fått tillgång till saknar hjälpfiler åtkomliga från själva 
systemet, och vi vet inte om det finns några sådana tillgängliga i andra versioner. Lätt 
åtkomlig hjälp skulle dock ha varit nyttigt för lärbarheten. 

4.3.2 Effektivitet 

Enligt vår uppfattning som icke-hydrologer har IHMS en relativt brant lärkurva. Det är ett 
väldigt omfattande system som innehåller väldigt mycket funktionalitet, och det är ett näst-
intill obegränsat antal olika inställningskombinationer som kan göras som påverkar resultatet i 
ganska stor grad. Det är därmed rimligt att anta att effektiviteten för en ny användare är 
ganska låg fram till dess att denne lärt sig det mesta av hur systemet fungerar, men när 
användaren satt sig in i IHMS är effektiviteten troligen relativt hög, om man går efter den 
lärkurveteori som presenteras i Nielsen (1993). 

4.3.3 Memorerbarhet 

I och med att det inte finns några explicita steg för att utföra simuleringar och liknande är det 
nog inte helt trivialt att komma ihåg samtliga steg som ska utföras, vilket innebär en hel del 
arbete med att lära om systemet efter en tids frånvaro. Till exempel är det väldigt många 
förkortningar som kan vara svåra att minnas vad de betyder och vars definitioner ej finns att 
tillgå inifrån systemet, och vissa flikar har avsnitt vars funktion inte förklaras, vilket innebär 
att man antingen behöver konsultera användarmanualen eller på annat sätt ta reda på vad de 
innebär ifall man glömt bort. 
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Figur 10. (Exempel på parameternamn) 

4.3.4 Handlingsrepertoar 

Det är enligt oss inte helt självklart vad som kan (och ska) utföras vid varje given skärmbild. 
Många av flikarna i systemet är fulla av tabeller och knappar, vilket kan överväldiga en 
mindre van användare. Många av parametrarna består av förkortningar, vilket även det 
försvårar. 
 

 

Figur 11. (IHMS inställningar) 

4.3.5 �avigerbarhet 

IHMS begagnar en flikbaserad lösning för navigering. Detta medför snabb navigering mellan 
systemets olika delar. Det är svårt att tänka sig en bättre lösning för ett system såpass 
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omfattande som IHMS. Vissa flikar har även underflikar, och den hierarkiska strukturen 
känns logisk. 

 

Figur 12. (Flikar och underliggande flikar utgör grunden i IHMS navigeringsfilosofi) 

4.3.6 Verksamhetsminne 

Det finns ingen möjlighet att se vilka parametrar som har ändrats tidigare, eller av vem.  Det 
finns dock på en del platser i systemet möjlighet att skriva in kommentarer. Det var dock få av 
de intervjuade som kände till och använde sig av detta i någon större utsträckning. 
 

 

Figur 13. (Det finns viss möjlighet att skriva in kommentarer) 

IHMS tycks vara tänkt som ett fleranvändarsystem, men med en del komplikationer som 
uppstår när mer än en användare arbetar på samma distrikt samtidigt (detta är dock något som 
systemet förutsätter inte förekommer, enligt manualen). Det är även så att om en användare 
återkommer till samma distrikt kan en annan användare ha ändrat parametrar under tiden utan 
att ha noterat detta någonstans. Detta är något som kan leda till mindre exakta simuleringar 
och/eller extra arbete. 

4.3.7 Handlingsöversikt 

Titeln på flikarna i IHMS ger en god överblick över de handlingar som går att utföra i 
systemet.  Tänkta arbetsordningar är dock inte helt tydligt manifesterade, då 
demonstrationerna vi observerade under intervjuerna resulterade i en del navigerande fram 
och tillbaka i systemet för att utföra vissa uppgifter. 

4.3.8 Handlingstillgänglighet 

Med stöd i vår observationsstudie är handlingstillgängligheten varierande i grad. Några 
arbetsuppgifter föranleder mycket navigering mellan olika flikar för att justera parametrar och 
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inställningar, medan andra går att göra mer eller mindre steg för steg under en enda eller ett 
fåtal flikar. 

5. Analys och diskussion 
Detta kapitel analyserar och diskuterar de empiriska erfarenheterna i förhållande till de 
utvärderingskriterier som studien baserar sig på. 

5.1 Lärbarhet 

Som Nielsen (1993) skriver är lärbarhet ett av de mest fundamentala användbarhetsattributen. 
IHMS har till sin hjälp för lärbarheten en mycket bra manual, och nya användare får 
utbildning i systemet för att kunna lära sig systemet snabbare. 
 
IHMS riktar sig till expertanvändare. Våra intervjuer leder oss att tro att systemet är 
någorlunda lärbart för dess tänkta målgrupp, då vokabulär och handlingsmöjligheter 
överensstämmer med de som hydrologer använder sig av, och därför kan anses uppfylla 
lärbarhetskriteriet i ganska hög utsträckning. Det finns dock en del hinder för lärbarheten trots 
detta, vilket enligt intervjuerna främst kan härledas till den underliggande datamodellen, och 
inte gränssnittet som sådant. Den inbyggda hjälpen skulle även den kunna förbättras. 

5.2 Effektivitet 

Effektivitet handlar om vilken nivå användaren är på när effektivitetskurvan planar ut 
(Nielsen, 1993). De intervjuade jämför i första hand sin effektivitet med det system som 
IHMS ersatte, och är överens om att det är mycket lättare att vara effektiv i IHMS. Detta beror 
enligt de intervjuade på gränssnittet. 
 
Vi har inte haft möjlighet att undersöka effektiviteten på det sätt som Nielsen (1993) föreslår, 
utan har istället fått gå efter intervjusvar i första hand. Vi finner det dock troligt att IHMS 
medger en hög effektivitet, när man har övervunnit den relativt branta lärkurvan som finns.  

5.3 Memorerbarhet 

Memorerbarhet är besläktat med lärbarhet, men berör i större utsträckning så kallade 
tillfällighetsanvändare, användare som tillfälligtvis använder systemet (Nielsen, 1993). Att 
gränssnittet är enkelt att komma ihåg är därför viktigt. De intervjuade anser att det i princip är 
helt ”smärtfritt” att komma tillbaka in i systemet efter en tids frånvaro, åtminstone ur 
gränssnittssynpunkt. Den underliggande datamodellen ses även här som något av ett problem, 
då den inte är helt självklar. 
 
Vår egen utvärdering kommer fram till ungefär samma resultat. Vi tror dock att det skulle gå 
att förbättra memorerbarheten ytterligare genom att göra gränssnittet mer självklart med mer 
självklara processteg får olika arbetsuppgifter. 

5.4 Handlingsrepertoar 

Som Cronholm och Goldkuhl (2006) skriver så går handlingsrepertoarskriteriet ut på att 
undersöka vilka verksamhetshandlingar som kan utföras i en viss situation, hur text i knappar 
och skärmdokument formuleras. Den vokabulär som förekommer i verksamheten ska helst 
också användas (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 



 

26 

De intervjuade anser inte att det alltid är så tydligt att veta vad som sker vid varje given 
situation. Tydligare hjälptexter skulle därför underlätta. Det finns även en del kunskap man 
behöver vara införstådd med för att över huvud taget kunna göra en modellkörning. 
 
Vi har i vår egna utvärdering också kommit fram till att det inte alltid är tydligt vad som kan 
göras. Knapptexter och liknande är inte tydligt formulerade så att det är otvetydigt vad varje 
given knapp och parameter innebär. 

5.5 Navigerbarhet 

När en användare förflyttar sig i systemet så skall denne kunna orientera sig var i systemet 
man för tillfället befinner sig enligt Cronholm och Goldkuhl(2006). IHMS har en flikbaserad 
navigation mellan de olika delarna i systemet och en logisk hierarkisk struktur som gör det 
möjligt att snabbt förflytta sig i systemet. Fliksystemet i IHMS utgör samtidigt en spårbarhet 
som är essensen i detta kriterium. Respondenter och vår observation av IHMS upplever inga 
direkta brister i denna punkt utan är rent av snabb och effektiv trots att IHMS är ett system 
med en omfattande inbyggd funktionalitet. 

5.6 Verksamhetsminne 

I viss grad och endast i en del avseenden kan man om man vill kommunicera meddelanden via 
verksamhetsminnet i IHMS,  det finns dock ingen möjlighet att se vilka parametrar som 
ändrats när och av vem. Detta bygger dock på att användaren medvetet bidrar med dessa 
meddelanden och bygger på godtycke hos användaren. Enligt Carl Granström kunde det vara 
bra att göra användaren medveten om vad för värde som ändras eftersom det kan bli väldigt 
fel. En tydlighet i när ett värde i verksamhetsminnet ändras vore enligt Carl önskvärt, någon 
form av logg vem som ändrat och när. Man skulle kunna tänka sig att den 
kommentarsfunktion som finns idag sparas och tydliggörs, något som är lite anonymt idag 
enligt Carl. Gustav Enmark upplever också att ibland när man håller på och ställer in 
parametrar så kommer man på att det kanske inte är så bra att göra ändå med tanke på att det 
är verksamhetsminnet man påverkar. Enligt Niclas Hjerdt så skulle inte en ökad tydlighet i 
detta avseende kräva speciellt stora insatser i form av programmering. Niclas uttrycker också 
att det ändå är en begränsad skara som använder systemet och en öppen och bra 
kommunikation råder, så det är alltid någon som sitter på lösningen, något som å andra sidan 
innebär att det finns en hel del tyst kunskap om systemet som kanske hellre borde 
formaliseras. 

5.7 Handlingsöversikt 

Den verksamhetsvokabulär som finns speglas i namnen på flikarna i det fliksystem som utgör 
IHMS handlingsöversikt. Den tänkta arbetsordningen är inte speciellt tydlig när man väl valt 
utifrån flikarna vad man vill göra. Både enligt vår observation av systemet samt enligt de 
flesta intervjuade spenderar de en hel del tid med att komma till rätta med hur det nu var man 
gjorde. Systemet är inte tydligt i det avseendet och detta kriterium  handlar ju enligt Cronholm 
och Goldkuhl (2006) i huvudsak om att själva arbetsgången skall vara tydlig både i det 
aktuella skärmdokumentet men också om att få en översikt över hur flera skärmdokument och 
handlingar hänger samman. 
 
Carl Granström säger: ”Det är vissa saker som man bör veta och som man kanske glömmer 
bort efter ett tag, saker som man måste komma ihåg att bocka i för att över huvud taget få 
relevanta data tillbaka”. Det skulle också enligt Carl underlätta med en del hjälptexter i det 
avseendet och som skulle underlätta arbetet. De flesta intervjuade tycker att IHMS kunde 
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uppfylla detta kriterium bättre, men att det så att säga ändå löses genom det forum som 
kollegorna utgör. 

5.8 Handlingstillgänglighet 

Handlingstillgängligheten varierar en del beroende på var man befinner sig i systemet enligt 
våra observationer. Någon respondent uttrycker också att det finns väldigt mycket parametrar 
som inte resulterar i något och väldigt mycket är inbyggt som dessutom inte är förutsättande 
för en modellkörning. Katarina Losjö menar att det är inte alltid i dagens version av IHMS 
som man kan utföra vissa saker i systemet som ändå måste utföras vid sidan av systemet och 
sedan föras in i IHMS. Detta är enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) något som bör 
undvikas, detta att handlingsalternativ skall finnas tillgängliga inom den dokumentrymd som 
man jobbar i för tillfället. 

6. Slutsats och reflektion 
Hur användbart är IHMS med avseende på de användbarhetskriterier vi har valt? IHMS har 
enligt vår undersökning en ganska hög inlärningströskel, vilket gör att det tar lite tid innan en 
ny användare kan vara riktigt effektiv i systemet. Detta beror antagligen till största delen på 
att systemet har vissa egenheter vad gäller datamodellen, som inte tycks vara helt anpassad till 
det arbetssätt som IHMS medger. Det är dock ändå tydligt att ett användbarhetsperspektiv 
genomsyrat utvecklingen av systemet, bland annat med ledning av den logiska flikhierarkin 
som även ger en rätt så god spårbarhet, lärbarheten och effektiviteten. 
 
De handlingsbarhetskriterier som vi har valt att basera vår undersökning på visar dock ett 
mindre positivt resultat. Vad gäller handlingsrepertoar så är det sällan tydligt vad som sker vid 
varje knapptryckning. Ett verksamhetsminne för hantering av parameterändringar och 
liknande är något som flera av de intervjuade ansåg skulle vara behjälpligt, den funktionalitet 
som finns av det slaget är dessvärre inte tillräckligt för att uppfylla de spårbarhetsbehov som 
tycks finnas. När det gäller handlingsöversikt är det i IHMS svårt att se några tydliga 
arbetsordningar för att utföra de arbetsuppgifter som IHMS är skapat för. När det gäller 
handlingstillgänglighet finns även där brister. Navigerbarhet är dock något som vi tycker 
fungerar i IHMS. Det är enkelt att navigera systemet tack vare att flikarna i systemet är 
indelade i logiskt avdelade kategorier. 
 
Den slutsats vi kan dra utav detta, utifrån vårt syfte, är att man inte per automatik får ett 
handlingsbart system bara för att man tar hänsyn till användbarhetsprinciper vid utveckling. 
Det krävs en medvetenhet om verksamhetens mål med systemet, och fokus på de handlingar 
som ska utföras. 
 
SMHI har under sin utveckling av IHMS haft en stor grad av användarmedverkan. Vi är dock 
inte säkra på om detta har bidragit till användbarheten, eller för den delen handlingsbarheten, 
då det enligt våra intervjuer visat sig att det främst är funktionalitetskrav som utarbetats i 
samråd med användarna. Hade även gränssnittet i större grad förankrats med användarna hade 
detta antagligen haft en positiv påverkan på användbarheten, och för den delen graden av 
handlingsbarhet. En annan möjlighet hade varit att användarnas önskemål inbegripit de 
hörnstenar som handlingsbarhet bygger på. Det är således många faktorer som kan inverka. 
 
Vår slutsats vad gäller i vilken grad användarmedverkan bidrar till handlingsbarhet är att det 
beror till stor del på hur stort användarinflytande som finns, samt på vad användarna själva 
efterlyser. Även typen av användarmedverkan påverkar. 
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Det är enligt vår mening ingen omöjlighet att uppnå en hög grad av handlingsbarhet utan att 
under utveckling ta specifik hänsyn till vad handlingsbarhet är, exempelvis genom att i hög 
grad utveckla efter användbarhetsprinciper. Då handlingsbarhet går ut på att systemet inte 
bara ska vara enkelt att arbeta med (användbart), utan även till nytta för verksamheten är det 
inte en omöjlighet att utveckla ett system som enbart är användbart. Det är dock troligen 
mindre sannolikt att det går att utveckla ett system som är handlingsbart i hög grad och som 
inte samtidigt har en hög grad av användbarhet.  
 
Vi har även kommit fram till att handlingsbarhet har en stark koppling till användar-
medverkan. Användarna av ett system är en vital del i utvecklingsprocessen, inte minst för att 
de (förhoppningsvis) förstår verksamheten. Att låta systemets tänkta användare ta en aktiv del 
i utvecklingen av systemet ger större möjligheter att uppfylla de kriterier som finns för ett 
handlingsbart system. Det är däremot inte sagt att användarmedverkan i sig ger hög 
handlingsbarhet. Det är inte helt säkert att vare sig användare eller utvecklare berör alla hand-
lingsbarhetskriterier som finns om de inte känner till dem. Vi tror dock att 
användarmedverkan tillsammans med medvetenhet om vad handlingsbarhet är kan ge hög 
handlingsbarhet. 
 
Användbarhetsperspektiv vid utveckling kan bidra till en hög grad av handlingsbarhet, och 
användarmedverkan kan bidra till en hög grad av handlingsbarhet. Vi anser dock inte att dessa 
två faktorer för sig eller tillsammans automatiskt leder till en hög grad av handlingsbarhet. 
Däremot är de steg på vägen. 
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A. Bilaga – intervjuer 
Sammanställning av intervju med Sten Lindell SMHI 
Sten Lindell har varit med ända sedan begynnelsen när det gäller IHMS och har på så sätt 
väldigt god kunskap om IHMS utveckling genom åren. Det som Sten jobbar med i huvudsak 
via IHMS är att ta fram långtidsprognoser. 
Sten illustrerar hur han går tillväga med en långtidsprognos i IHMS.     
 Hur lätt det vore att komma in i systemet efter en längre bortavaro? 
”Det är inte speciellt svårt med det gränsnittsspecifika men det kan vara lite trix med 
datahanteringen bakom, den biten är inte helt självklar”. 
Vi frågar vidare om  Sten tycker att han kan utföra sin arbetsuppgift på ett tillfredsställande 
sätt?  
”Ja det tycker jag, jag har ju varit med så länge nu så att det är inga konstigheter med systemet 
på så sätt. Det är inte optimalt men det fyller absolut sin funktion, det jag förväntas göra”. 
Vad hade ni för system innan det här?  
 ”Det första var nån dos-version, man kunde inte titta på data exempelvis utan fick lyfta in 
excel och göra beräkningar. Det som verkligen är bättre i denna version är ju grafverktyget”. 
Om man förutsätter att användaren är verksamhetskunnig, är det lätt att komma in i IHMS vad 
gäller verksamhetsvokabulär och tydlighet i det avseendet?   
”Man behöver lära sig vissa delar, vi har ju externa kunder exempelvis och de erbjuds ju 
utbildning i systemet. Kunden kan behöva nån dag att komma in i det. Det är klart att det är 
lite kryptiskt om man aldrig hållit på i IHMS. För hydrologer tror jag inte det är speciellt 
konstigt att komma in i och  jobba i systemet. Vi har inte haft någon kunddialog när det här 
systemet utvecklats, utan det har skett i egen regi för oss hydrologer. Kunddelen bygger på att 
det utbildas i samband med leverans.” 
 
Sammanställning av intervju med Carl Granström SMHI 
Carl Granström har jobbat med IHMS i 3-4 år och jobbar i huvudsak med att bedöma och 
ställa prognoser när det gäller vattenflöden i IHMS. Det handlar om att kalibrera ett 
delområde utifrån tidigare värden och vattenflöden, på så sätt kan man ställa en prognos i 
framtid.  
Intervjun inleds med att Carl illustrerar en typisk interaktion i IHMS. Vidare beskriver han 
vad som kan göras och vad som är viktigt för att få ut relevanta siffror ur systemet. 
Hur lättarbetat är systemet? och hur tror du det skulle vara att komma in i systemet igen efter 
exempelvis några månader? 
” Det är vissa saker som man bör veta och som man kanske glömmer bort efter ett tag, saker 
som man måste komma ihåg att bocka i för att över huvud taget få relevanta data tillbaka.  Jag 
har ju arbetat i gamla IHMS och det var ju jättejobbigt att jobba i, så denna version upplevs 
ändå som en fröjd i jämförelse, man är ju ändå van vid att arbeta i ett så kallat windowsbaserat 
gränssnitt”.  
 Finns det saker i gränssnittet som skulle kunna underlätta det arbete som skall utföras? 
”Det skulle kunna finnas lite hjälptexter i vissa sammanhang, det skulle underlätta.” Carl 
illustrerar hur man kalibrerar ett delområde i IHMS. 
En del tveksamheter kring systemet uppstår där det inte är helt tydligt hur man förväntas göra. 
Carl visar på en del inställningar :  
”där det kunde vara bra att göra användaren medveten om vad det faktiskt är man ändrar för 
värde efter som det kan bli väldigt fel”. 
Carl uttrycker att :  
”en så kallad spårbarhet eller tydlighet när ett värde i basen ändras vore önskvärt, en form av 
logg vem som ändrat och när. Man skulle kunna tänka sig att den kommentarsfunktion som 
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finns i systemet sparas någonstans och tydliggörs, de är lite anonyma idag, de skulle behöva 
bli tydliga i sådant fall”.  
Skulle det vara önskvärt med en ökad spårbarhet i form av popups eller textrutor?  
Carl: ” I vissa utvalda situationer skulle det vara bra, definitivt”. 
Är systemet tydligt när det gäller så kallad verksamhetsvokabulär? 
Carl: ”Systemet är gjort för hydrologer och verksamhetsvokabulären är nog rätt så relevant för 
den gruppen, vi har ju också hela tiden varit med under utvecklingen av IHMS”.  
Carl poängterar än en gång en önskan om just spårbarheten och tydligheten när man 
exempelvis byter användare. 
 
Sammanställning av intervju med Gustav Enmark SMHI 
Gustav Enmark är nyutexaminerad civilingenjör och nyanställd på SMHI. Gustav har jobbat i 
IHMS i två månader. 
Är det lätt att lära sig och komma in i systemet med tanke på att du nyligen bekantat dig med 
IHMS? 
”Ja, jag tycker det känns ganska bra och genomtänkt, det är ju mycket grejer som skall 
hanteras, ganska komplicerat gällande filtyper och så vidare, så det tycker jag.”  
Med tanke på att de vi intervjuat tidigare har lång erfarenhet av IHMS och du nyligen börjat 
med densamma. Finns det situationer där systemet skulle kunna vara mer behjälplig kring 
förståelsen? 
”Man har ju frågat kollegorna en hel del i början när det varit något, möjligtvis när man 
hanterar just datan bakom,exempelvis excel-filer och liknande”. 
Du kan ju den verksamhetsvokabulär som används i din verksamhet, återspeglas den i 
systemet?  
”Jomen det tycker jag att det gör, det är väl en del uttryck som kanske inte är helt 
konsekventa, en modellkörning kanske heter framkörning, något som inte var helt självklart 
för mig vad det stod för. I det stora hela så är det ändå bra på den fronten”. 
Spårbarhet är ju ett kriterium i vår studie, hur är det med den biten i IHMS? 
”Ja, jag har lite svårt att bedöma den saken i det tidiga läget, har ju inte hållit på så länge i 
sytemet ännu.” 
Exempelvis vem som har gjort vad och så vidare? 
”Jag höll ju på med en körnng här och ändrade en parameter som jag kom på mig själv att det 
kanske jag inte skall göra ja, det hade inte varit så bra. Så det loggas ju inte på så sätt.” 
Sammanfattningsvis: IHMS är alltså rätt lätt att lära sig och är tydlig i de flesta  avseenden? 
”Det som har varit lite meckigt har oftast inte varit i IHMS utan snarare datan bakom som 
man hanterar och som är lite komplex att hantera ibland. I bland så får man ladda distriktet en 
gång till eller rent av starta om hela programmet för att få igång en körning”.  
 
Sammanställning av intervju med Gun Grahn SMHI 
Gun inleder med att presentera sin roll i framtagandet av IHMS: 
”Jag var storanvändare av IHMS och jag hade lite ansvar för den administrativa delen av det 
gamla IHMS. Nuvarande IHMS är ju en utveckling av ett gammalt system och jag var 
ansvarig för att ta emot buggrapportering och såg till att IT-avdelningen rättade till dessa. Så 
jag var ju en av 5 i en referensgrupp som hade i uppdrag att ta fram den moderniserade 
nuvarande IHMS”. 
Hur många är det som är involverade eller rättare sagt jobbar i IHMS? 
”Systemet är utrullat till en 30-40 personer men det kanske är 20 stycken som jobbar ofta i 
systemet” 
Var det du som utgjorde så att säga medverkan vid framtagandet av systemet? 
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”Näe, vi var 5 stycken i den referensgruppen, vi jobbade med främst hur det skulle se ut och 
designas eftersom vi egentligen inte skulle utveckla det bakomliggande systemet i första hand 
utan få med den funktionalitet som fanns i det tidigare. Det handlade mycket om att visa 
grafer på ett snyggt sätt och det var mest vi som jobbade i referensgruppen som sysslade med 
detta. Vi pratade ju med andra aktörer också, själva gränssnittet var ju mest IT-avdelningen 
som tog fram.” 
Utredde dom hur ni ville arbeta också vidare? 
” Vi hade ju synpunkter om det som kom med,  inte klicka för mycket och vad som skall visas 
med automatik ocksåvidare” 
Fick ni igenom synpunkterna? 
”Ja, jag tycker det, nu är ju jag inte riktigt objektiv, jag har ju varit med sen begynnelsen så 
jag tycker det som är idag är ju jättebra som system, men då är ju jag lite partisk förstås.” 
Det är ju alltid bra när det fyller målet. 
”Visst finns det lite taffliga lösningar på en del håll, man borde få upp bättre rapporter och det 
kan upplevas lite omständigt ibland men det är ju en process och sånt där blir ju bättre med 
tiden. Vi har ju nya versioner några ggr per år. ” 
Ok, det sker löpande iterering alltså? 
”Ja, vi har ju ett sånt felrapporteringssystem där vi rapporterar buggar, det vi bestämmer i ref 
gruppen beror ju på vad folk har för synpunkter, samtidigt är det ju en balansgång vad gäller 
kostnad när systemet blivit så pass stort som det ändå blivit. Versionshantera och distribution 
är ju sånt som kostar pengar. ” 
Hur är det med externa kunder? 
”De utbildas främst men de har också synpunkter som vi tar i beaktande. De har 2 möjligheter 
att påverka, antingen om SMHIs förvaltning ser det som bra eller om de vill betala för 
ytterligare utveckling. 
Användarrepresentationen är löpande alltså? 
”Ja, vi får in i gruppen buggrapporter som vi några gånger per år utarbetar en ny version.” 
”Sen är det ju så här med såna här system, den första versionen kom ju på slutet av 70-talet, då 
var det ju ett enklare system, idag är det ju mer komplext och därmed svårare att underhålla 
med avseende på önskemål från användare. Många tyckte att det gamla var bra att använda 
men det var svårare att underhålla. Jag kan tänka mig att Per inte är lika nöjd med systemet 
med tanke på att han är mer inriktad på förvaltning och det som är bakom.” 
”Jag tror att många användare tycker det är ett bra system, Sten o Katarina som ni intervjuade 
tidigare har ju använt det gamla systemet.” 
Användbarhet som begrepp genomsyrar det systemet?  *diskussion om begreppet, definition* 
”Min uppfattning är att vi får igenom såna aspekter, men vi är ju samtidigt färgade, vi tycker 
ju att systemet är användbart. Det vi mest stör oss på är mera av teknisk karaktär, det kan 
hänga sig och blir med dagen tyngre att ladda modellkörningar. En omstart tar upp emot en 7 
minuter, så det är mest såna aspekter vi anser är hinder.” 
”Användbarhet kan tänkas upplevas annorlunda av externa kunder som inte är så färgade som 
vi ju är” 
Vi hänvisar till de tidigare intervjuerna apropå det här med att komma tillbaka till ett system 
efter en tid som mått på användbarhet. Huruvida lätt det är att komma igång igen är ett mått på 
användbarhet. 
”Ja, ehh, där är det ju inte perfekt, vi har ju en tips o trix lista där vi angett saker som ’gör inte 
det och det för då fungerar inte det’. Det är inte självinstruerande, det är det inte, det tror jag 
inte nån säger till er heller.” 
”Grundförutsättning är ju att man kan sin verksamhet.” 
”Ska man ha ’självinstruerande system’ så kanske det snarare är ett hinder för en erfaren 
användare i systemet.” Sen har vi ju också manualer på systemet” 
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[.....] 
 
Sammanställning av intervju med Katarina Losjö SMHI 
Katarina har jobbat med IHMS i 20 år och var med på den tiden det var ren dos-miljö. 
Hur var det att få den så kallade ”windows”-miljön i IHMS? 
”Det underlättade väldigt mycket, det blev oerhört mycket mer användarvänligt men samtidigt 
hade man en kunskap om det som ligger bakom.” 
”Det fungerar ju bra i sig men det är ju beroende av andra system och det kan ju ta lite tid. Det 
är väl här de problem som finns uppstår, nån bugg eller så.” 
”Jag tror vi låser fast oss för mycket i system tror jag, men det är ju mera en filosofisk 
diskussion?” 
”När det funkar som det skall, så är det ju ett kanonsystem”   
Hur mycket får man som användare komma till tals när det gäller utvecklingen av IHMS? 
”Vi har ju en ihms-grupp som diskuterar vad som är bra och dåligt och det samlas ihop och 
behandlas av en styrgrupp. Så vi har ju en chans att komma med synpunkter. Väldigt öppen 
kommunikation. 
Jobbar ni i IHMS eller är det ett huvudsakligt verktyg? 
” Lite olika, för många av oss är det ett huvudsakligt verktyg” 
 
Så IHMS kan sägas utgöra er arbetsmiljö? 
”Det kan man säga, ja”. 
Finns det nåt du kommer på så här som kunde förbättras ur den synpunkten? 
”Det finns ju en del saker som vi skulle vilja kunna göra i systemet som vi idag inte kan göra 
som ligger på agendan så att säga.”  
”Exempelvis en del grejer som IHMS inte kan utföra, som vi måste utföra ändå utom systemet 
och föra in i IHMS, men det är ju en en avvägning hela tiden med resurser och tid” 
 
Sammanställning av intervju med �iclas Hjerdt SMHI 
Niclas beskriver sin typiska arbetssituation och vad han gör med IHMS. Det kan handla om 
gruvindustrin som vill veta hur vattenstånden ligger till och liknande. 
”Mycket i min arbetssituation handlar ju om att kunna tekniken bakom IHMS, exempelvis att 
hämta nån excelfil med nåt macro för att kunna köra sin modell, det är ju väldigt beroende av 
att vi har kunskap om just detta, det skulle väl inte gå för våra externa kunder kan jag tänka 
mig”. 
”Det som är bra är ju den här IHMS gruppen som fungerar som ett forum för såna här 
problem, det verkar ju ändå rätt så lyhört, de vill verkligen ta till sig detta.” 
”Vi hade ju  en gång i uppdrag att lära ut IHMS till externa kunder och de upplevde det nog 
som rätt så lättarbetat ändå kändes det som. Jag tror att den struktur, hur IHMS är uppbyggd 
med träd och så vidare är tydlig man vet var man är och ändrar i systemet, det tror jag 
kunderna också upplevde.” 
Finns det några såna uppenbara ändringar som du sett och skulle vilja ha igenom? 
”Oftast hittar man ingen optimal uppsättning parametrar, det jag tycker är att man skulle 
kunna hantera fler parametrar samtidigt, idag så får man ju så att säga en kurva i taget. Någon 
typ av ensemblekörning, där man kan köra många olika körningar samtidigt, exempelvis att 
systemet slumpar fram lite olika kurvor, för att få en bild av vad som kan tänkas vara det 
optimala kurvan för ett visst ändamål. Det skulle kunna ge bättre beslutsunderlag för 
beställare” 
”Hydrologer har ingen tradition av att köra 100 modeller, meteorologer och klimatologer har 
ju det men det gäller inte riktigt för hydrologin. De är så himla osäkert där, man är inriktad på 
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ett svar hos hydrologin medan det hos meteorologer kan bli ordentligt fel om man inte har den 
spridningen. Det är det här som jag tror vore en melodi även för hydrologin.” 
Det du förväntas göra i dagsläget, det gör du till fullo med IHMS? 
” Det är lite speciallösningar ibland och det skulle finnas mer att önska i form av beräkningar 
som kanske kunde vara mer intressanta för en själv än förutsättande för kunder.” 
[....] Niclas berättar lite också om första intrycket av IHMS:  
”Det finns väldigt mycket parametrar i IHMS som inte resulterar i nåt när man ändrar dom 
och det är lite för mycket inbyggt som ändå inte är förutsättande för körningen av en modell. 
Jag tycker ändå att man har lyckats väldigt bra med just det grafiska gränssnittet. Men det 
kunde vara bra om parametrarrna 25 stycken, grupperades exempelvis efter hur känsliga dom 
är för modellen. Detta går ju läsa om i manualen men kanske kunde byggas in i grännsnittet 
på nåt sätt.” 
 En ökad tydlighet vore önskvärt? 
”Ja, vi är ju ändå en begränsad skara som använder systemet och det kräver ju egentligen stora 
insatser i form av programmering. Dessutom så är det en väldigt öppen o bra kommunikation 
inom huset här så det är alltid nån som sitter på lösningen om det är nåt man undrar över.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 


