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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen har varit att bedöma metodmässig handlingsbarhet 
för utvärderingar av IT-system enligt sex generiska typer. Generiska typer som 
är framtagna av VITS-forskarna Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl vid 
Linköpings universitet med avsikt att stödja olika val hur man utför utvärdering 
beroende på situationen. VITS är ett forskningsnätverk inom informatikområdet 
företrädd bland annat vid Linköpings universitet. Som underlag för min under-
sökning har jag använt mig av en fallstudie där jag utvärderat ett IT-system på 
sex olika sätt i enlighet med de generiska typerna. I rapporten redovisar jag kort-
fattad resultatet från fallstudien. Däremot beskriver jag relativt utförligt hur det 
varit att arbeta med de olika utvärderingstyperna. Min upplevelse av arbetet har 
analyserats med inspiration av multi-grounded theory, där jag först analyserat 
förutsättningslöst och sedan lagt på frågeställning samt handlingsbarhet som ett 
raster.  
 
Resultatet av undersökningen visar att handlingsbarhetsorienterad utvärdering är 
ett omfattande arbete och det finns i dag inga färdigutvecklade utvärderingsme-
toder att arbeta efter. De framtagna generiska typerna ser jag som metoder under 
utveckling även om jag använt dem som informella metoder. I dagsläget krävs 
eftertänksamhet i val av både kombinationer samt ordningsföljd av utförande. 
Beroende på vilka resurser man har till sitt förfogande, kreativt tänkande och 
önskad riktning av utvärderingen kan man välja att göra på olika sätt. Jag har 
efter gjorda utvärderingar svårt att se att en generisk typ för sig själv skulle ge 
tillräcklig bredd och djup för ett helhetsmässigt intryck av IT-systemet. Speciellt 
gäller det handlingsbarheten gentemot verksamheten.  
 
Min uppfattning är att med de generiska typerna för utvärdering finns det bra 
förutsättningar för att få fram handlingsbara utvärderingsmetoder. Detta visade 
sig också när jag la på handlingsbarhet som ett raster i min analys. Av sex typer 
var det fem som uppfyllde över hälften av alla kriterier. Hälften av typerna ham-
nade uppemot 75 % kriterieuppfyllnad. Det är några arbetssteg som behöver ut-
vecklas ytterligare och vidare undersökas empiriskt i en mer omfattande och 
resursrik studie än detta. 
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1 Inledning 
Rapporten inleds med ett kapitel med syfte att ge en översiktlig bild av problem-
området och beskriva forskningsfrågan. Först presenteras en bakgrund av det 
valda undersökningsområdet, syfte och frågeställning. Dessutom beskrivs inrikt-
ningen på undersökningen genom angiven avgränsning och målgrupp. Vidare 
presenteras rapportens disposition i slutet av detta kapitel.  

1.1 Bakgrund 
I takt med den ökande användningen av informationsteknologi (IT) i dagens 
samhälle, har det vuxit fram behov av att kunna göra erforderliga bedömningar 
och värderingar av de IT-system som utvecklas och som vi använder oss av i 
vårt dagliga bruk. Genomförda IT-investeringar, som ofta är dyra, har inte alltid 
motsvarat de förväntningar ansvariga för verksamheterna haft (Håkangård & 
Nilsson, 1999). Frågor en utvärdering kan besvara, är t ex om IT-systemet 
fungerar som det är tänkt enligt beställares önskemål, om det används enligt 
avsikt, hur det är att använda. I värsta tänkbara fall (för en systemutvecklare och 
verksamhetsansvarig) ger IT-systemet felaktiga beslutsunderlag eller också 
används det inte alls. Då är det särdeles viktigt att ta reda på orsaker till detta för 
att på så sätt lära av begångna misstag och även få möjlighet att rätta till dessa.  
 
Inom forskningsnätverket VITS, (se www.vits.org), företrädd bland annat vid 
Linköpings universitet, bedrivs forskning kring utvärdering av IT-system. VITS 
står för Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och Samverkans-
former. 2003 tog VITS-forskarna Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl vid 
Linköpings universitet, fram sex olika generiska typer för utvärdering av infor-
mationssystem.  
 
I samband med publiceringen av de generiska typerna funderade jag över om 
respektive typ skulle generera någon skillnad i utvärderingsresultat, och kanske 
även i fråga om resursutnyttjande, om de användes för ett och samma IT-system. 
Vilka positiva och negativa erfarenheter av typerna i användning skulle visa sig? 
Skulle en sådan undersökning visa om någon av de generiska typerna passar 
bättre än övriga under vissa förutsättningar eller att det är en kombination av 
typerna som behövs för att kunna genomföra en framgångsrik utvärdering. En 
utvärdering som kan användas som ett underlag för att se om IT-systemet 
uppfyller de behov det är tänkt att göra, men även för att se om det finns 
möjligheter att förbättra IT-systemet.  
 
Ett koncept som arbetas med inom VITS, när det gäller utvärdering av IT-
system, är handlingsbarhet. Med handlingsbarhet menar Cronholm och 
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Goldkuhl (2003b) ”ett IT-systems förmåga att utföra handlingar och att stödja 
användare att utföra handlingar både genom systemet och vid sidan av systemet 
baserat på information från systemet”. De menar vidare att ett IT-system är 
handlingsbart om det: 
 

 är lätt att förstå vad man som användare kan göra med systemet 
 går att uttrycka det man vill genom systemet 
 är lätt att navigera i systemet 
 på ett lättförståeligt sätt visar konsekvenser av föreslagna och utförda 
handlingar 
 tydligt ger återmatning om faktiskt genomförande av önskade handlingar 
 påtagligt visar vem som sagt vad 
 använder välbekant verksamhetsspråk 
 ger stöd för önskat handlande 

 
Jag tyckte att det skulle vara särskilt spännande att jämföra hur helhetsbedöm-
ningen av ett IT-systems handlingsbarhet såg ut efter alla gjorda utvärderingar, 
för att se vad skillnaden bestod i. De sex generiska typerna, som beskrivs när-
mare i kapitel 4, är målfri, mål- och kriteriebaserad utvärdering, både med och 
utan användare (Cronholm & Goldkuhl, 2003).  

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att bedöma metodmässig handlingsbarhet 
för utvärderingar av IT-system enligt sex generiska typer. I denna undersökning 
ingår att reflektera över eventuella för- respektive nackdelar med respektive typ. 
Utöver detta en reflektion med ändamål att föreslå lämpliga kombinationer och 
dra slutsatser om när (under vilka förutsättningar) respektive typ eller kombina-
tion är lämplig. Som empirisk grundning för reflektionen användes utvärdering 
av ett mindre omfattande IT-system. 

1.3 Frågeställning 
Den överordnade frågan i undersökningen är: 
 

a) Vilka problem och styrkor finns med handlingsbarhetsorienterad utvärde-
ring?  

 
För att kunna svara på denna överordnade frågeställning har nedanstående 
underordnade frågor genererats:  
 

b) Vad karaktäriserar utvärderingsresultatet hos respektive generisk typ?  
c) Vilka för- och nackdelar finns det med respektive generisk typ? 
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d) Vilket mervärde skulle eventuella kombinationer av utvärderingstyper 
tillföra och under vilka förutsättningar skulle dessa vara lämpliga?  

1.4 Målgrupp 
De intressenter jag har identifierat som primära är både användare och till-
verkare av IT-system inom det privata och offentliga näringslivet samt forskare 
inom området. En annan målgrupp är IT-studenter men även övriga personer 
som är vetgiriga inom området utvärdering av informationssystem.   

1.5 Avgränsning 
Jag avser att studera vad utvärderingsresultatet blir av ett mindre IT-system för 
att kunna besvara min frågeställning enligt ovan. Anledningen till att jag valt ett 
mindre system är den begränsade tid på tio veckor jag haft till mitt förfogande 
för undersökningen. Jag hade från början tänkt undersöka två IT-system i stället 
för ett, för att därigenom få en viss variation. Med ett IT-system anser jag att det 
finns en möjlig risk för att valet av utvärderingsobjekt är extra känsligt och 
kritiskt för resultatet. Arbetet med utvärderingstyperna var dock mer omfattande 
än vad jag trodde från början. Det var också planerat att det skulle genomföras 
en intervju med systemvetarstudenter i årskurs 3 som parallellt arbetade med sin 
C-uppsats. Detta med syfte att få in andra värderingar en enbart mina egna som 
utvärderare och användare av de generiska typerna. Tyvärr ändrades förutsätt-
ningarna, vilket gjorde att det inte fanns någon möjlighet att ta till sig deras 
erfarenheter.  

1.6 Disposition 
I detta inledande kapitel redovisar jag bakgrund, syfte och frågeställning samt 
målgrupp och de avgränsningar jag gjort i undersökningen. I nästkommande 
kapitel redogör jag för mina ställningstaganden och tillvägagångssätt. Detta 
kapitel följs sedan av en teoretisk referensram i kapitel 3, där jag kortfattat tar 
upp begrepp och teorier som behövs för att underlätta förståelsen av min utred-
ning. De sex generiska typerna beskrivs kortfattat i kapitel 4. Tillvägagångssätt 
för utvärderingarna presenteras i kapitel 5. Resultatet av de olika utvärde-
ringarna sammanfattas, analyseras och diskuteras i kapitel 6. Kapitel 7 analy-
serar och diskuterar eventuella kombinationer av utvärderingstyperna för att föl-
jas av en presentation av slutsatser i kapitel 8. Rapporten avslutas med en egen 
reflektion över resultat och arbete. 
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2 Tillvägagångssätt och perspektiv  
I detta kapitel presenterar jag vägval i min undersökning samt min förförståelse 
inom området. För att tydligare skilja på de olika roller jag haft i denna under-
sökning, är tillvägagångssätt för utvärderingarna av IT-systemet beskrivna i 
kapitel 5. 

2.1 Tillvägagångssätt undersökning 

2.1.1 Kunskapskaraktärisering och strategi 
Med syfte att klargöra vad för slags kunskap jag kommer att söka i min studie, 
har jag använt mig av karaktärisering och strategier enligt Goldkuhl (1998) i 
följande stycken. 
 
Vid studien och jämförelsen av de resultat som kommer fram genom användan-
det av de sex generiska typerna för utvärdering av IT-system, är det karaktärise-
rande kunskap som efterfrågas. Den andra typen av kunskap som söks är av 
egenskapsbestämmande karaktär, d v s deskriptiv. Med det menas kunskap som 
beskriver någon egenskap hos en studerad och kategoriserad företeelse, t ex en 
generisk typ.  
 
När det gäller utvärderingen om alla de generiska typerna ger en fullständig bild 
eller om en kombination eventuellt ger en bättre helhetsbild, handlar det om kri-
tisk kunskap, eftersom det är fråga om att granska och ifrågasätta de olika 
typerna. 
 
Det går också att uttrycka det som att det är fråga om värdekunskap, en kunskap 
som handlar om vilken generisk typ eller kombination av typer som är lämplig 
under vissa förutsättningar. Som en följd av detta kan man även se den sökta 
kunskapen som normativ eller vägledande kunskap. Denna kunskap talar om 
vilket handlande som bör ske för att kunna uppnå önskvärda värden.  
 
För att kunna nå den önskade kunskapen kommer jag att använda mig av en 
explorativ och kritisk strategi för att utforska området med syfte att förbättra 
kunskapen om det som sådant. En del av kunskapen som söks är av vägledande 
karaktär, varför metodutvecklande strategi också är aktuell.  

2.1.2 Inhämtning av data 
Data och existerande teori är enligt min uppfattning den grund kunskap byggs 
på. De data jag samlar in ser jag som en komplex samling av olika intryck, 
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observationer och realitet som på ett eller annat sätt kommer att påverka mig och 
mitt perspektiv som undersökare från första kontakt. 
 
Med hänvisning till den kunskap och strategi jag nämner ovan (se 2.1.1), har jag 
kommit fram till att fallstudier (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 1989) lämpar 
sig bra som grundläggande sätt att inhämta primärdata för denna undersökning. 
Dels för att fallstudier lämpar sig för att testa och utveckla teorier, och dels där-
för IT-systemen kommer att utvärderas mer ingående och ur flera dimensioner. 
Enligt Repstad (1999) kan en fallstudie ofta användas vid kritiskt granskande av 
existerande teorier. En annan aspekt för valet av fallstudie beror på den begrän-
sade tidsperiod undersökningen ska genomföras på. Den insamlade primärdatan 
består följaktligen dels av utvärderingsresultat från fallstudien och dels av min 
uppfattning som utvärderare. Tillvägagångssätt för fallstudierna redovisas sepa-
rat (se kap 5.1). Figur 1 nedan ger en förenklad bild av undersökningen i sin 
helhet där mina dubbla roller framkommer. Jag utvärderar ett IT-system på sex 
olika sätt, för att sedan, (men även under pågående utvärdering), undersöka hur 
det var att genomföra utvärderingarna och vad jag fick fram för resultat. För att 
särskilja de olika roller jag haft kommer fallstudierna att refereras till som utvär-
dering och arbetet i sin helhet som undersökning.  

Figur 1 Schematisk bild undersökning 
 
Ordningen i utvärderingarna är viktig och kritisk för att få fram ett relevant 
resultat. Jag valde därför att börja med den målfria utvärderingen (se kapitel 4), 
eftersom den ska vara förutsättningslös. Något den, enligt min mening innan 
utvärderingarna började, knappast blir om jag redan testat systemet utefter mål 
respektive kriterier. Jag bestämde mig därför att inte vidare undersöka tanke-
gångar hos vare sig ansvariga för utvärderingsobjekt, affärsverksamhet eller de 
generiska utvärderingstyperna innan denna första målfria utvärdering skett. 
Först efter att mål och kriterier tagits fram, genomförde jag de mål- och kriterie-
baserade utvärderingarna. Att det inte skulle gå att göra en målfri utvärdering 
efter att ha gjort mål- eller kriteriebaserad, är en uppfattning som jag sedan revi-
derade när jag reflekterade om olika kombinationer (se kapitel 7). Jag tror det är 
fullt möjligt som utvärderare att växla perspektiv eftersom det är olika saker som 

 

Undersökning 

Utvärdering x 6 

Undersökare Utvärderare 
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fokuseras. En sådan perspektivväxling kräver dock en hel del kompetens hos 
utvärderaren. 
 
För data som redan finns dokumenterade sedan tidigare, sekundärdata, har jag 
haft förmånen att genom min handledare, som också är konstruktör till utvärde-
ringstyperna, få tillgång till senast aktuell information. Med reservation för att 
min handledare också haft dubbla roller i denna undersökning och att han haft 
en önskan att vilja se om utvärderingstyperna är handlingsbara i en utvärde-
ringssituation utan medverkan av honom själv. Vi var därför överens om att jag 
inte skulle få mer än absolut nödvändig information från honom och inte någon 
utbildning om typerna alls. Jag har också studerat tillgänglig litteratur och rap-
porter för inhämtning av information och uppbyggande av referensram.  

2.1.3 Analys av data 
Min uppfattning är att den världsbild respektive person har är högst personlig, 
oavsett om vi lever i samma samhälle med i stort samma grundläggande värde-
ringar. Det är den grunduppfattning jag har och som på ett eller annat sätt säkert 
slår igenom i mina arbeten. Jag anser därmed att det inte är möjligt att vara 
objektiv, utan mina studier och redovisade resultat påverkas av mitt sätt att se på 
och tolka verkligheten i överensstämmelse med hermeneutiken (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 
 
Detta till trots strävar jag efter att inte låta mina värderingar och förutfattade 
meningar begränsa och styra mina undersökningar. Jag menar att tillförlitlighet i 
undersökningen och objektivitet i möjligaste mån är värt att sträva efter i enlig-
het med en mer realistisk ansats enligt Patton (2002). Min hermeneutiska grund-
syn (Lundahl & Skärvad, 1999) som undersökare har också inslag av konstruk-
tivism (Patton, 2002). Detta i och med att jag menar att det är svårt att tolka 
människor, artefakter och händelser om man inte tar hänsyn till omvärlden och 
olika samverkan mellan aktörer. Det finns också inslag av pragmatism 
(Goldkuhl, 2004; Patton, 2002), symbolisk interaktionism (Patton, 2002) och 
helhetstänkande enligt systemteori (ibid) i mitt sett att se på saker och ting. Med 
pragmatism inriktar jag mig mot den praktiska sidan av att genomföra saker och 
ting. Med symbolisk interaktionism menar jag att vi människor påverkar var-
andra främst genom språklig och social interaktion. Helhetstänkande enligt 
systemteorin gör att jag ofta inte betraktar detaljer var för sig utan det är mer 
intressant för mig att se hur och varför system i sin helhet fungerar som det gör.       
 
Vid analys av resultatet från fallstudien, har jag inspirerats av multi-grounded 
theory (Goldkuhl & Cronholm, 2003) för att i möjligaste mån härleda mina slut-
satser till redovisad data. Multi-grounded theory (ibid) lägger förutom den empi-
riska grundningen också till en intern och teoretisk grundning. Det vill säga man 
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lägger till frågeställning och redan existerande teorier, i stället för att som i 
grounded theory (Strauss & Corbin, 1998) enbart låta empirin tala. Att jag väljer 
att använda multi-grounded theory som inspirationskälla i stället för renodlad 
grounded theory beror just på min ovan redovisade bild med bl a en strävan efter 
att visa upp en så realistisk bild som möjligt utefter min frågeställning. Att en-
bart analysera efter grounded theory, kan också enligt min mening göra att ana-
lysen handlar om någonting helt annat än vad syftet med undersökningen efter-
strävar.  
 
Som jag fritt tolkat och översatt beskrivningen av multi-grounded theory enligt 
Goldkuhl & Cronholm (2003) handlar det om tre olika steg för att utveckla teo-
rier: Teorigenering, explicit grundning och reflektion samt revision av forsk-
ningsfrågan. Det teorigenererande steget består i sin tur av induktiv kodning, 
konceptuellt förfinande, byggande av kategoriska strukturer samt teorisamman-
dragning. Steget explicit grundning innefattar teoretisk matchning, explicit 
empirisk validering och värdering av teoretiskt sammanhang. Stegen är inte nöd-
vändigt strukturerade i en viss ordning utan det är ett iterativt och flexibelt 
arbete. Speciellt steget reflektion och revision av forskningsfrågan är mer eller 
mindre återkommande genom hela analysprocessen. Stegen finns beskrivna i 
nedanstående figur 2.   
 

 
Figur 2 Struktur multi-grounded theory (ibid) 

 
I min undersökning har jag börjat analysera förutsättningslöst och har sedan lagt 
på frågeställning samt handlingsbarhet som ett raster. På detta vis har jag inte 
låst mig vid enbart analys på induktivt sätt, utan också låtit andra vinklingar och 
tolkningar från redan existerande teori komma fram för en kunskapsintegration.  
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Min förutsättningslösa analys gick till på så sätt att jag först rakt upp och ner 
skrev ner hur jag upplevt arbetet med de olika generiska typerna för respektive 
typ. Ganska snart delade jag in texten i två olika delar, resultat och arbete. Sedan 
kunde jag urskilja att delen om arbete handlade mycket om olika metodbegrepp 
och sorterade därför först in texten i en metods tre integrerade delar enligt 
Goldkuhl (1991) arbetssätt, begrepp och notation som ett slags förkategorier. 
Efter detta letade jag genom induktiv kodning efter underkategorier genom att 
fråga mig vad det var texten handlade om och leta efter samband. På så vis 
kunde jag strukturera och iterativt fylla på med mer information i de avsnitt jag 
kommit att kalla för Empirisk grundning i analys och diskussion. En påfyllnad som 
växelvis triggats av underkategorier som växt fram för de olika generiska 
typerna. Vartefter en ny underkategori tagits fram för någon av typerna, har jag 
utökat analysen för resterande typer med även denna underkategori i en iterativ 
anda. Sambanden mellan kategorier togs fram via en förenklad axial kodning 
med syfte att få en förklarande struktur i presentationen.    
 
Jag la sedan på ett raster som jag kallade för För- och nackdelar eftersom det är en 
viktig del av min frågeställning. Jag undersökte också utvärderingsmetodens 
Handlingsbarhet på ett deduktivt sätt med viss modifiering (se 3.7) utefter de kvali-
tetsideal för handlingsbarhet som beskrivs i kapitel 3.7.1 och 3.7.2. För att mäta 
uppfyllelse av kvalitetskriterierna har jag använt mig av en skala uppfylld, delvis 
uppfylld, inte alls uppfylld och vet ej. Den totala graden av uppfyllelse anges i 
procent. Syftet med denna mätning är att ge användare en översiktsbild. För- och 
nackdelar samt handlingsbarhet presenteras i det avsnitt i analys och diskussion 
jag kallar för Teoribaserad grundning. 
 
Analysresultat och diskussion sammanfattas sedan avslutningsvis för respektive 
typ. 
 
För kapitel 7 som handlar om kombinationer har jag tolkat och jämfört resultat 
utefter min frågeställning med kapitel 6 som empirisk grund. 

2.1.4 Metod- och källkritik 
När det gäller valet av fallstudier som metod för att inhämta primärdata menar 
t ex Lundahl & Skärvad (1999) att fallstudier som utförs som förloppsstudier 
ofta gör det lättare att nå djupare förståelse av det man studerat. Nu gjorde inte 
tidsramen för undersökningen det möjligt att genomföra fallen som förlopps-
studier utan studien ska ses som ögonblicksstudie. Jag menar dock att en ögon-
blicksskildring passar alldeles utmärkt när det gäller att utvärdera IT-system. 
Därmed inte sagt att en förloppsstudie inte skulle ge en utförligare tillförlitlighet 
av t ex användarnas uppfattning och attityder. Min uppfattning är dock att en 
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ögonblicksskildring ger tillräckligt med information om sätten att utvärdera IT-
system för att kunna tolka och jämföra resultaten. Under förutsättning att utvär-
deringarna gjorts i möjligaste mån på ett sätt som överensstämmer med de inten-
tioner konstruktörerna haft och beskrivit.  
 
Det är svårt att veta var man ska dra gränsen om när all relevant och tillgänglig 
litteratur inom området funnits och använts. Jag håller också med Lundahl & 
Skärvad (1999) om att det inte alltid är lätt att hitta flera oberoende källor och att 
det många gånger blir det en egen tolkning när det gäller bedömning om trovär-
dighet hos källan. När det gäller teorier och begrepp som enbart behandlas inom 
forskningsnätverket VITS, t ex handlingsbarhet och informationen om de sex 
generiska typerna, är det inte möjligt att hitta oberoende källor. 
 
Jag borde ha förberett mig mer inför intervjun med verksamhetsansvarig med 
syfte att ta fram mål (se bilaga 3). Här visade sig en skillnad gentemot större 
verksamheter som jag varit yrkesverksam inom. Verksamheter där begreppet 
mål är naturligt och man varje år arbetar efter både ekonomiska och kvalitets-
mässiga mål. Det fungerar inte på samma sätt i mindre verksamheter vilket jag 
borde ha förberett mig inför. Jag har även erfarenhet från mindre verksamheter 
men det var självklart för mig innan att jag skulle kunna förklara vad det var jag 
ville veta. Den kriteriebaserade intervjun med användare var också mycket svår 
att genomföra (se bilaga 3). Detta på grund av det inte var enkelt att förklara vad 
kriterierna innebar så att respondenten förstod vad det var som skulle uttryckas. 
Det ligger givetvis på mitt ansvar som intervjuare att se till att frågorna är lätta 
att förstå. Det fanns en inlärningströskel för mig själv vilket har bidragit. 
 
Det finns här en risk med att jag varit ensam om denna undersökning som bör 
poängteras. Analys och tolkning kan lätt bli enkelspårig, eftersom jag inte haft 
någon att diskutera med och därigenom generera en bredare vinkling av olika 
aspekter. 

2.2 Perspektiv - mina erfarenheter av studieområdet 
Under min utbildning jag inte kommit i kontakt med utvärderingsmetoder av 
informationssystem i någon högre utsträckning, vilket gör att mina praktiska 
kunskaper inte är så konkreta. Jag har enbart efter kriterier, utvärderat fyra 
CASE-verktyg för systemutveckling och sedan jämfört dessa IT-system utefter 
vilket stöd eller störning de skulle kunna ha på en utvecklingsprocess. Kriteri-
erna var framtagna med tanke på IT-systemens användningsområde, men också 
med syfte att täcka in så många aspekter som möjligt av IT-systemet i sig. 
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Vad jag däremot har erfarenhet av är kursutvärderingar av utbildningen. Jag har 
under snart tre år varit ansvarig för genomförandet och uppföljning av utvärde-
ringar som haft både kvantitativa och kvalitativa ansatser. 
 
Förutom denna praktiska övning har jag genom litteraturstudier och undervis-
ning stött på olika sorters utvärderingar och sätt att dela in utvärderingar på.  
 
En annan aspekt som påverkar mitt sätt att se på IT-system är att jag är en van 
datoranvändare och att jag därmed har lätt att sätta mig in i hur olika IT-system 
fungerar. Det kan göra att jag negligerar saker mindre vana datoranvändare rea-
gerar på, men också att jag är mer kritisk i mitt sätt att utvärdera. Jag har under 
min yrkesverksamma tid innan påbörjad utbildning, använt mig av en rad olika 
slags IT-system. Det har varit IT-system som behandlat t ex bild- och text, pro-
duktartiklar, priser, kalkyler, patenthandlingar, utredningar/förundersökningar, 
offertregistrering samt hantering av ramavtal. Jag har under ca 25 års tid följt en 
omvälvande utveckling från centraliserade expertstyrda IT-system till mer 
lättillgängliga med persondatorer på var mans skrivbord, där informationen lätt 
och snabbt förmedlas över hela jordklotet.   
 
Min uppfattning är att det nog är mest trovärdigt att göra flera olika sorters 
utvärderingar, så att man får en mer heltäckande bild av vilka problem (eller 
möjligheter) som finns. Jag vill också klargöra att jag inte vill utpeka mig själv 
som utvärderingsexpert enligt min ringa beskrivna professionella utvärderings-
erfarenhet ovan. Däremot som en utvärderingsnovis med starkt intresse. 
 
När det gäller metoderfarenhet har vi genom utbildningen kommit i kontakt med 
flera metoder för systemutveckling. Jag gjorde dessutom en undersökning år 
2003 i samband med min kandidatuppsats, där jag utvärderade tillämpbarheten 
av metoden FA/SIMM, d v s hur metoden praktiskt fungerar att använda. 
FA/SIMM är en utrednings- och analysansats som ska underlätta breda och väl-
förankrade beslutsunderlag för förändringar inom olika verksamheter. 
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3 Teoretisk referensram 
I varje undersökning används olika begrepp och teorier som är viktiga att defi-
niera och klargöra. Syftet med detta kapitel är att ta upp dem som enligt min 
mening är relevanta för undersökningen. Begrepp och teorier som tas upp är 
utvärdering, strategi, metod, IT-system, handlingsbarhet samt kvalitetsideal 
handlingsbarhet. 

3.1 Inventering av kunskapsläge 
Nedan följer en presentation av aktuella kunskapskällor till min undersökning. 
Jag beskriver lite kort vad som karaktäriserar de olika källorna och varför jag 
valt ut informationen. 
 

 Cronholm, Stefan & Goldkuhl, Göran (2003), Six Generic Types of Infor-
mation Systems Evaluation, The 10th European Conference on Informa-
tion Technology Evaluation (ECITE-2003), Madrid 
 Cronholm, Stefan & Goldkuhl, Göran (2003), Strategies for Information 
Systems Evaluation - Six Generic Types, Electronic Journal of Informa-
tion Systems Evaluation (EJISE). Vol 6, Issue 2 
Ovanstående är mina explicita huvudkällor när det gäller information om 
de sex generiska utvärderingstyperna. Här har författarna beskrivit vad 
som ingår och kännetecknar respektive typ.  

 
 Cronholm, Stefan (2004), Presentation actabilitysem 040226 
I denna presentation ingår hur data är tänkt att samlas in samt även infor-
mation om vilka objekt som ingår för respektive typ. Information jag be-
hövde för att kunna genomföra mina utvärderingar.  

 
 Cronholm, Stefan (2004), SC - process evaluation types 
Här presenteras tänkt process för utvärderingstyperna som jag delvis ut-
gått ifrån. Här tillkom ett nytt arbetsmoment jämfört med ovan beskrivna 
källor. 

 
 Cronholm, Stefan (2003), HUR-Möte 2003-11-24 
Detta är ett arbetsprotokoll jag fått ta del av som visar förslag på olika 
dokumentationssätt. 
 
 Eliasson, Emma (2003), Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme, 
Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.  
ISBN 91-7373-871-9 
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Denna licenciatavhandling behandlar ett tillvägagångssätt (effektanalys) 
med tillhörande analysmodeller (D.EU.PS.Modellen och fenomenanalys). 
Detta är min enda källa för det sista arbetssteget i de generiska utvärde-
ringstyperna. Det arbetsmoment som tillkom i ovan beskrivna ”SC – pro-
cess evaluation types”. 

 
 Preece Jennifer, Rogers Yvonne & Sharp Helen (2002), Interaction 
Design: Beyond Human-Computer Interaction, John Wiley & Sons, Inc- 
Nyew York, USA, ISBN 0-471-49278-7 
I denna litteratur finns det delar som beskriver utvärderingar av IT-system 
ur ett användarfokuserat perspektiv. 

 
 Patton, Michael Quinn (2002), Qualitative Research & Evaluation 
Methods, 3rd edition, Sage Publications, Beverly Hills, Kalifornien, USA, 
ISBN 0-7619-1971-6 
 Lundahl Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999), Utredningsmetodik för sam-
hällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, ISBN 
91-44-01003-6. 
 Repstad, Pål (1999), Närhet och distans - kvalitativa metoder i samhälls-
vetenskap, Studentlitteratur, Lund, tredje upplagan, ISBN 91-44-01020-6. 
Ovanstående litteratur innehåller delar som tar upp utvärdering generellt 
sett utan speciell anknytning till IT-system.  

3.2 Utvärdering 
Utvärdering, definieras enligt NE (2000) som en sammanfattande benämning för 
metoder som har till syfte att systematiskt bedöma resultat och långsiktiga 
effekter av genomförda insatser (handlingar). NE (ibid) tar upp tre olika tillväga-
gångssätt för utvärderingar: 
 

 Jämförelser mellan experiment- och kontrollgrupper för fastställande av 
förhållandet mellan insatser och effekter. 
 Måluppfyllelsemätning, där man relaterar resultat i förhållande till detalje-
rade mål. 
 Noggrann avbildning av det som ska utvärderas och beskrivning av de 
förändringsprocesser som genomförda handlingar leder till.   

 
Patton (2002) tar upp skillnad mellan målbaserad och målfri utvärdering. Han 
menar att målbaserad utvärdering mäter graden av uppfyllelse hos förutbe-
stämda och väldefinierade mål, medan målfri utvärdering innebär en förutsätt-
ningslös studie utan att ha någon kännedom om syftet med det man utvärderar. 
Han framför bland annat att man genom målfria utvärderingar kan få fram icke 
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förutsägbara oväntade effekter som annars inte skulle gå att få fram. Vidare 
nämner han också att det kan vara ett sätt att upprätthålla undersökarens obero-
ende och komma utanför möjliga begränsningar förutbestämda mål kan innebära 
för utvärderingen som sådan. Enligt Patton (2002) är målbaserade de mer klas-
siskt använda utvärderingarna och därmed tolkar jag det som att han menar att 
det är de utvärderingar som mest används.  
 
När det gäller IT-system finns det många definitioner av utvärdering. Det finns 
också många olika tillvägagångssätt, både med och utan användare. Utvärdering 
av IT-system brukar ofta vara målbaserade och då efter ekonomiska eller tek-
niska aspekter (Walsham, 1993).   
 
Inom användarfokuserade systemutvecklingsansatser som t ex Interaction 
Design (Preece et al, 2002) definieras utvärdering som ”the process of systema-
tically collecting data that informs us about what it is like for a particular user or 
group of users to use a product for a particular task in a  certain type of environ-
ment” (ibid, s 317).  
 
Utvärderingar som används under utvecklingsprocessen kallas för formativa ut-
värderingar (Scriven, 2002) och används för att kontinuerligt utvärdera om pro-
dukten motsvarar användarnas behov när det bl a gäller användbarhet och värde-
ringsgrunder. Syftet är att få idéer under arbetets gång och förbättra produkten 
efter reflektion över varför det inte fungerar som det var tänkt.  
 
Utvärderingar som görs i efterhand för att fastställa slutresultatet, d v s grad av 
måluppfyllelse, kallas för summativa utvärderingar (ibid). Summativa utvärde-
ringar görs först när programmet är klart och syftet med testningen är att mäta 
hur väl uppställda mål uppfyllts. Man kan säga att den summativa utvärderingen 
görs i kontrollerande syfte för att se om programmet lett till önskat resultat. 
 
I princip är det samma saker som utvärderas och det är egentligen bara tidpunk-
ten och syftet som skiljer dem åt. Man kan säga att det vid formativa utvärde-
ringar kan vara specifika saker man värderar och att utvärderingsresultatet an-
vänds aktivt för en redesign i en pågående utvecklingsprocess. Medan det vid 
den summativa utvärderingen är helheten för det slutliga resultatet som värderas. 
För summativa utvärderingar finns det enligt Preece et al (2002) färdiga stan-
dards man kan tillämpa som tas fram av bl a National Institute of Standards and 
Technology (NIST) i USA, the International Standards Organization (ISO) och 
the British Standards Institute (BSI).  
 
Nya interaktiva produkter, t ex webbaserade produkter, behöver enligt Preece et 
al (2002) utvärderingar som är baserade på en kombination av mål för använd-
barhet och värderingsgrunder, nya forskningsrön samt marknadsundersökningar.  
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Att utvärdera IT-system innebär enligt min mening att göra tolkningar av vad 
som fungerar mindre bra och vad som kan göras bättre. Då inte bara inriktat på 
vad som går att utföra med IT-systemet, utan också hur dessa handlingar är att 
utföra (interaktion) och varför de finns där. Det innebär initialt att analysera och 
försöka förstå syftet med IT-systemet. Att få fram vad det egentligen är me-
ningen att artefakten ska bidra med, inom en specifik verksamhet och verklighet. 
Därefter att göra en tolkning och värdering om IT-systemet verkligen uppfyller 
det som det är tänkt att göra. Tolkningar av praktiska handlingar (Goldkuhl, 
2004) utförda i en verklig användningssituation, som utmynnar i värderingar av 
desamma.  
 
Jag tycker i princip att det är en nackdel om användare inte är med i utvärde-
ringar av IT-system. Det innebär att viktiga användarspecifika synpunkter bort-
ses från om man enbart förlitar sig på utvärderingar som är utförda av experter. 
Att samla in data från olika källor innebär att en triangulering (Patton, 2002; 
Repstad, 1999) uppnås och därmed en ökad säkerhet i utvärderingsresultatet. En 
svårighet med utvärderingar är att vi människor är olika, så även experter. Det är 
inte säkert att experterna tycker likadant (kanske snarare regel än undantag?). Ett 
problem som är viktigt för en expert, är förmodligen inte alls ett problem för en 
annan expert. Det finns enligt min mening därför en risk för att expertutvärdera-
rens perspektiv, omdöme och tolkning av vad för funktioner som ingår i ett IT-
system blir utslagsgivande för resultatet. Subjektiva uppfattningar har betydelse 
för utvärderingar av IT-system. Enligt Löwgren (1993) är användares subjektiva 
uppfattningar gentemot IT-system en viktig del för att mäta IT-systems använd-
barhet. Han föreslår att man använder sig av en modell han kallar för REAL-
modellen där ”A” står för ”attitude”. 

3.3 Strategi 
Ett central begrepp när det gäller de sex olika utvärderingstyperna som ingår i 
denna undersökning är strategi. Detta eftersom konstruktörerna själva definierar 
de olika utvärderingstyperna som strategier.  
 
Strategi är ett begrepp som härstammar från det militära området (NE, 2000) 
men som via säkerhetspolitik överförts till andra områden. Vad jag kan förstå 
handlar strategi, i den betydelsen, om att med militära maktmedel nå politiska 
mål. Jag väljer här att bortse från den mer militära betydelsen, för att koncent-
rera mig på strategi ur organisationsteoretiskt och kognitivt perspektiv.  
 
En strategi innebär, enligt Bolman et al (1997) och Abrahamsson & Andersen 
(2000), en framåtriktad planering som visar handlingssätt och resursfördelning, 
där det ingår fastlagda mål, med syfte att förverkliga en ofta långsiktig vision. 
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En vision kan ses som en ideal bild av framtiden som inte är lika preciserad som 
mål.  
 
Det finns flera sätt att definiera strategi på (Abrahamsson & Andersen, 2000).  
Mintzberg & Quinn (1998) tar upp fem mer eller mindre överlappande olika sett 
att se på strategi. Strategi som plan, knep, mönster, position eller perspektiv. 
Nedan följer kortfattad beskrivning om vad de lägger in i de olika definitio-
nerna.  
 
Strategi som plan är en medveten handlingsplan som är utarbetad innan själva 
handlingen träder ikraft med syfte att nå vissa mål. 
 
Strategi som knep innebär en manöver i manipulerande syfte att överlista en 
motståndare eller vinna fördelar gentemot densamme. 
 
Strategi som mönster handlar om att i efterhand beskriva ett sätt eller mönster 
t ex ett företag medvetet eller omedvetet handlat på. 
 
Strategi som position innebär att medvetet positionera t ex en organisation för 
att stärka sin ställning gentemot konkurrenter. 
 
Strategi som perspektiv går ut på att förmedla en abstrakt gemensam uppfatt-
ning med syfte att styra eller leda människors sätt att agera i riktning mot en 
organisations mål. 
 
Ur kognitivt perspektiv ses strategi som en metod att tankemässigt uppnå mål 
genom att ”successivt applicera olika tankeoperationer” (NE, 2000). Ofta före-
kommande i samband med att man arbetar med att lösa problem genom att kon-
sekvent välja den handling som ”mest minskar avståndet till målet” eller genom 
analogilösning (utgå från lösningar av liknande problem).  
 
Den vanligaste uppfattningen är dock (Abrahamsson & Andersen, 2000) att upp-
fatta strategi som en plan som fastlägger och förtydligar mål, samt visar på vik-
tiga riktlinjer och aktiviteter för att kunna uppnå dessa mål. En definition som 
stämmer bra överens med vad de sex generiska typerna innehåller och också 
med min egen uppfattning om vad strategi är. En viktig del i en strategi är då att 
den innehåller metoder, ett begrepp som jag valt att beskriva i ett särskilt avsnitt 
(se 3.4 nedan).  
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3.4 Metod 
Nedan följer definitioner för vad en metod vanligen innebär inom informatikom-
rådet. Jag har valt att ta med detta eftersom metoder ingår som en viktig kompo-
nent i de olika strategierna för utvärdering av IT-system.  
 
“An explicit way of structuring one’s thinking and actions. Methodologies con-
tain models and reflect particular perspectives of “reality” based on their em-
bedded philosophical paradigms. A methodology must show “what” steps to 
take, “how” those steps are to be performed and most importantly the reasons 
“why” the methodology user must follow those steps and in the suggested or-
der.”  (Jayaratna 1994, s 37) 
 
Metoder är vägledningar för det praktiska arbetet med t ex systemutveckling 
(Goldkuhl, 1991) och innehåller riktlinjer eller föreskrifter för de tre integrerade 
delarna arbetssätt, begrepp och notation, se figur 3 nedan. Det går också att ut-
trycka det som att en metod är en detaljerad beskrivning av hur man går till väga 
för att utföra en viss uppgift (Andersen, 1994). En viktig aspekt är också att 
metoden visar hur dessa handlingar ska utföras och varför handlingarna ska ut-
föras samt i vilken ordning (Jayaratna, 1994).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 De tre delarna i en metod (fritt efter Goldkuhl, 1991) 

 
Det går att kategorisera metoder som företeelse på lite olika sätt. Ett sätt att 
skilja metoder åt är att dela in dem i formella och informella metoder (Yi, 2000). 
Yi menar att en formell metod har väldefinierad syntax och semantik samt 
detaljerad beskrivning hur den ska användas. I en formell metod gör man inga 
anpassningar eller avsteg. En informell metod är däremot mer översiktligt 
beskrivet och lämnar öppet för användaren att använda sitt subjektiva omdöme. 
Ett annat sätt är att skilja på hårda och mjuka metoder (Avison & Fitzgerald, 
1995), där hårda metoder är mer formellt tekniskt inriktade och mjuka metoder 
mer informella och inriktade på helhetstänkande med hänsyn tagen till både per-
sonliga och kulturella aspekter. 
 

METOD 

BEGREPPARBETS-
SÄTT 

NOTATION 
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Jag ser Jayaratnas definition av metodologi som en synonym för metod vilket 
enligt min mening också överensstämmer med Andersens och Goldkuhls defini-
tion. För att förtydliga vad jag lägger in i begreppet metodologi enligt Jayaratnas 
ovan nämnda definition, ser jag inte metodologi som synonymt med metod. 
Begreppen används ofta i engelskspråkig text som likvärdiga men enligt min 
åsikt är metodologi läran om metoder, en samlad kunskap om metoder. Enligt 
Goldkuhl jämställs metodologisering med ”studium av metoder som företeelse” 
(Goldkuhl, 1991). Stamper (1988) använder metodologi som likvärdigt med 
metod under protest, men uttrycker det samtidigt som att det vore bättre att skilja 
på begreppen. Han menar att det annars inte skulle finnas något namn för jämfö-
rande och kritiska studier av metoder i allmänhet.  

3.5 IT-system 
I grund och botten är IT-system enligt min mening enkelt uttryckt datoriserade 
informationssystem. Beroende på olika perspektiv, går det sedan att precisera 
definitionen av IT-system på lite olika sätt (Cronholm et al, 2003).  
 
”Från det handlingsorienterade perspektivet består ett IT-system av: 
 

 en handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av hand-
lingar) 
 handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system samt 
handlingar som utförs automatiskt av IT-system 
 ett handlingsminne (ett minne innehållande information om tidigare ut-
förda handlingar och förutsättningar för handling) 
 dokument (som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlings-
resultat) 
 ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, 
handlingsminne och dokument)” 

 
(Cronholm et al, 2003 s 3) 
 
En definition som stämmer överens med hur jag ser på vad ett IT-system är. 

3.6 Handlingsbarhet 
Genom att definiera ett IT-system som ovan (se kap 3.5), menar Cronholm et al 
(2003) att ett IT-system har handlingsbarhet. Handlingsbarhet definieras vidare 
som ”ability to perform actions and to permit, promote and facilitate users to 
perform their actions both through the system and based on messages from the 
system, in some business context” (Ågerfalk et al, 1999 s3). 
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Begreppet handlingsbarhet innefattar således inte bara hur interaktionen med IT-
system är gränssnittsmässigt ur ett användbarhetsperspektiv, utan det tar också 
hänsyn till vad som kommuniceras inom verksamheten och varför (ibid). Detta 
innebär att för att verkligen förstå vad det är ett IT-system ska tillföra en verk-
samhet, är det en förutsättning att utvecklare, men även utvärderare, förstår den 
verksamhet IT-systemet ska verka i. En tolkning som harmonierar med hur jag 
ser på utveckling och utvärdering av IT-system. 
 
Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1998) baseras handlingar i en verksamhet ibland 
även kallad praktik, på kunskaper och dess förutsättningar samt resultat. De 
menar vidare att olika människors mål och avsikter styr handlingarna och att en 
verksamhet utvecklas genom dessa handlingar, genom reflektion, språklig kom-
munikation och gemensamma beslut. Det är en komplex verklighet IT-system 
ska verka i. 

3.7 Kvalitetsideal handlingsbarhet 
Nedan följer en av mig fritt tolkad beskrivning av olika kvalitetsideal för hand-
lingsbarhet hos IT-system hämtade från Cronholm & Goldkuhl (2002). Kvali-
tetsidealen är uppdelade i handlingsläge för navigation respektive utförande. 
Uppfyller ett IT-system alla dessa ideal (se 3.7.1 och 3.7.2) är det ett handlings-
bart IT-system. Figuren nedan (se figur 4) beskriver IT-interaktion och är 
utgångspunkt för framtagna kvalitetsideal både ur navigeringsläge som utföran-
deläge. Interaktionen mellan användare och ett IT-system ses här som fyra faser, 
informerande, exekverande, reagerande och tolkande (fritt översatt). I den 
informerande fasen blir användaren upplyst via skärmbilden om vad som kan 
göras. Efter att ha fått denna information exekverar användaren en handling. IT-
systemet reagerar med motsvarande IT-handling. Användaren tolkar sedan vad 
IT-systemet har gjort. 
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Figur 4 Elementär interaktionsloop (ibid) 

 
Ett IT-system som är handlingsbart använder generellt ett befintligt verksam-
hetsspråk på ett enhetligt sätt för att undvika missförstånd. Det är dessutom för 
varje handling (i enlighet med de ovan beskrivna fyra interaktionsfaserna):  
  

A.  Informerande 
B. Exekverande 
C.  Reagerande 
D.  Tolkande 

 
Beroende på i vilket läge användaren befinner sig, navigering eller utförande, 
innefattar kvalitetsidealen olika betydelse enligt beskrivning nedan. De fyra 
faserna genomlöps både i navigerings- och utförandeläge.  
 
Enligt min mening går dessa kvalitetsideal att använda som kriterier för att 
utvärdera ett IT-systems handlingsbarhet. Med viss modifierande förklaring, 
enligt mitt sätt att se, är de också tillämpbara för att bedöma sätt att utvärdera 
metoder på. Detta genom att se på navigering inom en utvärderingsmetod som 
likvärdigt med val av arbetsordning inom arbetssteg och mellan arbetssteg. Den 
information man ser på en bildskärm ser jag som likvärdigt med presenterad 
information. Jag har därför för varje kvalitetsideal lagt till en definition jag 
modifierat att passa även för metodutvärdering. Detta står i kursiv stil. 

3.7.1 Navigeringsläge 
För att kunna navigera i ett IT-system måste en användare först informera sig 
om var man befinner sig, men också vart man tänker sig sedan. Navigering 
består av både orientering och rörelse.  
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Modifierad definition metodutvärdering: Arbetsordnande läge – För att kunna 
följa arbetsstegen inom en metod måste en användare först informera sig om i 
vilket arbetssteg man befinner sig, men också vart man tänker sig sedan. Val av 
arbetssteg består av både orientering och rörelse. 
 
A.  Med informerande menas att det är orienterande, fokuserande på samman-

hang, ger stödjande förståelse av navigeringsprinciper samt förklarar existe-
rande handlingsmöjligheter. 

 
 Modifierad definition metodutvärdering: Med informerande menas att det är 

orienterande, fokuserande på sammanhang, ger stödjande förståelse av val 
av arbetsordning inom arbetssteg och mellan arbetssteg samt förklarar exi-
sterande handlingsmöjligheter.  

 
  Orienterande innebär att användare ska kunna förstå i vilken 

användningssituation man befinner sig i och dess relation till andra 
användningssituationer. Vilket är en förutsättning för att kunna 
bestämma sig för vilken användningssituation som är lämplig som nästa 
steg.  

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Orientering innebär att metod-

användare ska kunna förstå i vad för slags arbetssteg man befinner sig 
och dess relation till andra arbetssteg. Vilket är en förutsättning för att 
kunna bestämma sig för vilken användningssituation/arbetssteg som är 
lämplig att fortsätta med. 

 
  Fokusering på sammanhang innebär att sammanhanget är ett villkor 

för handling. I en komplex verksamhet finns det ett behov av att förstå 
en speciell arbetsuppgift i ett helhetsperspektiv, d v s handlingen 
betraktas inte som en enskild isolerad företeelse. För att kunna utföra 
eller lösa en arbetsuppgift behöver användare information från IT-
systemet (sammanhanget).  

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Fokusering på sammanhang 

innebär att sammanhanget är ett villkor för handling. I en komplex 
utvärdering finns det ett behov av att förstå en speciell arbetsuppgift i 
ett helhetsperspektiv, d v s handlingen betraktas inte som en enskild 
isolerad företeelse. För att kunna utföra eller lösa en arbetsuppgift 
behöver utvärderaren information från metoden (sammanhanget).  

 
  Stödjande förståelse av navigeringsprinciper betyder att navigeringen i 

IT-systemet ska vara tydlig och stödja användares mentala modell av IT-
systemet. Det finns olika slags navigering, hierarkisk, sekventiell och 
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direkt. Hierarkisk navigering tar användaren till en högre eller lägre nivå 
inom IT-systemet. Den sekventiella tar användaren till en angränsande 
användningssituation på samma nivå. Direktnavigering innebär förflytt-
ning vart som inom IT-systemet utan omvägar. 

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Stödjande förståelse av navige-

ringsprinciper betyder att möjliga vägval av arbetssteg ska vara tydliga 
och stödja utvärderaren.  Hierarkisk navigering tar utvärderaren till en 
högre eller lägre nivå inom utvärderingsmetoden. Den sekventiella tar 
utvärderaren till ett angränsande arbetssteg på samma nivå.  

 
  Förklarande om existerande handlingsmöjligheter innebär att det ska 

vara tydligt vad för slags användningssituation man befinner sig i. D v s 
om det är en läs-, uppdaterings- eller registreringssituation. Det ska inte 
vara förvirrande vad det är användare förväntas göra. Knappar och andra 
objekt på skärmbilden som används för navigering, ska byggas upp med 
namnet på handlingen tillsammans med namnet för det aktuella objektet 
(t ex planera uppgifter, registrera information om kunder). 

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Förklarande om existerande 

handlingsmöjligheter innebär att det ska vara tydligt vad för slags 
användningssituation/arbetssteg man befinner sig i. Om det är fråga om 
planering, inhämtning av data, analys, sammanställning, dokumentation 
etc. Det ska inte vara förvirrande om vad det är utvärderaren förväntas 
göra. Namn på arbetssteg ska vara tydliga. 

 
B. Att ett IT-system är exekverande betyder att navigeringar ska vara lätta att 

utföra. Detta innebär att sättet som man navigerar på, ska vara lättmanövre-
rat. Möjliga val att navigera ska kunna utföras enkelt och utan tvekan. IT-
systemet ska stödja navigering för både nybörjare och experter. 

 
 Modifierad definition metodutvärdering: Att en metod är exekverande bety-

der att val av arbetssteg ska vara lätta att utföra och manövrera. Möjliga val 
av arbetssteg ska kunna utföras enkelt och utan tvekan. Metoden ska stödja 
val för både nybörjare och experter.  

 
C. Med reagerande innefattas IT-systemets förmåga att utföra önskad navige-

ring korrekt. 
 
 Modifierad definition metodutvärdering: Med reagerande innefattas meto-

dens förmåga att stödja utförande av önskat nästa arbetssteg. Finns arbets-
steget med och nämnt i metoden? 
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D.  Ett IT-system som är tolkande ger feedback så att man ser att korrekt 
navigering sker enligt utförd handling. Ett sätt att lösa detta på är att namnge 
varje användningssituation. Användaren behöver tolka vad IT-systemet har 
gjort och måste enkelt se att navigeringshandlingen lyckats. 

 
 Modifierad definition metodutvärdering: En metod som är tolkande ger feed-

back så att man ser att önskat arbetssteg finns med i metoden eftersom det är 
namngivet. 

3.7.2 Utförandeläge 
En användare som är i utförandeläge utför olika slags praktiska verksamhets-
handlingar. 
 
Modifierad definition metodutvärdering: En utvärderare som är i utförandeläge 
utför olika slags praktiska utvärderingshandlingar.  
 
A.  Med informerande menas att skärmbilden är förståelig, att handlingsminnet 

är lättillgängligt samt att handlingsminnet är personifierat. 
 
 Modifierad definition metodutvärdering: Med informerande menas att infor-

mationen är förståelig, att handlingsminnet är lättillgängligt samt att hand-
lingsminnet är personifierat.  

 
  Att skärmbilden är förståelig innebär att den presenterade informatio-

nen ska vara lättolkad och att handlingar ska vara lättillgängliga och 
begripliga. Användaren ska förstå vilka konsekvenser det blir av utförda 
handlingar. Relationer mellan olika utförda handlingar som utförs med 
hjälp av IT-systemet, ska visualiseras på ett sådant sätt att användare lätt 
förstår om det finns en specifik ordningsföljd bland erbjudna handlingar.  

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Att presenterad information är 

förståelig innebär att den är lättolkad och att handlingar inom arbets-
steg ska vara lättillgängliga och begripliga. Utvärderaren ska förstå 
vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar. Relationer mellan 
olika utförda handlingar som utförs med hjälp av metoden, ska visuali-
seras på ett sådant sätt att utvärderaren lätt förstår om det finns en spe-
cifik ordningsföljd bland erbjudna handlingar. 

 
  Ett lättillgängligt handlingsminne innebär att tidigare lagrad informa-

tion ska vara lätt att komma åt. Handlingsminne kan bestå både av histo-
risk information (handlingar som tidigare har blivit utförda och andra 
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handlingsvillkor) och av förväntade handlingar (handlingar som borde 
utföras). 

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Ett lättillgängligt handlings-

minne innebär att tidigare sparad information ska finnas och vara lätt 
att komma åt. Handlingsminne kan bestå av både historisk information 
(t ex exempel från tidigare utförda utvärderingar) och av förväntade 
handlingar.  

 
  Personifierat handlingsminne betyder att det tydligt ska framgå vem 

som ansvarar för innehåll i ett meddelande. Information om vem som 
har sagt vad, ska lagras som en del av IT-systemets handlingsminne. 

 
  Modifierad definition metodutvärdering: Personifierat handlingsminne 

betyder att det tydligt ska framgå vem som ansvarar för innehåll och 
utförande.  

 
B. Att ett IT-system är exekverande betyder att uppgifter ska vara lätta att 

utföra. Detta innebär att sättet som man utför en handling på, ska vara lätt-
manövrerat. IT-systemet ska stödja olika sätt att utföra en handling på som 
passar både nybörjare och experter. 

 
 Modifierad definition metodutvärdering: Att en metod är exekverande bety-

der att uppgifter ska vara lätta att utföra. Detta innebär att sättet som man 
utför en handling på, ska vara lättmanövrerat. Metoden ska stödja olika sätt 
att utföra en handling på som passar både nybörjare och experter.  

 
C. Med reagerande innefattas IT-systemets förmåga att utföra önskad handling 

korrekt. En utförd handling kan vara att ändra handlingsminnet (databas) 
och/eller sända meddelande utanför IT-systemet. 

 
 Modifierad definition metodutvärdering: Med reagerande innefattas meto-

dens förmåga att stödja att önskad handling/kunskap säkerställs så att utvär-
deraren är säker på att det man tagit fram är det som är tänkt.  

 
D.  Ett IT-system som är tolkande ger förståelig feedback på utförd handling, 

t ex genom en beskrivning. IT-systemet kan också ändra innehållet på den 
använda skärmbilden som feedback till användaren. Användaren bör kunna 
förstå vilka konsekvenser valda interaktiva handlingar utmynnar i. 

 
 Modifierad definition metodutvärdering: En metod som är tolkande beskriver 

hur den framtagna kunskapen ska noteras och presenteras. 
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4 Beskrivning av sex generiska typer för utvär-
dering av IT-system 

För att ge inblick och förståelse vad de olika sex generiska typerna står för, ges 
i detta kapitel en kortfattad sammanfattning. Informationen är tagen från Elec-
tronic Journal of Information Systems Evaluation (EJISE), Vol 6, Issue 2 där 
Cronholm & Goldkuhl beskriver sina sex generiska typer för utvärdering av 
informationssystem.  

4.1 Strategier för utvärdering 
Genom att kombinera tre olika strategier för hur man utvärderar med vad man 
utvärderar, har en matris på sex olika typer vuxit fram. De sex olika typerna är: 
 

 Målfri utvärdering av IT-systemet som sådant 
 Målfri utvärdering av IT-systemet och med användare 
 Målbaserad utvärdering av IT-systemet som sådant 
 Målbaserad utvärdering av IT-systemet och med användare 
 Kriteriebaserad utvärdering av IT-systemet som sådant 
 Kriteriebaserad utvärdering av IT-systemet och med användare 

 
Nedan beskrivs de huvudsakliga dragen i de strategier som ligger till grund för 
de sex generiska typerna. 

4.1.1 Målfri utvärderingsstrategi 
En målfri utvärderingsstrategi innebär att det inte finns några utstakade mål 
framtagna att jämföra IT-system med. Det är en induktiv och situationsanpassad 
strategi med en mer tolkande ansats. Med detta tolkande perspektiv ses IT-
system som sociala system, där syftet är att nå en djupare förståelse av utvärde-
ringsobjektet. Här är det enbart kvalitativ ansats som används och det som avses 
att mätas är: 
 

 Egenskaper hos studieobjektet 
 En inventering av möjliga problem 

4.1.2 Målbaserad utvärderingsstrategi 
Målbaserad utvärderingsstrategi innebär att det är explicita mål som ligger till 
grund för utvärdering av IT-system. Mål som identifieras med hjälp av organi-
satoriskt innehåll. Det behöver inte specifikt vara mer traditionella hårda mät-
bara mål strategin inriktar sig på, utan målen kan även vara av humanitär eller 
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organisatorisk karaktär. Både en kvantitativ och en kvalitativ ansats kan använ-
das/kombineras, och det som avses mätas med denna strategi är: 
 

 Om förbestämda mål uppfylls eller inte 
 I hur stor grad dessa mål uppfylls 
 På vilket sätt målen uppfylls 

4.1.3 Kriteriebaserad utvärderingsstrategi 
Kriteriebaserad utvärderingsstrategi innebär att explicita generella kriterier 
används som underlag för utvärdering. Skillnaden gentemot den målbaserade 
utvärderingen är att kriterierna är generella och inte avgränsade av organisato-
riskt specifikt innehåll. Kriterierna som används är grundade i och erhållna från 
ett eller flera mer specifika perspektiv eller teorier. Genom kriterierna fokuserar 
man på särskilda kvalitéer som enligt valt perspektiv är viktiga att utvärdera. 
Samtidigt gör uppmärksamheten enligt kriterierna att andra kvalitéer får mindre 
betydelse. De valda kriterierna styr utvärderarens uppmärksamhet och därmed 
vilken slags kunskap utvärderaren uppnår. 
 
Det finns ett flertal kriteriebaserade ansatser som checklistor, heuristik, principer 
eller kvalitetsideal. Inom området MDI, Människa-DatorInteraktion, kan man 
finna checklistor eller heuristik. Vad som är typiskt för dessa ansatser är att det 
är IT-systemens gränssnitt eller/och interaktion mellan användare och IT-system 
som är bas för utvärderingen tillsammans med ett set fördefinierade kriterier. 
Mer handlingsorienterade kvalitetsideal och principer för utvärdering handlar 
om att förstå om och hur IT-systemen stödjer handlingarna som utförs inom 
affärsverksamheten. 
 
Liksom den målbaserade utvärderingsstrategin är den kriteriebaserade deduktiv 
och även här inte nödvändigtvis fokuserande på tekniska och kvantitativa data. 
Kvalitativa mjukare kriterier går också att använda. Det som avses mätas med 
denna strategi är: 
 

 Om förbestämda kriterier uppfylls eller inte 
 I hur stor grad dessa kriterier uppfylls 
 På vilket sätt kriterierna uppfylls 

4.1.4 Att utvärdera IT-system som sådana 
När det gäller strategin att utvärdera IT-system utan användares uppfattning, 
innebär det att resultatet i sin helhet baseras på utvärderarens förståelse av hur 
IT-systemet stödjer organisationen. Studieobjektet är systemet och dess tänkta 
användning genom dess funktionalitet, men även dokumentation av IT-systemet 
är möjlig som datakälla. Det som avses mätas med denna strategi är: 
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 Vad som är möjligt att göra med IT-systemet inom organisationen   

4.1.5 IT-system i användning 
Resultatet av denna utvärdering grundas inte bara på utvärderarens förståelse av 
hur IT-system stödjer organisationen. Det baseras också på användares uppfatt-
ning om hur IT-systemet stödjer deras arbete. Att utvärdera IT-system under 
användning betyder att man intervjuar användare samt studerar en situation där 
en användare interagerar med ett IT-system. Användarnas uppfattning och för-
ståelse av IT-systemets kvalitet och hur det passar deras arbete kan vara en 
annan källa till data, liksom IT-systemet i sig själv och eventuell dokumentation. 
Det som avses mätas med denna strategi är: 
 

 Användares subjektiva uppfattningar och attityder gentemot IT-systemet. 

4.2 Sammanställning sex generiska utvärderingstyper 
En jämförande sammanställning av huvudsakligt perspektiv, kunskapsbidrag, 
datakällor, ansats, deltagare samt lämpligt användande enligt konstruktörerna 
presenteras nedan. För sammanställning i sin helhet, se bilaga 1. 
  
Huvudsakligt perspektiv  

Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 
IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare 

Vidsynt ansats  Vidsynt ansats Beror på målens 
karaktär 

Beror på målens 
karaktär 

Beror på kriterier-
nas karaktär 

Beror på kriterier-
nas karaktär 

Figur 5 Huvudsakligt perspektiv (fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003) 
 

Kunskapsbidrag 
Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 

IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare 

För att erhålla en 
bredare förståelse 
av IT-systemet, en 
introducerande 
kunskap som 
ytterligare kan 
fördjupas 

För att erhålla en 
bredare förståelse 
av IT-systemet, 
dess roll i affärs-
verksamheten och 
dess sociala och 
organisatoriska 
konsekvenser 

Har IT-systemet 
uppfyllt önskade 
verksamhetsmål?   
IT-systemets 
potentiella positiva 
och negativa kon-
sekvenser för 
affärsverksam-
heten?  
Vad är det förmo-
dade bidraget från 
IT-systemet? 

Har IT-systemet 
uppfyllt önskade 
verksamhetsmål?  
IT-systemets 
erhållna positiva 
och negativa 
konsekvenser för 
affärsverksamhe-
ten?  
Vad är det upp-
nådda bidraget 
från IT-systemet? 

Kvalitén på IT-
systemet enligt 
perspektivet som 
styrker kriterierna 

Erhålla en djup 
och bred förstå-
else av IT-syste-
met och använ-
darnas uppfattning 
om IT-systemet 

Figur 6 Kunskapsbidrag (fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003) 
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Datakällor 
Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 

IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare 

IT-systemet, doku-
mentation av IT-
systemet 

IT-systemet, 
observationer av 
interaktion, 
användares upp-
fattning av IT-
systemet, använ-
dares förförståelse 
(IT-mognad) 

IT-systemet, mål-
beskrivning, krav-
specifikation, 
dokumentation av 
IT-systemet 

IT-systemet, mål-
beskrivning, krav-
specifikation, 
dokumentation av 
IT-systemet, 
observationer av 
interaktion, 
användares upp-
fattning av IT-
systemet 

IT-systemet, 
dokumentation av 
IT-systemet, 
beskrivning av 
kriterierna 

IT-systemet, doku-
mentation av IT-
systemet, beskriv-
ning av kriterierna,  
observationer av 
interaktion, 
användares 
uppfattning av IT-
systemet, använ-
dares förförståelse 
(IT-mognad) 

Figur 7 Datakällor (fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003) 
 
Ansats 

Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 
IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare 

Induktion Induktion Deduktion Deduktion Deduktion Deduktion 
Figur 8 Ansats (fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003) 

 
Deltagare 

Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 
IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare 

Utvärderings-
expert 

Utvärderings-
expert,  
användare 

Utvärderings-
expert 

Utvärderings-
expert,  
användare 

Utvärderings-
expert 

Utvärderings-
expert,  
användare 

Figur 9 Deltagare (fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003) 
 
När lämpligt använda 

Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 
IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare IT-systemet som 
sådant 

Med användare 

När en introduce-
rande studie 
behövs för att bli 
bekant med IT-
system, när det 
finns få resurser 
tillgängliga, när 
det inte finns 
några tillgängliga 
användare 

När det finns 
behov av en 
grundlig/fullständi
g utvärdering  

När en tydligt 
fokuserad utvär-
dering önskas, när 
det finns få 
resurser att tillgå, 
när det inte finns 
några tillgängliga 
användare. 

När en tydligt 
fokuserad 
utvärdering 
önskas, när det 
finns fler resurser 
att tillgå 

När en fokuserad 
utvärdering 
önskas, när det 
finns få resurser 
att tillgå, när det 
inte finns några 
tillgängliga använ-
dare. 

När en grundlig 
utvärdering 
önskas som beror 
på valda kriterier, 
när det finns fler 
resurser att tillgå 

Figur 10 När lämpligt använda (fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003) 

4.3 Syfte 
Syftet med de framtagna utvärderingstyperna är att stödja olika val hur man 
utför utvärdering beroende på utvärderingssituationen. De olika utvärderings-
typerna kan eventuellt användas tillsammans i olika kombinationer men här 
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menar konstruktörerna att vidare forskning behövs. De menar vidare att det 
också finns behov att förfina och operationalisera processmodeller för varje 
utvärderingstyp och komplettera med olika dokumentationstyper. För framtagen 
processbeskrivning, se bilaga 2. 
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5 Tillvägagångssätt utvärdering IT-system 
Syftet med detta kapitel är att redovisa tillvägagångssättet för utvärderingarna 
enligt de sex olika typerna. Anledningen till att jag valt att presentera det sepa-
rat är för att särskilja det från undersökningen i sin helhet.    

5.1 Basplanering av utförande utvärderingar 
Cronholm & Goldkuhl (2003) rekommenderar att man alltid börjar med att göra 
en basplanering av själva utvärderingen. Detta innebär att man bestämmer 
omfattning, detaljnivå, tid, resurser, utvärderare, uppdragsgivare, datakällor och 
kund. De menar även att utvärderarens förkunskap av omgivningen behöver 
fastställas, vilket kan göras i en beskrivning av verksamhetsprocessen och 
genom en översikt av IT-systemet. För detaljerad planering av utvärderingarna 
har handlingsgrafer enligt metoden FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 2003) 
ritats upp, se bilaga 3. 

5.2 Val av utvärderingsobjekt (IT-system) 
Ett viktigt och kritiskt vägval i min empiriska grundning var att ta fram lämpligt 
IT-system för utvärderingen. Det stod tidigt klart för mig i planeringen av 
undersökningen att själva utvärderingsobjekten behövde väljas med omsorg och 
tanke. Jag tog därför fram följande punkter ur  praktisk synvinkel som jag ville 
ha uppfyllda:  
 

Förutsättning Motiv 

 
Mindre IT-system Tidsaspekten att uppsatsarbetet ska göras under 10 

arbetsveckor gör att det inte går att utvärdera större 
system. (Större IT-system har flera användningsom-
råden och integrerar olika verksamheter.) 

 
Ingen egen erfarenhet  Eftersom jag både är utvärderare och undersökare  
av valda IT-system är detta viktigt för att kunna genomföra den målfria 

utvärderingen så förutsättningslöst som möjligt. 
 
Mål tillgängliga Ansvariga ska vara kontaktbara och villiga att uttala 

sig om systemets mål för att den målbaserade utvär-
deringen ska vara möjligt att genomföra. 
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Användare tillgängliga Det ska finnas vana, och samarbetsvilliga, användare 
att observera och intervjua för att kunna göra utvär-
deringarna med användarmedverkan. 

5.3 Insamling och presentation av utvärderingsdata 
När det gäller vad för data som ska samlas in och hur detta ska gå till, har 
Cronholm (2004a) tagit fram alternativ enligt följande figur för de olika sex 
olika generiska typerna: 
 
Objekt/ ämne 
 

Kunskapskälla Metod för insamling av data 

Huvudansvarig personal Intervju 
Observation 

Verksamhetsprocess 

Verksamhetsdokumentation Litteraturstudie 
 

IT-system Observation 
Forskning 

IT-system 

Dokumentation  
IT-system  

Litteraturstudie 

Verksamhetssmål Huvudansvarig personal  
Strategidokument 

Intervju 
Litteraturstudie 

Kriterium Kriteriebeskrivning  
Utvärderingssituation 

Litteraturstudie 
Känslighet,  
vidsynthet 

IT-system under användning Användarens interaktion med IT-
systemet 

Observation 
Intervju 

Användare 
 

Användare 
Användardokument 

Intervju 
Observation 
Litteraturstudie 

Figur 11 Vad och hur utvärdera? (fritt efter Cronholm, 2004a) 
 
De olika objekten som ingår för respektive generisk typ presenteras i figur 12 
nedan.  
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Målfri 
 X X    (X) 

Målbaserad 
 X X X   (X) 

Kriteriebaserad 
 X X  X  (X) 

Målfri  
under användning X X   X X 

Målbaserad  
under användning X X X  X X 

Kriteriebaserad  
under användning X X  X X X 

Figur 12 Använda objekt/ämne i utvärderingstyperna (fritt efter Cronholm, 2004a) 
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Av figur 11 framkommer att insamlingsmetoder för data är intervjuer, observa-
tion och litteraturstudier. Jag valde att följa de anvisningar som fanns framtagna 
av Cronholm (2004a) i möjligaste mån, därför att jag då anser mig få störst möj-
lighet att kunna analysera fram några svar om min frågeställning.  
 
Jag har utvärderat ett IT-system via en version jag fick av konstruktören. För 
kortfattad beskrivning av IT-systemet, se 6.1. Jag har också varit i kontakt med 
Adolfssons Biluthyrning AB, Preem Linköping, som använt IT-systemet under 
cirka sex år. Jag har där intervjuat ägaren till bensinstationen i roll som verksam-
hetsansvarig och användare, intervjuat och observerat ägarens son i roll som 
både systemansvarig och användare, samt intervjuat och observerat en anställd i 
rollen som användare. 

5.4 Analys av utvärderingsdata 
När det gäller analys för att få fram utvärderingsresultat valde jag att så mycket 
som möjligt använda mig av ansatser föreskrivna i Cronholm & Goldkuhl 
(2003). Där nämns både deduktion, induktion, grounded theory, se Patton 
(2002), Lundahl & Skärvad (1999). 
 
Utvärderingsprocessen bör resultera i slutsatser som enligt Cronholm & 
Goldkuhl (2003) bör bestå av en sammanfattande problem och styrkeanalys, där 
de mest framträdande problemen lyfts fram i en prioriteringslista. Om möjligt 
bör slutsatserna inkludera åtgärdsförslag för förbättring av utvärderat IT-system.  
 
För det sista steget enligt Cronholm (2004b), utvärdera möjliga effekter som kan 
uppstå/har uppstått, hänvisades jag av Stefan Cronholm (se 3.1) till effektanalys 
enligt Eliason (2003). Översiktlig beskrivning av effektanalys ges nedan i figur 
13. 
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Vad göra? 
 

Hur? Analysverktyg/dokumentation

Steg 1: Utföra kartläggning av 
handlingskontexten. 

Intervju med t ex systemansva-
rig. Observationer i verksam-
heten. 

Verksamhets-, systembeskriv-
ning 
Meddelandeanalys 
Handlingsgrafer 
Använda/uppgiftsanalys 
Den skiktade handlingsmodellen

Steg 2: Identifiera befintlig funk-
tionalitet, vad som kan utföras i 
systemet. 

Studier av IT-systemet. 
Utföra en dokumentations-
analys. 
Intervjuer. 

Meddelandeanalys 
Handlingsgrafer 
Den skiktade handlingsmodellen

Steg 3: Upprätta ett utvärde-
ringsprotokoll 

Relatera de identifierade (befint-
liga) funktionaliteten till de fem 
kategorierna i D.EU.PS. Model-
len 

Observationsprotokollsmall 

Steg 4: Utföra observationsinter-
vjuer 

Observera och intervjua använ-
dare och eventuella indirekta 
användare 

Observationsprotokoll 
D.EU.PS. Modellen 

Steg 5: Utföra en fenomen-
analys: analysera identifierade 
fenomen 

Klassificera observationerna 
med avseende på D.EU.PS. 
klasserna (se figur 14 nedan) 
Relatera observationerna till 
orsaker och effekter. 
Relatera fenomenen till var-
andra i problem- och styrke-
relationer för att identifiera 
övergripande orsaker och 
effekter. 
Sammanställ de identifierade 
fenomenen. 

Observationstabeller 
Sambandsgrafer 
Översiktstabeller 

Figur 13 Utvärderingsprocess i effektanalys, (fritt efter Eliason, 2003) 
 
De i steg 5 ovan hänvisade D.EU.PS. klasserna (18 st) ingår i en modell (se  
figur 14) som är ett verktyg där man klassificerar ett IT-systems funktionalitet i 
fem kategorier, det önskvärda (D), det befintliga (E), det använda (U), det upp-
levda (P) och det tillfredsställande (S) (ibid). För en utförligare beskrivning av 
D.EU.PS.-modellen, se Eliasson (ibid). 

Figur 14 D.EU.PS.-modellen (fritt efter Eliasson, 2003) 

The Utilized 

DE¬U¬P 
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DE¬U 
P¬S 

¬DU¬P 

¬DUP¬S 
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The Perceived 

The Desired 

The Existing 

The Satisfactory 
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5.5 Dokumentation 
Följande figur 15 visar den från konstruktörerna tänkta notationen för de olika 
typerna av utvärderingar med tillägg av mig eftersom den ursprungliga figuren 
saknade vissa dokument.  
 
 
 

IT-system som sådant IT-system med användare 

Målfri utvärdering Översikt IT-funktion 
Utvärderingstabell IT-funktioner 
Tabell interaktion IT-system 
Styrkelista 
Styrkegraf 
Problemlista 
Problemgraf 
Fenomenanalysprotokoll 

Översikt IT-funktion 
Utvärderingstabell IT-funktioner 
Tabell interaktion IT-system (både 
utvärderare och användare) 
Användarbeskrivning 
Styrkelista 
Styrkegraf 
Problemlista 
Problemgraf 
Fenomenanalysprotokoll 

Målbaserad 
utvärdering 

Mållista 
Måldiagram  
Översikt IT-funktion 
Utvärderingstabell IT-funktioner 
Tabell interaktion IT-system 
Utvärderingsmatris måluppfyllelse 
Fenomenanalysprotokoll 

Mållista 
Måldiagram  
Översikt IT-funktion 
Utvärderingstabell IT-funktioner 
Tabell interaktion IT-system (både 
utvärderare och användare) 
Användarbeskrivning  
Utvärderingsmatris måluppfyllelse 
Fenomenanalysprotokoll 

Kriteriebaserad 
utvärdering 

Kriterielista  
Översikt IT-funktion 
Utvärderingstabell IT-funktioner 
Tabell interaktion IT-system 
Utvärderingsmatris kriterieuppfyllelse
Fenomenanalysprotokoll 

Kriterielista 
Översikt IT-funktion 
Utvärderingstabell IT-funktioner 
Tabell interaktion IT-system (både 
utvärderare och användare) 
Användarbeskrivning  
Utvärderingsmatris kriterieuppfyllelse
Fenomenanalysprotokoll 

Figur 15 Dokumentation i de olika generiska utvärderingstyperna (fritt efter Cronholm, 2003) 
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6 Utvärdering IT-system 
Syftet med detta kapitel är att redovisa resultat, analys och diskussion av de 
gjorde utvärderingarna. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av utvärde-
ringsobjektet för att följas av redovisning per generisk typ. Utvärderingsresultat 
per typ redovisas separat för både med och utan användare. Analys och diskus-
sion är sammanförd per ”hur-strategi” för både med och utan användare (se 
4.1). Eventuella skillnader användarmedverkan inneburit markeras separat. 
Analys och diskussion är uppdelat i empirisk grundning respektive teoretisk 
grundning. Redovisningen av varje typ avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Beskrivning utvärderat IT-system 
Uthyrning 2000 är ett IT-system som är framtaget av Brainchild Software AB. 
Syftet med IT-systemet är att hantera uthyrning av olika slags fordon till både 
andra verksamheter samt privatpersoner. IT-systemet är profilerat som enkelt att 
använda även för de som inte har så stor datorvana och programmet används 
enligt uppgift av leverantören av ett urval OKQ8, Preem och Shell stationer 
samt fristående biluthyrare (Fihnn, 2004). IT-systemet är byggt i MS Access. 
Uppdateringar sker kontinuerligt och hämtas via Internet på företagets hemsida 
(www.brainchild.se). IT-systemets startsida med kalenderdel som visar uthyr-
ningsläget tre veckor framåt i tiden visas nedan i figur 16. 
 

 
Figur 16 Startsida Uthyrning 2000 (Brainchild Software AB, 2004)  
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6.2 Målfri utvärdering 
Jag har valt att presentera utvärderingsresultat per generisk typ. Först presente-
ras därför resultatet från den målfria utvärderingen som sådan för att följas av 
utvärderingsresultatet från den målfria utvärderingen med användare.  

6.2.1 Utvärderingsresultat utvärdering som sådan 
Med hjälp av fenomenanalysen identifierade jag 33 stycken fenomen i IT-
systemet som upplevs som bra, nyttiga och/eller lätta att använda samt antas 
kunna stödja användaren att utföra sina handlingar. 10 fenomen klassades som 
bra men kan bli bättre. Detta är funktioner som jag antar inte stöder användaren 
tillräckligt bra. De upplevs som dåliga, svåra och/eller osäkra. När det gällde 
fenomen som saknades helt, som jag som utvärderare klassade som förmodade 
missade handlingsstöd för användare, var det 40 stycken som identifierades. Två 
fenomen identifierades svåra att uppfatta funktionaliteten med.  
 
Ser man sedan kvalitativt på vad det var för slags styrkor och problem som ut-
värderingen resulterade i, handlade många problem om navigering, kommando-
knappars betydelse samt placering. Det handlade också om brist på enhetlighet, 
funktioner som var omständliga att utföra, brist på information, brist på instruk-
tioner samt några kontroller jag saknade. De flesta problem jag plockat fram 
handlade om saknade funktioner som till exempel sök- och sorteringsmöjligheter 
samt möjlighet till ändring av bokningar. Styrkorna berörde områden som regi-
streringshjälp och omfattande kontroll för att undvika felaktigheter. Det kom 
fram några fiffiga navigeringsmöjligheter samt visning av data. Även direkt 
feedback och en del övriga bra funktioner som säkerligen underlättar utförande 
av handlingar. Ett totalomdöme från mig som utvärderare är dock att det finns 
många brister främst när det gäller navigering, enhetlighet av gränssnittet, av-
saknad av hjälp- och informationstext samt sök- och sorteringsmöjligheter. Klart 
störande moment som en van användare inte bryr sig så mycket om som en snart 
utexaminerad systemvetare? 
 
Utvärderingsresultatet karaktäriseras av detaljrikedom och mångfald. Det är 
totalt 83 identifierade styrkor och problem som fokuseras överlag i en explorativ 
anda utan några avgränsande inslag från utvärderarens sida. Allt som utvärdera-
ren upplevt som bra respektive mindre bra har samlats in urskillningslöst för att 
sedan grupperas i analysen och noteras. Överblickbarheten av det totala resulta-
tet bedöms som svår. Samtidigt har alla funktioner i IT-systemet identifierats 
och därigenom gett en inblick i vad som kan utföras. Resultatet bedöms vara av 
ensidig tillförlitlighet och behöver verifieras för att säkerställa att jag inte miss-
uppfattat något i verksamheten eller IT-systemet. Utvärderingstypen utan 
användare bedöms inte kunna vara ett ensidigt beslutsunderlag för införandet av 
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förbättringar utan en kompletterande validering. Däremot fungerar den som en 
indikation på fenomen man behöver se över. 

6.2.2 Utvärderingsresultat utvärdering med användare 
Det som var slående i resultatet var att alla tre användarna var rörande överens 
om att det var ett mycket bra IT-system och lätt att använda. De var överlag 
mycket mer positivt inställda till systemet än jag som utvärderare. Även om, 
som en av de tre personer jag intervjuat uttryckte det: ”Det är väl att man lärt sig 
acceptera bristerna, så att man använder det man ska.” Några särskilda saker 
som jag vill poängtera är att om inte användarna blivit involverade i utvärde-
ringen, hade jag missat några funktioner som jag trodde inte fanns eller missför-
stått helt. Visserligen var inte funktionerna tydligt beskrivna, eller saknade navi-
gering helt och hållet, men det är en viss indikering om att utvärdering utan 
erfarna användare kan bli missvisande.  
 
Kvantitativt sett hade jag som utvärderare plockat ut dubbelt så många problem 
jämfört med de problem som jag kunde få fram från intervjuerna och observa-
tionerna. Jag hade även identifierat mer styrkor, men inte alls i samma propor-
tion som jämfört med problemen. Jämförelse mellan utvärderares och använda-
res styrkor gjorde att endast två styrkor ändrades till DUS-klass (se 5.4). Annars 
var det olika styrkor vi hade fokuserat på. Totalt identifierades 54 fenomen som 
klassades som ”bra och handlingsbara”. Av dessa var det 23 stycken som kom 
från användare och utvärderare tillsammans, vilket är mindre än hälften. Det var 
17 funktioner som klassades som ”bra men kan bli bättre” och av dessa var det 2 
stycken som härrörde från användare. Funktioner där handlingsstöd saknas var 
47 stycken.  En funktion klassades som osäker om den verkligen fanns i IT-
systemet och en funktion som dålig eftersom den gick snabbare att utföra manu-
ellt. En funktion identifierades som ”fungerande men icke önskvärd”. Dessutom 
fanns det en funktion där det inte framgick vad den ska användas till.  
 
Kvalitativt var det mer övergripande styrkor som användarna kommenterade 
som att IT-systemet fungerar bra och att det var svårt att hitta problem. Använ-
darna tyckte även att det var lättöverskådligt med enkel navigering och att pla-
ceringen av knappar inom IT-systemet var bra. Styrkor som var direkt motsats 
till det jag som utvärderare tyckte var problematiskt. Det var intressant och lite 
svårt att hantera när jag skulle få ihop en gemensam värdering. Jag ville inte ta 
bort de fenomenen, utan jag lät mina identifierade fenomen stå kvar eftersom det 
var andra utgångspunkter och värderingar som låg bakom framtagandet jämfört 
med användarnas synpunkter. Jag tyckte därför det var viktigt att skilja på de 
fenomen jag var ensam om som utvärderare och har därför grupperat dem för 
sig. Jag tror att de för tillverkaren av IT-systemet kan vara värdefulla synpunk-
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ter. Problem som tillkom handlade bland annat om hantering och uppdatering av 
prislistor. 
 
Totalomdömet från mig som utvärderare ser lite bättre ut än för den målfria 
utvärderingen i sig. Dock kvarstår bedömningen att det finns många brister 
främst när det gäller navigering, enhetlighet av gränssnittet, avsaknad av hjälp- 
och informationstext samt sök- och sorteringsmöjligheter. Det som definitivt 
kommit till i utvärderingen är att användarna är klart nöjda med IT-systemet. De 
tycker att det är enkelt att använda och fyller sin funktion. 
 
Utvärderingsresultatet karaktäriseras av detaljrikedom och mångfald. Totalt är 
det 102 identifierade styrkor och problem som fokuseras överlag i en explorativ 
anda utan några avgränsande inslag från utvärderarens sida. Allt som upplevts 
som bra respektive mindre bra, av både utvärderare och användare, har samlats 
in urskillningslöst för att sedan grupperas i analysen och noteras. Överblickbar-
heten av det totala resultatet bedöms som svår. Samtidigt identifieras alla funk-
tioner i IT-systemet och ger därigenom en inblick i vad som kan utföras. Tillför-
litligheten för resultatet med användares medverkan bedömer jag vara högre, 
med viss reservation för att vana användare med tiden kan glömma bort saker de 
som nybörjare kraftigt reagerade på. 

6.2.3 Analys och diskussion 
Jag har valt att slå samman analys och diskussion för den målfria utvärderingen 
som sådan och den målfria utvärderingen med användare eftersom det finns 
flera gemensamma beröringspunkter. Allt som görs i den målfria utvärderingen 
som sådan, görs också i den målfria utvärderingen med användare. Aspekter 
som endast handlar om utvärderingen med användare, presenteras under rubri-
ken Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare. 

EMPIRISK GRUNDNING 

Per kategori presenteras först upplevda förutsättningar och erfarenheter från 
handlingen utvärdering, grupperade i underkategorierna Tillgänglighet, Begriplighet 
och Användarnära. Därefter presenteras konsekvenser med Egna lösningar och avsteg från 
anvisningar, för att eventuellt följas av Reflektion utvärderare. 

Arbetssätt 

Tillgänglighet 
Styrke- och problemanalys finns väl beskrivet med anvisningar i metodbeskriv-
ning av FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Röstlinger, 1993). 
 
Det fanns inte några färdiga publicerade riktlinjer eller tankar om hur det sista 
steget i utvärderingen, effektanalysen, var tänkt att fungera rent praktiskt. Här 
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fick jag experimentera och prova mig fram vilket var tidskrävande men intres-
sant. Det stod ganska snart klart för mig att en effektanalys enligt Eliason (2003) 
inte var tillämpbar i sin helhet (se 5.1.4, figur 12) för min utvärdering. Detta för 
att effektanalysen är presenterad som en egen utvärderingsmetod med arbetssteg 
från början till slut. Att lägga till en sådan effektanalys i slutet av den målfria 
utvärderingen skulle ha inneburit att man börjat om från början igen och det var 
inte speciellt praktiskt. Jag hade i det läget redan gjort problem och styrkeanalys. 
Det finns visserligen delar som överlappar varandra, men en jämförelse gav vid 
handen att det var fler analys- och dokumentationsmoment än vad jag hittills 
genomfört. Jag saknade information i det planerande stadiet vilket gjorde att jag 
misstolkade det sista arbetssteget (utvärdera effekter) som enklare att utföra än 
det var.  

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
De frågor som ska ställas (det som ska undersökas) beskrivs, eller rättare 
sagt, det talas om att det ska vara förutsättningslöst.  

Begriplighet 
Fenomenanalys var svårt att sätta sig in i och förstå, delvis beroende på att det 
var ett helt nytt moment för mig. Det fanns 18 klasser framtagna i D.EU.PS.-
modellen (se 5.1.4, figur 13) och det var inte enkelt att entydigt och klart se 
skillnaden mellan dem. Jag tyckte spontant i början att det var alldeles för 
omfattande, otympligt och oöverskådligt. Jag skulle ha behövt haft D.EU.PS.-
modellen i åtanke innan jag påbörjade interaktionsgenomgången. Samtidigt 
tycker jag att det är lite motsägelsefullt med anvisning för utvärderingstypen att 
göra en förutsättningslös genomgång och/eller intervju/observation fast ändå ha 
ett förberett protokoll med som styrning. Blir det då inte lite mer deduktion än 
induktion? Klarheten och entydigheten hur de olika arbetsmomenten kopplas 
samman var inte lätt att se. Jag bedömde dock att jag hjälpligt med kvalitativ 
tolkning skulle kunna få fram effekter, orsaker, eventuella åtgärdsförslag samt 
en prioritering där styrkorna och problemen (fenomenen) bedömdes och vikta-
des.  Övriga delar i utvärderingstypen tyckte jag kunde begripas utan svårighet. 

Användarnära  
Att förutsättningslöst inhämta data kan bli ett omfattande arbete eftersom det 
inte ligger några avgränsande faktorer i en sådan uppmaning. Ett omfattande 
arbete men därmed inte alltför svårt att genomföra. Jag tolkade den explorativa 
genomgången av IT-systemet som att jag skulle gå igenom vad systemet kunde 
göra, hur det var att interagera med det, samt att jag skulle försöka få fram för- 
och nackdelar. Detta utan att ha mer än min egen erfarenhet i bakhuvudet. Jag 
undersökte in- och utmeddelanden, kontrollregler, gränssnitt, navigering och 
resultat per funktion. Dels genom att läsa den något kortfattade manual som 
fanns och dels genom att gå igenom IT-systemet funktion för funktion. Innan jag 
började arbeta med själva IT-systemet intervjuade jag systemansvarig och fick 
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en del information därifrån. Jag intervjuade inte tillverkaren av IT-systemet där-
för att jag tyckte att jag fick tillräcklig översiktlig information från den system-
ansvarige om vilka funktioner som fanns och syftet med IT-systemet. 
 
Sammanfattningsvis kan det uttryckas som att fram till fenomenanalysen var det 
enkelt att göra utvärderingen. Sedan blev det betydligt svårare i och med att det 
var ett helt nytt sätt att arbeta på. Jag tycker inte att det var lätt att sätta sig in i 
fenomenanalysen och det höll på att stjälpa hela min tidsplan med uppsatsarbe-
tet.  

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Inhämtning av data från användare var en mycket fri intervju även om jag 
förberett en del frågor med tanke på att försöka få fram så mycket styrkor 
och problem som möjligt. Det är både positivt och negativt med sådana 
intervjuer. Man får mycket information samtidigt som det tar tid att bear-
beta långa intervjuer. Jag gjorde först en intervju med en användare. Sedan 
använde jag även intervjun jag senare gjorde med verksamhetsansvarig, 
som också är en användare, samt den tidigare gjorda intervjun med den 
systemansvarige som också har en roll som användare när han hjälper till 
extra. I ett privat litet bolag är inte rollerna så uppdelade som på större 
företag, vilket jag drog nytta av för att kunna samla in mer data. Det blev 
sammanlagt tre intervjuer och två observationer. Det var svårt att vikta 
användares åsikter gentemot mina egna som utvärderare när skillnaden var 
markant. Jag hade haft hjälp av anvisningar hur man ska förhålla sig som 
utvärderare.  

Egna lösningar/avsteg från anvisningar 
När jag började arbeta med fenomenanalysen upptäckte jag att den inte alls var 
tänkt att användas utan användare vilket inte var så bra för den målfria utvärde-
ringen som sådan. Fenomenanalysen bygger på upplevelsen hos användares 
interaktion med IT-system. Därför funderade jag ett tag på att lägga till ytterli-
gare minst en klass till ett i mitt tycke redan för komplext verktyg. Nu gjorde jag 
inte så utan markerade i stället tydligt i rubrikerna att det var enligt utvärderares 
synpunkter. Eftersom jag i den ena utvärderingen inte har några användare med, 
kan jag inte uttala mig om funktioner används eller inte. U (använt) går därför 
egentligen inte att uttala sig om. Som utvärderare kan jag enbart uttala mig om E 
(befintlig). Vid klassning av fenomen, om det var önskvärt eller inte (D), var det 
i min roll som utvärderare jag uttalade mig. Det var inte vad användare tyckte 
var önskvärt eller inte. Med detta i åtanke tyckte jag mig kunna använda verkty-
get hjälpligt.  
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Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
De fenomen som både användare och jag själv som utvärderare hade tagit 
upp slogs samman. De fenomen enbart jag som utvärderare tagit upp, fick 
vara kvar i ursprungligt skick men grupperade för sig och tydligt markerade 
i rubriken att det var utvärderarens åsikter. Jag tyckte det var viktigt att vara 
tydlig vilka som enbart var mina egna åsikter och eftersom jag hade fler 
utvärderingar att genomföra tyckte jag mig inte kunna kolla av mina resul-
tat. Jag ville inte påverka följande utvärderingar och jag tyckte det fanns 
risk för det om jag skulle fråga om specifika fenomen som bara jag upp-
märksammat. När det gällde fenomen som användare och jag själv inte var 
riktigt överens om, viktades användarnas synpunkt högre, eftersom jag 
betraktar dem som experter på att använda IT-systemet i bruk. Nu hade jag 
bara kontakt med användare som var vana expertanvändare. Den som hade 
använt IT-systemet kortast tid, hade använt det i 2,5 år.  

Reflektion utvärderare 
Att innan fenomenanalysen göra en styrke- respektive problemanalys upplevde 
jag som dubbelarbete och i viss mån onödigt. Fenomenanalysen kan ersätta det 
arbetssättet i sin helhet eftersom man genom klassificeringen får fram en priori-
tering samt orsak och verkan av styrkorna/problemen (fenomenen).  
 
Jag tyckte inte att resultatet jag fick fram var speciellt översiktligt. Varje feno-
men gås igenom noga men hur hanterar man helhetsbedömningen? 
 
Det stod tidigt klart för mig i utvärderingsarbetet att det inte gick att förstå IT-
systemet utan att förstå verksamheten, hur uthyrningen fungerade, vilka roller 
(även IT-systemets) som fanns. Framför allt behövde jag få en bild av vad man 
gjorde för handlingar och vad olika begrepp innebar. Vad var till exempel för-
säkringsuthyrning? Är det bra att det finns en uppdelning mellan försäkringsbo-
lag och privatperson? Jag kunde inte svara på om det var en styrka eller svaghet 
utan att förstå vad det skulle vara till för. Jag la ner mycket tid i början för att 
skapa en förståelse av verksamheten. Här hade jag stor nytta av praktikteoretiska 
frågor enligt Goldkuhl & Röstlinger (1998) i intervjuerna.  

Begrepp 
Det är inte riktigt entydigt vad skillnaden mellan en effektanalys och en feno-
menanalys är. Jag missförstod begreppen ett tag och trodde att det var samma 
analys. I övrigt är begreppen för utvärderingstypen väl beskrivna och lättförstå-
eliga men inte samlat.  
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Notation 

Tillgänglighet 
För styrke- respektive problemanalys finns det välkända dokumenterade nota-
tionssätt enligt FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Röstlinger, 1993). 
Däremot fanns det inga dokumentationsexempel för Översikt IT-funktion, utvärderings-
tabell IT-funktioner samt Tabell interaktion IT-system. Fenomenanalysprotokoll fanns förslag på 
dokumentation som jag också använde mig av (Eliason, 2003). Det saknas också 
anvisningar för hur man ska dokumentera en Användarbeskrivning. 

Begriplighet 
Fenomenanalysprotokoll fanns förslag på dokumentation som jag också använde mig 
av (Eliason, 2003), men jag är inte riktigt nöjd med överskådligheten. Varje 
fenomen (styrka eller problem) dokumenteras i en liten tabell. Man får då fram 
ett omfattande detaljerat dokument, men ingen sammanfattande överskådlig 
bild. Jag fick fram 16 sidor med 90 småtabeller vilket inte är speciellt överskåd-
ligt, men det kanske inte är så det är tänkt att användas?  

Användarnära 
Det var inte svårt att arbeta med dokumentationen även om det blev en del 
omfattande dokument. 

Egna lösningar/avsteg 
Översikt IT-funktion, Utvärderingstabell IT-funktioner samt Tabell interaktion IT-system slog jag 
samman till ett dokument för att ha all information samlad per funktion. Tanken 
bakom detta var att uppfylla huvudsyftet med dokumentationen, att vara ett 
hjälpmedel för utvärderingsarbetet. Jag tycker det är betydligt lättare att ha all 
information på ett och samma ställe, i stället för att behöva ha tre dokument att 
gå igenom vid analysarbetet. Jag funderade också en hel del över hur man skulle 
kunna sortera de olika tabellerna i Fenomenanalysprotokollet. Dels var det intressant 
att se per funktion. Dels var det intressant att se per D.EU.PS.-klass och då 
främst en uppdelning i önskvärd och icke önskvärd funktionalitet som klass-
beskrivningarna enligt Eliason (2003). Det jag slutade med var att sortera feno-
menen efter klassningen där jag la in en definition av varje klass jag använt mig 
av som rubrik. 

Reflektioner utvärderare 
För Fenomenanalysprotokollet får man fram ett omfattande detaljerat dokument, men 
ingen sammanfattande överskådlig bild. Detta skulle kunna utvecklas och läggas 
till om det finns behov av en sådan bild. 
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TEORIBASERAD GRUNDNING 

För- och nackdelar 
Inga förutfattade meningar har påverkat intryck och insamlingen av data vilket 
är en styrka för utvärderingsresultatet. Det kan vara en fördel att inte användare 
är med i utvärderingen eftersom vana användare till exempel inte längre reagerar 
över direkt konstiga navigeringar. De vet hur man ska göra, de gör det snabbt 
och utan tvekan. Frågan varför det är som det är, har de för länge sedan slutat 
ställa.  
 
En nackdel med att göra en utvärdering med ett förutsättningslöst perspektiv är 
att det lätt blir ett omfattande arbete. Här saknas avgränsande direktiv för arbets-
sättet. För ett större IT-system blir det svårt att hantera om alla upptänkliga styr-
kor och problem ska tas med. 
 
En förutsättning för att kunna göra en vettig bedömning av ett IT-system är att 
den verksamhet den bedrivs inom förstås i sin helhet. Det finns också behov av 
en integrerad förståelse av samverkan mellan verksamheten och IT-systemet 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2002). Det är annars lätt att det blir missförstånd och en 
del onödigt arbete. Det är en nackdel att det inte poängteras mer. Det nämns bara 
i samband med basplaneringen.  
 
Effektanalysen är nödvändig för att ge struktur åt de framtagna styrkorna och 
problemen och kan i viss mån ersätta styrke- och problemanalysen. Det är delvis 
samma moment som görs. Däremot är momentet onödigt svårt att arbeta med. 
18 klasser är för många att hantera på ett enkelt sätt. En modifiering och förenk-
ling skulle underlätta samt även en beskrivning av både arbetssätt och notation. 
Resultatet av utvärderingen ska kunna presenteras för intressenter på ett över-
skådligt sätt. Det är nog svårt om man först ska förklara 18 klasser! 
 
En annan svaghet är att en övergripande notation för slutresultatet saknas.  

Handlingsbarhet 
Nedan visas uppfattad handlingsbarhet per arbetssteg för målfri utvärdering. 
Först presenteras visat analysresultat för målfri utvärdering som sådan, för att 
direkt följas av analysresultat för målfri utvärdering med användare. För defini-
tion av kolumnrubrikerna, se kapitel 3.7. Arbetsstegen för utvärderingstypen är 
de jag använt mig av i min utvärdering av IT-systemet (se 5.1 och bilaga 3).  
 
Sammanställningarna, för utvärdering som sådan respektive med användare, är 
uppdelade i två figurer, en för verksamhetsspråk och arbetsordning (se figur 17 
och 19), och en figur för utförande (se figur 18 och 20). För utvärdering med 
motivering hänvisas till bilaga 4. 
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Handlingsbarhet utvärdering som sådan    
 

ARBETSORDNANDE LÄGE (navigering) 
Informerande Exekve-

rande 
Reage- 
rande 

Tolkande Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Verksam-
hetsspråk 

Oriente- 
rande 

Fokus 
samman- 
hang 

Stödjande 
förståelse 
navige-
rings-
principer 

Existe-
rande 
handlings- 
möjlig-
heter 

   

Sträva efter att vara fri från 
förutbestämda värderingar  

       

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig  

       

Beskriv funktionalitet hos IT-
system, gå igenom explorativt  

       

Värdera utvärderingen i styrkor 
och problem  

       

Utvärdera effekter som kan 
uppstå  

       

Figur 17 Handlingsbarhet Målfri utvärdering som sådan, verksamhetsspråk och arbetsordning 
 
 

UTFÖRANDE LÄGE 
Informerande Exekve-

rande 
Reage-
rande 

Tolkande 
Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Information 
(bildskärm) 
förståelig 

Lättill- 
gängligt 
handlings-
minne 

Personi- 
fierat 
handl-
ingsminne 

   

Sträva efter att vara fri från 
förutbestämda värderingar 

      

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig 

      

Beskriv funktionalitet hos IT-
system, gå igenom explorativt 

      

Värdera utvärderingen i styrkor 
och problem 

      

Utvärdera effekter som kan 
uppstå 

      

              Figur 18 Handlingsbarhet Målfri utvärdering som sådan, utförande 
 
Sammanställningarna visar att det bara är ett arbetssteg som är handlingsbart 
fullt ut i dagsläget, Värdera utvärderingen i styrkor och problem. Delkriteriet Personifierat 
handlingsminne är uppfyllt för varje arbetssteg. Det framgår tydligt att arbetssteget 
Utvärdera effekter som kan uppstå har mycket som kvarstår innan det kan betraktas som 
handlingsbart. Arbetssteget Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom IT-systemet 
på ett explorativt sätt kan utvecklas. Överlag bedöms inte arbetsstegen att ha Lättill-
gängligt handlingsminne i utförandeläge (fyra av fem arbetssteg bedöms som enbart 
delvis uppfyllda).  
 
Målfri utvärdering som sådan kan enligt denna analys betraktas som relativt 
handlingsbart som den ser ut i dagsläget med mer än hälften av alla kriterier 
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totalt sett uppfyllda. 43 uppfyllda kriterier av totalt 70 ger 61 % i resultat vilket 
jag tycker är ett bra resultat. 

Handlingsbarhet utvärdering med användarmedverkan 
Lägger man till användare ser handlingsbarheten ut på följande sätt, se figur 19 
och 20 nedan. 
 

ARBETSORDNANDE LÄGE (navigering) 
Informerande Exekve-

rande 
Reage- 
rande 

Tolkande Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Verksam-
hetsspråk 

Oriente- 
rande 

Fokus 
samman- 
hang 

Stödjande 
förståelse 
navige-
rings-
principer 

Existe-
rande 
handlings- 
möjligheter 

   

Sträva efter att vara fri från 
förutbestämda värderingar  

       

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig  

       

Beskriv funktionalitet hos IT-
system, gå igenom explorativt  

       

Förbered allmänna frågor för 
intervju användare  

       

Beskriv användares förförstå-
else, IT-mognad, roller, ansvar  

       

Beskriv interaktion mellan 
användare och IT-system  

       

Värdera utvärderingen i styrkor 
och problem  

       

Utvärdera effekter som kan 
uppstå  

       

Figur 19 Handlingsbarhet Målfri utvärdering med användare, verksamhetsspråk och arbetsordning 
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UTFÖRANDE LÄGE 
Informerande Exekve-

rande 
Reage-
rande 

Tolkande 
Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Information 
(bildskärm) 
förståelig 

Lättill- 
gängligt 
handlings-
minne 

Personi- 
fierat 
handlings-
minne 

   

Sträva efter att vara fri från 
förutbestämda värderingar 

      

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig 

      

Beskriv funktionalitet hos IT-
system, gå igenom explorativt 

      

Förbered allmänna frågor för 
intervju användare 

      

Beskriv användares förförståelse, 
IT-mognad, roller, ansvar 

      

Beskriv interaktion mellan 
användare och IT-system 

      

Värdera utvärderingen i styrkor 
och problem 

      

Utvärdera effekter som kan 
uppstå 

      

            Figur 20 Handlingsbarhet Målfri utvärdering med användare, utförande 
 
Sammanställningarna visar att det inte är något arbetssteg som är handlingsbart i 
dagsläget. Det som är bäst uppfyllt är Värdera utvärderingen i styrkor och problem. Del-
kriteriet Personifierat handlingsminne är uppfyllt för varje arbetssteg. Det framgår även 
tydligt att arbetssteget Utvärdera effekter som kan uppstå har mycket som kvarstår 
innan det kan betraktas som handlingsbart. Arbetssteget Beskriv funktionaliteten hos IT-
system och gå igenom IT-systemet på ett explorativt sätt kan utvecklas. Överlag bedöms inte 
arbetsstegen att ha lättillgängligt handlingsminne i utförandeläge.  
 
Målfri utvärdering som sådan kan enligt denna analys betraktas som relativt 
handlingsbart som den ser ut i dagsläget med mer än hälften av alla kriterier 
totalt sett uppfyllda. 64 kriterier uppfyllda av totalt 112 ger resultatet 57 % vilket 
enligt min mening är bra. 

6.2.4 Sammanfattning 
Resultatet av den målfria utvärderingen som sådan, visade på styrkor och pro-
blem i relation 40-60 (styrkor 40 % och problem 60 %). Styrkorna berörde 
områden som registreringshjälp och inbyggda kontroller för att säkerställa kor-
rekt hantering. Problemen handlade om brister i navigering, enhetligt gränssnitt, 
hjälp- och informationstext samt sök- och sorteringsmöjligheter. Resultatet upp-
fattas vara av ensidig tillförlitlighet eftersom det enbart bygger på utvärderarens 
uppfattning. Däremot bedöms det fungera väl som en indikation på fenomen 
som behöver ses över. 
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Ser man på resultatet i utvärderingen där användarmedverkan tillkommer, är det 
slående att alla tre användarna var rörande överens om att det var ett bra IT-
system och lätt att använda. Relationen mellan styrkor och problem var 45-55 
(styrkor 45 % och problem 55 %). Jämfört med den målfria utvärderingen som 
sådan, ett bättre och mer utjämnande resultat. Styrkorna som tillkommit handlar 
om att IT-systemet fungerar bra, lättöverskådlighet, enkel navigering och bra 
placering av knappar. Problem som lades till handlade bl a om att hantering och 
uppdatering av prislistor. Tillförlitligheten för resultatet med användares med-
verkan bedöms vara högre än för den målfria utvärderingen som sådan. 
 
Utvärderingsresultaten karaktäriseras av detaljrikedom och mångfald, och över-
blickbarheten av det totala resultatet med hjälp av utvärderingstypen bedöms 
som svår. 
 
När det gäller arbetssätt bedöms det som ett omfattande arbete men dock använ-
darnära, tillgängligt och begripligt fram till den sista delen. Momentet fenomen-
analys var inte enkel att utföra eftersom den var svår att sätta sig in i och att för-
stå. Här kom till en del egna anpassningar för att få utvärderingen att fungera. 
När det gällde användarmedverkan upplevdes det som inte alldeles solklart 
enkelt att vikta användares åsikter gentemot utvärderarens. De begrepp som 
används är väl beskrivna och lätta att förstå om man bortser från att det inte är 
riktigt entydigt vad skillnaden mellan en effektanalys och fenomenanalys är. 
Notationen upplevdes som lätt att arbeta med, delvis tillgänglig och begriplig 
även om det för vissa moment saknades information.  
 
Upplevda fördelar är att utvärderingsresultatet inte påverkats av förutfattade 
meningar samt att många styrkor och problem identifieras. Nackdelar är att det 
lätt blir mycket omfattande arbete, att övergripande notation för slutresultat sak-
nas och att momentet fenomenanalys är svårt att arbeta med. 
 
Både den målfria utvärderingen i sig och den med användare betraktas som rela-
tivt handlingsbara med ca 60 % uppfyllda kvalitetskriterier för handlingsbarhet. 

6.3 Målbaserad utvärdering 
Jag har valt att presentera utvärderingsresultat per generisk typ. Först presente-
ras därför resultatet från den målbaserade utvärderingen som sådan för att följas 
av utvärderingsresultatet från den målbaserade utvärderingen med användare.  

6.3.1 Utvärderingsresultat utvärdering som sådan 
Resultatet blev att av nio identifierade viktiga mål uppfylls fyra mål helt och 
hållet och fyra mål till viss del. Ett mål var svårt att bedöma. Av totalt 27 mål 
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ansågs totalt 11 vara uppfyllda (ca 40 %), 11 delvis uppfyllda och 4 inte alls 
uppfyllda.  
 
Viktiga mål som IT-systemet förmodas bidra till att uppfylla: 
 

 Effektivisera och förenkla bokning av uthyrningsobjekt (bilar, släpvagnar 
och bakboxar). 
 Hålla ordning och kontroll över uthyrningen. 
 Få en korrekt hantering av olika prislistor. 
 All befintlig personal ska kunna sköta uthyrningen. 

 
Viktiga mål som IT-systemet förmodas bidra till att delvis uppfylla: 
 

 Nöjda kunder. 
 Att få hanteringen av beställningar korrekt. 
 Klara en stor volym av uthyrningsobjekt. 
 Visa vem som gör vad i systemet. 

 
Viktigt mål utvärderaren inte ansåg sig kunna bedöma fullt ut: 
 

 En av de ledande biluthyrarna inom Linköping.  
 
Totalt tycker jag resultat från utvärderingen är bra och visar att IT-systemet till 
stor del förmodas uppfylla de viktigaste målen (50 %) som kunnat identifieras 
utifrån intervju med verksamhetsansvarig. Vad resultatet från denna undersök-
ning mest fokuserar på är relationen IT-system gentemot verksamhet. Det är en 
väldigt viktig aspekt när det gäller att utvärdera IT-system. Utvärderingsresulta-
ten karaktäriseras av övergripande struktur och inriktning mot samverkan med 
verksamheten med klar indikering över vilka mål som inte uppfylls. 

6.3.2 Utvärderingsresultat utvärdering med användare 
Sammanställningen visade att av nio identifierade viktiga mål uppfylls sex mål 
helt och hållet och tre mål till en viss del. Av totalt 27 mål ansågs 16 vara upp-
fyllda (ca 60 %), 8 delvis uppfyllda och 3 inte alls uppfyllda. Användare och 
utvärderare var överens om resultatet för 19 stycken mål. 
 
Viktiga mål som IT-systemet anses bidra till att uppfylla: 
 

 En av de ledande biluthyrarna inom Linköping.  
 Effektivisera och förenkla bokning av uthyrningsobjekt (bilar, släpvagnar 
och bakboxar). 
 Nöjda kunder. 
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 Hålla ordning och kontroll över uthyrningen. 
 Få en korrekt hantering av olika prislistor. 
 All befintlig personal ska kunna sköta uthyrningen. 

 
Viktiga mål som IT-systemet anses bidra till att delvis uppfylla: 
 

 Att få hanteringen av beställningar korrekt. 
 Klara en stor volym av uthyrningsobjekt. 
 Visa vem som gör vad i systemet. 

 
Totalomdömet av utvärderingen visar att IT-systemet bidrar till de viktigaste 
verksamhetsmålen och att användarna är nöjda med systemet vilket är ett bra 
omdöme. Utvärderingsresultatet karaktäriseras av övergripande struktur och 
inriktning mot samverkan med verksamheten med klar indikering över delar 
som behöver ses över. 

6.3.3 Analys och diskussion 
Jag har valt att slå samman analys och diskussion för den målbaserade utvärde-
ringen som sådan och den målbaserade utvärderingen med användare eftersom 
det finns flera gemensamma beröringspunkter. Allt som görs i den målbaserade 
utvärderingen som sådan, görs också i den målbaserade utvärderingen med 
användare. Aspekter som endast handlar om utvärderingen med användare, pre-
senteras under rubriken Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare. 

EMPIRISK GRUNDNING  

Per kategori presenteras först upplevda förutsättningar och erfarenheter från 
handlingen utvärdering, grupperade i underkategorierna Tillgänglighet, Begriplighet 
och Användarnära. Därefter presenteras konsekvenser med Egna lösningar och avsteg från 
anvisningar, för att eventuellt följas av Reflektion utvärderare. 

Arbetssätt 

Tillgänglighet 
Det fanns inga anvisningar framtagna för hur man skulle mäta själva målupp-
fyllnaden. Däremot ett framtaget notationsexempel (utvärderingsmatris målupp-
fyllelse) där man skulle kunna analysera vilka funktioner som stödde respektive 
inte stödde målet, funktioner som saknades samt funktioner utan målstöd. Det 
finns anvisningar för hur man gör målanalys i metoden FA/SIMM (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988).  

Begriplighet 
Anvisningarna för målanalys är lätta att förstå samt använda sig av. Som nämnts 
ovan under tillgänglighet, fanns det ett exempel på utvärderingsmatris målupp-
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fyllelse att utgå ifrån där man skulle kunna analysera vilka funktioner som 
stödde respektive inte stödde målet, funktioner som saknades samt funktioner 
utan målstöd. Jag tyckte inte det exemplet var riktigt tillämpbart eftersom jag 
tolkade det som mer viktigt att utforska i vilken grad målen uppfylldes. Här vet 
jag inte riktigt om jag totalt missuppfattat intentionerna med utvärderingstypen. 
Motiveringen till varför en utvärdering av effekter som kan uppstå/uppstår ska 
utföras saknas eller är bristfällig enligt min tolkning. Jag kunde inte förstå hur 
detta moment skulle kunna genomföras eftersom det inte framgick vad för slags 
effekter som efterfrågades (bortsett från effekterna om målen uppfylldes eller 
inte och hur de uppfylldes). 

Användarnära 
För den målbaserade utvärderingen intervjuade jag verksamhetsansvarig för att 
ta fram mål att utgå från. Den intervjun var inte självklart enkel att genomföra, 
eftersom verksamhetsansvarig hade svårt att först förstå vad jag menade med 
mål. Den efterföljande målanalysen var tämligen enkel att utföra. Det var svårt 
att förstå och få till mätandet av måluppfyllnaden. När jag väl fått till det 
momentet och kommit fram till fenomenanalysen tog det stopp. Jag kunde inte 
få till denna analys på grundval av det tidigare framtagna resultatet eftersom jag 
varken förstod vits eller utförande med arbetssteget och att anvisningar dess-
utom saknades.  

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Jag tyckte det var svårt att vikta användares åsikter gentemot mina egna 
som utvärderare. Här saknade jag ett stöd hur man ska förhålla sig som 
utvärderare men det kanske har med min ringa utvärderingserfarenhet att 
göra. Enligt anvisningar inhämtade jag användarsynpunkter via intervju 
med en användare. Det var en standardiserad intervju (Lundahl & Skärvad, 
1999). Vid sammanställning och analys återanvände jag tidigare intervjuer 
för att fylla på med data där sådan fanns. Sammanlagt blev det åsikter från 
tre användare. 

Egna lösningar/avsteg från anvisningar 
Målen jag identifierat efter intervjun är av kvalitativ karaktär och det som utvär-
derats är om förbestämda mål uppfylls eller inte, och i hur stor grad dessa mål 
uppfyllts. Jag graderade måluppfyllnad efter uppfyllt, delvis uppfyllt, inte alls 
uppfyllt och vet ej. Jag motiverade sedan gjorda val. Jag tyckte jag behövde en 
lite större skala än bara ja och nej. För min utvärdering tyckte jag det fungerade. 
När det gäller målen hade jag kunnat arbeta mer med formulering och också 
kollat av målen med verksamhetsansvarig i efterhand. Jag gjorde visserligen en 
målanalys för att se sammanhang och identifiera de viktigaste målen. Efter det 
gjorde jag dock den bedömningen att framtagna mål skulle räcka för denna 
utvärdering. 
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Enligt plan var det sedan meningen att jag skulle göra en fenomenanalys lik-
nande den som gjordes i de målfria utvärderingarna. Eftersom jag redan fått 
fram svar på om målen var uppfyllda eller inte, förstod jag inte riktigt vitsen 
med att göra en sådan. Jag såg inte heller riktigt framför mig hur en sådan analys 
praktiskt skulle genomföras. Som jag förstod skulle syftet vara att utvärdera 
effekter som skulle kunna uppstå (se 5.1.6). Jag funderade mycket över denna 
del och ytterligare effekter, mer än att uppfylla mål eller inte. Efter några försök 
avstod jag från vidare arbete med denna del. 

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Jag genomförde inte någon observation därför att det här var mer fråga om 
att få reda på om användare upplevde att målen var uppfyllda. Jag tror inte 
att en observation hade tillfört något i utvärderingen men det kan vara en 
missbedömning från min sida. Först gjorde jag en sammanställning av 
användares åsikter och motivering till måluppfyllnad. Där synpunkterna 
skiljde sig åt viktade jag användarnas synpunkter högre eftersom de har 
betydligt bättre verksamhetskunnande än vad jag själv har. 

Reflektion utvärderare 
Jag skulle ha haft hjälp av förberedda frågor liknande de praktikgeneriska frå-
gorna översatta till vardagsnära språk. 
 
Jag tror att momentet fenomenanalys bör utvecklas vidare eller tas bort helt och 
hållet.  

Begrepp 
Begrepp som används i denna utvärderingstyp är kända och välbekanta förutom 
effekt/fenomenanalysen som jag inte fick grepp om för denna utvärdering. Det 
finns ingen samlad beskrivning av använda begrepp. 

Notation 

Tillgänglighet 
Notationen för målanalysen, (Mållista och Måldiagram), finns beskriven med anvis-
ningar enligt metoden FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Utvärderingsmatris 
måluppfyllelse fanns det förslag framtaget som jag utgick ifrån och modifierade 
ganska mycket.  

Begriplighet 
Syfte och sammanhang var svårt att förstå för Utvärderingsmatris måluppfyllelse.  

Användarnära 
Det var inte svårt att arbeta med dokumentationen även om det blev en del egna 
modifieringar efter funderande och experimenterande. 
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Egna lösningar/avsteg från anvisningar 
När det gällde Översikt IT-funktion, Utvärderingstabell IT-funktioner samt Tabell interaktion IT-
system använde jag den kombinerade variant jag tagit fram för den målfria utvär-
deringen som sådan (se 5.2.1). Utvärderingsmatris måluppfyllelse fanns det förslag 
framtaget som jag utgick ifrån men modifierade något eftersom jag var mer 
intresserad av i vilken grad målen uppfylldes enligt diskussion ovan under 
arbetssteg. Fenomenanalysprotokoll gjorde jag aldrig. Anledning är beskriven ovan. 

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
I utvärderingen med användare gjorde jag dessutom en Sammanfattande utvärde-
ringsmatris. En sådan fanns inte några anvisningar för, men jag upplevde ett 
behov av att få en blick över hur jag som utvärderare upplevde måluppfyll-
naden jämfört med användarnas synpunkter. 

TEORIBASERAD GRUNDNING 

För- och nackdelar 
Den stora fördelen med den här utvärderingstypen är att verksamhetens samver-
kan med IT-systemet kartläggs utifrån dess egentliga uppgift. Genom denna 
utvärdering ges en översikt av vilka mål som uppfylls och vilka mål som inte 
uppfylls till lika stor del eller inte alls. Ansvariga får ett beslutsunderlag att 
arbeta vidare med.  
 
En annan fördel är att det blir ett strukturerat arbete. Man riskerar inte att hamna 
i ett liknande omfattande arbete som med den målfria utvärderingen. I och med 
målen finns det avgränsande direktiv för arbetssättet. Utvärderingstypen borde 
passa för även större IT-system där det är lätt att tänka sig hur svårt det är att 
hantera utvärderingen om alla upptänkliga styrkor och problem ska tas med. 
 
En identifierad nackdel är att anvisningar för själva måluppfyllelsen i utvärde-
ringstypen saknades. Det var oklart hur de sista arbetsstegen passade ihop med 
varandra. Jag tänker här på Måluppfyllnadsmatrisen som mer koncentrerades på vilka 
funktioner som på ett eller annat sätt påverkade framtagna mål. Jag tänker även 
på fenomenanalysen som jag inte lyckades genomföra. 

Handlingsbarhet 
Nedan visas uppfattad handlingsbarhet per arbetssteg för målfri utvärdering 
uppdelat för utvärdering som sådan respektive utvärdering med användarmed-
verkan. För definition av kolumnrubrikerna, se kapitel 3.7. Arbetsstegen för 
utvärderingstypen är de jag använt mig av i min utvärdering av IT-systemet (se 
5.1 och bilaga 3).   
 
Sammanställningen, utan eller med användarmedverkan, är uppdelad i två figu-
rer, en för verksamhetsspråk och arbetsordnande läge (se figur 21 och 23), och 
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en figur för utförande läge (se figur 22 och 24). För utvärdering med motivering 
hänvisas till bilaga 4. 

Handlingsbarhet utvärdering som sådan   
 

ARBETSORDNANDE LÄGE (navigering) 
Informerande Exekve-

rande 
Reage- 
rande 

Tolkande Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Verksam-
hetsspråk 

Oriente- 
rande 

Fokus 
samman- 
hang 

Stödjande 
förståelse 
navige-
rings-
principer 

Existe-
rande 
handlings- 
möjlig-
heter 

   

Förbered frågor för intervju 
verksamhetsansvarig  

       

Beskriv verksamhetsmålen 
  

       

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig  

       

Beskriv funktionalitet hos IT-
system  

       

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller målen  

       

Utvärdera effekter som kan 
uppstå  

       

Figur 21 Handlingsbarhet Målbaserad utvärdering som sådan, verksamhetsspråk och arbetsordning 
 
 

UTFÖRANDE LÄGE 
Informerande Exekve-

rande 
Reage-
rande 

Tolkande 
Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Information 
(bildskärm) 
förståelig 

Lättill- 
gängligt 
handlings-
minne 

Personi- 
fierat 
handlings-
minne 

   

Förbered frågor för intervju 
verksamhetsansvarig 

      

Beskriv verksamhetsmålen 
 

      

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig 

      

Beskriv funktionalitet hos IT-
system  

      

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller målen 

      

Utvärdera effekter som kan 
uppstå 

      

      Figur 22 Handlingsbarhet Målbaserad utvärdering som sådan, utförande 
 
Sammanställningarna visar att det bara är ett arbetssteg som är handlingsbart 
100 % i dagsläget, Beskriv verksamhetsmålen. Det framgår tydligt att arbetssteget 
Utvärdera effekter som kan uppstå har mycket som kvarstår innan det kan betraktas som 
handlingsbart. Arbetssteget Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller verksamhetsmålen 
kan utvecklas. Ser man på sammanställningen per kriterium, är det inget krite-
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rium som är handlingsbart rakt över alla arbetssteg. De kriterier som har mest 
förbättringspotential är Lättillgängligt handlingsminne och Exekverande i utförande fasen.  
 
Målbaserad utvärdering som sådan, kan enligt denna analys betraktas som 
ganska handlingsbar som den ser ut i dagsläget, med mer än hälften av alla krite-
rier totalt sett uppfyllda. 55 av 84 uppfyllda kriterier ger ett resultat på 65 %, 
vilket är ett bra resultat.  

Handlingsbarhet utvärdering med användarmedverkan 
Lägger man till användare ser handlingsbarheten ut på följande sätt, se figur 23 
och 24 nedan. 
 

ARBETSORDNANDE LÄGE (navigering) 
Informerande Exekve-

rande 
Reage- 
rande 

Tolkande Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Verksam-
hetsspråk 

Oriente- 
rande 

Fokus 
samman- 
hang 

Stödjande 
förståelse 
navige-
rings-
principer 

Existe-
rande 
handlings- 
möjlig-
heter 

   

Förbered frågor för intervju 
verksamhetsansvarig  

       

Beskriv verksamhetsmålen 
  

       

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig  

       

Beskriv funktionalitet hos IT-
system  

       

Förbered frågor för intervju an-
vändare om verksamhetsmål  

       

Beskriv användares förförstå-
else, IT-mognad, roller, ansvar  

       

Beskriv interaktion mellan 
användare och IT-system  

       

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller målen  

       

Utvärdera effekter som kan 
uppstå  

       

          Figur 23 Handlingsbarhet Målbaserad utvärdering med användare, verksamhetsspråk och 
          arbetsordning 
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UTFÖRANDE LÄGE 
Informerande Exekve-

rande 
Reage-
rande 

Tolkande 
Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Information 
(bildskärm) 
förståelig 

Lättill- 
gängligt 
handlings-
minne 

Personi- 
fierat 
handlings-
minne 

   

Förbered frågor för intervju 
verksamhetsansvarig 

      

Beskriv verksamhetsmålen 
 

      

Förbered allmänna frågor för 
intervju systemansvarig 

      

Beskriv funktionalitet hos IT-
system  

      

Förbered frågor för intervju an-
vändare om verksamhetsmål 

      

Beskriv användares förförstå-
else, IT-mognad, roller, ansvar 

      

Beskriv interaktion mellan 
användare och IT-system 

      

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller målen 

      

Utvärdera effekter som kan 
uppstå 

      

    Figur 24 Handlingsbarhet Målbaserad utvärdering med användare, utförande 
 
Sammanställningarna visar att det är tre arbetssteg som anses handlingsbart fullt 
ut, Beskriv verksamhetsmålen, Förbered frågor för intervju användare utefter verksamhetsmål och 
Beskriv interaktion mellan användare och IT-system. Det framgår tydligt att arbetssteget 
Utvärdera effekter som kan uppstå har mycket som kvarstår innan det kan betraktas som 
handlingsbart. Arbetsstegen Beskriv användarnas förförståelse, IT-mognad, roller och ansvar 
och Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller verksamhetsmålen kan utvecklas. Ser man 
på sammanställningen per kriterium, är det inget kriterium som är handlingsbart 
rakt över alla arbetssteg, däremot många som har 8 av 9 uppfyllda. Bäst uppfyllt 
är kriterierna Verksamhetsspråk samt Orienterande, Fokus sammanhang och Personifierat 
handlingsminne. De kriterier som har mest förbättringspotential är Lättillgängligt hand-
lingsminne och Exekverande i utförande fasen.  
 
Målbaserad utvärdering med användare kan enligt denna analys betraktas som 
rätt så bra handlingsbart som den ser ut i dagsläget med nästan tre fjärdedelar av 
alla kriterier totalt sett uppfyllda. Räknar man samman alla kriterier är 71 % 
uppfyllda, 89 kriterier av totalt 126, vilket jag tycker är ett mycket bra resultat. 

6.3.4 Sammanfattning 
Resultatet av den målbaserade utvärderingen som sådan, visade att av nio identi-
fierade viktiga mål uppfylls fyra mål helt och hållet och fyra mål till viss det. Ett 
mål var svårt att bedöma. Av totalt 27 mål ansågs 11 vara uppfyllda (ca 40 %), 
11 delvis uppfyllda och 4 inte alls uppfyllda.  
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Ser man på resultatet i utvärderingen där användarmedverkan tillkommer upp-
levdes sex av nio viktiga mål helt och hållet uppfyllda samt tre till viss del. Av 
de 27 målen ansågs 16 vara uppfyllda (ca 60 %), 8 delvis uppfyllda och 3 inte 
alls uppfyllda. 
 
Totalomdöme av utvärderingen visar att IT-systemet bidrar till de viktigaste 
verksamhetsmålen och att användarna är nöjda med systemet vilket är ett 
mycket bra omdöme. Tillförlitligheten för resultatet med användares medverkan 
bedöms vara högre än för den målbaserade utvärderingen som sådan. Utvärde-
ringsresultaten karaktäriseras av övergripande struktur och inriktning mot sam-
verkan med verksamheten med klar indikering över delar som behöver ses över.  
 
När det gäller arbetssätt bedöms det som relativt användarnära, tillgängligt och 
begripligt fram till de sista delarna. Momentet måluppfyllnad och fenomenana-
lys var inte enkla att utföra eftersom de var svåra att sätta sig in och förstå. 
Fenomenanalys gick dessutom inte att genomföra. De begrepp som används är 
väl beskrivna och lätta att förstå. Notationen upplevdes som lätt att arbeta med, 
delvis tillgänglig och begriplig även om det för vissa moment saknades infor-
mation och egna tillämpningar behövdes. Viktning av användares synpunkter 
gentemot utvärderarens upplevdes som svår. 
 
Den stora fördelen med målbaserad utvärdering är att verksamhetens samverkan 
med IT-systemet kartläggs utifrån dess egentliga uppgift. En annan fördel är att 
det blir ett strukturerat och avgränsande arbete. Utvärderingstypen borde passa 
för även större IT-system.  
 
En identifierad nackdel är att anvisningar för själva måluppfyllelsen i utvärde-
ringstypen saknades och sammanhang mellan de sista arbetsstegen svår att för-
stå. Fenomenanalys gick inte att utföra. 
 
Både den målbaserade utvärderingen i sig och den med användare betraktas som 
rätt så bra handlingsbara med ca 65 % respektive 71 % uppfyllda kvalitetskrite-
rier för handlingsbarhet. 

6.4 Kriteriebaserad utvärdering 
Jag har valt att presentera utvärderingsresultat per generisk typ. Först presente-
ras därför resultatet från den kriteriebaserade utvärderingen som sådan för att 
följas av utvärderingsresultatet från den kriteriebaserade utvärderingen med 
användare. 
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6.4.1 Utvärderingsresultat utvärdering som sådan 
Mitt första resultat visade att ingen funktion var handlingsbar utan bara delvis 
handlingsbara. Detta enligt min utgångspunkt att alla kriterier skulle vara upp-
fyllda för att en funktion skulle få kallas handlingsbar. Sammanställningen 
visade att av 34 identifierade funktioner var 0 handlingsbara, 32 delvis hand-
lingsbara samt 0 inte alls handlingsbara. 2 funktioner gick inte att utvärdera 
eftersom de inte ingick i min testlicens. Det var inte ett tillräckligt tydligt resul-
tat för det fanns skillnader. Efter experimenterande kom jag fram till ett mer dif-
ferentierat resultat där jag kunde gruppera funktioner efter hur många kriterier 
som förmodats uppfyllas enligt mig som utvärderare.  
 
I den andra sammanställningen delade jag in de delvis handlingsbara funktio-
nerna i tre grupper. Då blev resultatet att det var 3 funktioner som bara hade 0-4 
kriterier som inte var uppfyllda, 14 funktioner som hade 4-8 kriterier som inte 
var uppfyllda och 15 funktioner som hade 9 eller fler kriterier som inte var upp-
fyllda. Det här går att utveckla mer men från att ha en stor grupp med bara del-
vis handlingsbara funktioner blev det mer tydligt vilka funktioner som är att 
betrakta som bäst respektive sämst ur ett handlingsbart perspektiv. 
 
De funktioner som bedömdes som mest handlingsbara var: 
 

 Kontroll vilka fordon som ska lämnas ut respektive komma in. 
 Lämna ut fordon 
 Återlämning fordon och betalning   

 
De här funktionerna är bland dem som används mest i IT-systemet och det 
känns naturligt att de är mest utvecklade. 
 
De funktioner som bedömdes som minst handlingsbara var: 
 

 Ändra bokning 
 Ta bort bokning 
 Ändring av verkstadsbokning 
 Ta bort verkstadsbokning  

 
Det är också ett logiskt resultat enligt min bedömning eftersom detta var funk-
tioner jag inte trodde fanns, eller inte hittade i den målfria utvärderingen i sig. 
 
Det går också att vända på sammanställningen och se vilka kriterier som var 
mest eller minst uppfyllda rakt igenom hela IT-systemet. Man ser då lätt att det 
är sämst med det personifierade handlingsminnet (som är delkriterium till 
informerande i den utförande delen). Det tolkande kriteriet under utförande är 
inte heller så handlingsbart rakt igenom IT-systemet. Nästan hälften av funktio-
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nerna fick underkänt på denna punkt. Det kriterium som var mest uppfyllt var 
det reagerande kriteriet i navigeringsdelen. 
 
Totalt sett finns det en hel del att göra för att IT-systemet ska betraktas som 
handlingsbart enligt denna utvärdering. Av totalt 416 kriterier var 169 uppfyllda 
vilket är mindre än hälften (40 %).  
 
Utvärderingsresultaten karaktäriseras av omfattning och informationsrikedom på 
ett övergripande sätt där det tydligt går att identifiera strukturella felaktigheter.   

6.4.2 Utvärderingsresultat utvärdering med användare 
Det första resultatet visade att det inte fanns någon funktion som var handlings-
bar utan bara delvis handlingsbar. Detta enligt min utgångspunkt att alla kriterier 
skulle vara uppfyllda för att en funktion skulle få kallas handlingsbar. Samman-
ställningen visade att av 34 identifierade funktioner var 0 handlingsbara, 32 del-
vis handlingsbara samt 0 inte alls handlingsbara. 2 funktioner gick det av olika 
orsaker inte att utvärdera. Användare och utvärderare var överens om resultatet 
för alla funktioner användare uttalat sig om.  
 
Det var inte ett tillräckligt tydligt resultat för det fanns skillnader både inom 
funktionerna och hur användare och utvärderare uppfattade olika kriteriers upp-
fyllnad. Jag använde samma sätt att differentiera resultatet som i den kriterieba-
serade utvärderingen i sig.  
 
I den andra sammanställningen delade jag in de delvis handlingsbara funktio-
nerna i tre grupper. Då blev resultatet att det var 17 funktioner som bara hade 0-
4 kriterier som inte var uppfyllda, 9 funktioner som hade 4-8 kriterier som inte 
var uppfyllda och 6 funktioner som hade 9 eller fler kriterier som inte var upp-
fyllda. Liksom jag uttryckte det för den kriteriebaserade utvärderingen i sig går 
det här att utveckla mer. Från att ha en stor grupp med bara delvis handlingsbara 
funktioner blev det dock mer tydligt vilka funktioner som är att betrakta som 
bäst respektive sämst ur ett handlingsbart perspektiv. 
 
De funktioner som bedömdes som mest handlingsbara var: 
 

 Kontroll vilka fordon som ska lämnas ut respektive komma in. 
 Lämna ut fordon 
 Återlämning fordon och betalning 
 Bokning av bil 
 Bokning av släp 
 Bokning av övrigt 
 Registrera/ändring av lösen 
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 Lägga till/ta bort/ändra uthyrningsklasser bilar 
 Lägga till/ta bort/ändra uthyrningsklasser släp 
 Lägga till/ta bort/ändra uthyrningsklasser övrigt 
 Registrering av bil 
 Registrering av släp 
 Registrering av övrigt 
 Lämna till verkstad 
 Åter från verkstad 
 Prisuppgift 
 Verkstadsbokning   

 
Resultatet är logiskt med tanke på att navigeringen är invand och svår att objek-
tivt bedöma efter 2,5 års användning. Med den kriteriebaserade utvärderingen 
utan användare som grund, tror jag inte att resultatet skulle sett likadant ut om 
det varit en nybörjare på systemet som uttalat sig. 
 
De funktioner som bedömdes som minst handlingsbara var: 
 

 Ändra bokning 
 Ta bort bokning 
 Ändring av verkstadsbokning 
 Ta bort verkstadsbokning  

 
Det är också ett logiskt resultat enligt min bedömning eftersom detta var de 
funktioner jag inte trodde fanns eller inte hittade i den målfria utvärderingen i 
sig. Finns inte funktionerna valbara i navigeringsmenyer kan inte ens en van 
användare tycka att funktionerna är lätta att hitta till. 
 
Det går också att vända på sammanställningen och se vilka kriterier som var 
mest eller minst uppfyllda rakt igenom hela IT-systemet. Man ser då lätt att det 
är sämst med det personifierade handlingsminnet (som är delkriterium till infor-
merande i den utförande delen). Det tolkande kriteriet under utförande är inte 
heller handlingsbart rakt igenom IT-systemet. Här fick 28 av 34 funktioner 
underkänt vilket i sig jag tror är lite i överkant. Det reagerande kriteriet i navige-
ringsdelen var uppfyllt för alla funktioner. 
 
Totalt sett visar utvärderingen att navigeringen i stort sett betraktas som hand-
lingsbart, med reservation för att det är en expertanvändare som uttalat sig. Det 
finns en del att göra innan IT-systemet ska betraktas som fullt ut handlingsbart 
enligt denna utvärdering. Av totalt 416 kriterier var 272 uppfyllda vilket är ett 
bra resultat (65 %). 
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6.4.3 Analys och diskussion 
Jag har valt att slå samman analys och diskussion för den kriteriebaserade utvär-
deringen som sådan och den kriteriebaserade utvärderingen med användare 
eftersom det finns flera gemensamma beröringspunkter. Allt som görs i den kri-
teriebaserade utvärderingen som sådan, görs också i den kriteriebaserade utvär-
deringen med användare. Aspekter som endast handlar om utvärderingen med 
användare, presenteras under rubriken Synpunkter som enbart berör utvärdering med 
användare. 

EMPIRISK GRUNDNING 

Per kategori presenteras först upplevda förutsättningar och erfarenheter från 
handlingen utvärdering, grupperade i underkategorierna Tillgänglighet, Begriplighet 
och Användarnära. Därefter presenteras konsekvenser med Egna lösningar och avsteg från 
anvisningar, för att eventuellt följas av Reflektion utvärderare. 

Arbetssätt 

Tillgänglighet 
För överskådlighet och sammanställning av kriterierna fanns det inga doku-
menterade tankar om hur man ska kunna arbeta med den kriteriebaserade sam-
manställningen. Det jag hade att utgå från var ett förslag på dokumentationsform 
där det stod att det var viktigt att dokumentera en värdering av varje funktion 
baserad på varje kriterium. Det fanns heller inga anvisningar om hur arbetssteget 
Utvärdera effekter som kan uppstå/uppstår skulle gå till för denna utvärderingstyp. 

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Jag saknade ett stöd för hur jag skulle förhålla mig vid viktning av 
användares åsikter gentemot mina egna som utvärderare. 
 
Enligt anvisningar inhämtade jag användarsynpunkter via intervju med 
användare. Det var en standardiserad intervju (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Begriplighet 
Det var inte lätt att förstå hur man skulle gradera värderingarna för uppfyllandet 
av kriterierna. När det gällde fenomenanalysen ansåg jag att jag redan fått fram 
svar på om kriterierna var uppfyllda eller inte. Liksom för de bägge målbaserade 
utvärderingarna (se 6.3.2) förstod jag inte heller här vitsen med att göra en 
vidare analys av effekter. Jag kunde inte se att det skulle ha gått att använda 
fenomenanalysen för att få fram en överskådlig bild heller med tanke på den 
omfattning analysen i sig hade för de målfria utvärderingarna (se 6.2.2). Jag vet 
inte riktigt hur man praktiskt skulle genomföra en sådan analys med kriterieupp-
fyllnaden som bas. 
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Användarnära 
Perspektiv var ett enkelt och självklart val för mig. Eftersom handlingsbarhet är 
ett viktigt begrepp i denna undersökning beslöt jag mig för att använda det som 
perspektiv för den kriteriebaserade utvärderingen. Som jag tidigare nämnt tänkte 
jag mig att det skulle fungera att använda kvalitetsidealen beskrivna i kapitel 3.7 
som kriterier. Det blev en väldigt omfattande utvärdering och oöverskådlig om 
än informationsrik. Det var svårt att använda kriterierna och min tolkning av 
dem kanske inte är helt enligt intentionerna från Cronholm & Goldkuhl (2002). 
Hur pass svårt eller lätt det är att använda kriterier beror givetvis på valet av 
kriterier och inte på utvärderingstypen. 

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Intervjun var mycket svår att genomföra därför att det var svårt att förklara 
och få en entydig bild av vad kriterierna innebar så att respondenten förstod 
vad det var som skulle uttryckas. Det ligger givetvis på mitt ansvar som 
intervjuare att se till att frågorna är lätta att förstå. Det fanns en inlärnings-
tröskel för mig själv också vilket kan ha bidragit. Här kan jag klart medge 
att jag inte lyckades riktigt fullt ut, men respondenten var tålmodig och 
intresserad så vi kom igenom de flesta funktionerna. Alla funktioner kunde 
tyvärr inte gås igenom eftersom respondenten inte hade erfarenhet av alla. 
Jag gjorde den bedömningen att tillräckligt många funktioner gåtts igenom 
för att svara mot min undersökning och gjorde därför inte en komplette-
rande intervju med den användare som brukade använda de ”saknade funk-
tionerna”. Det tar lång tid att genomföra en sådan här genomgång av samt-
liga funktioner med användare.  
 
Jag upplevde viktningen av användares värdering kontra min egen utvärde-
rarsynpunkt som speciellt svårt att utföra i denna utvärdering där åsikterna 
om navigering skilde sig markant. 

Egna lösningar/avsteg från anvisningar 
Jag gick igenom funktion för funktion och dokumenterade motivation och utfall 
efter måtten uppfyllt, delvis uppfyllt, inte alls uppfyllt och vet ej. Jag använde 
mig här av sedan tidigare framtagna funktioner från den målfria utvärderingen 
som sådan (se 6.2.2). Den helhetsmässiga oöverskådligheten fick jag bort genom 
att experimentera lite med sammanställningar. Den första sammanställningen 
visade att alla funktioner som gick att utvärdera bara var delvis handlingsbara. 
Det tyckte jag inte sa så mycket. Med kännedom om vad jag fått fram om varje 
funktion måste det gå att få fram en bättre sammanställning där man kan se 
skillnader tänkte jag. Med inspiration från IT-systemet använde jag mig av olika 
färgmarkeringar (se 6.1) och tog fram en matris där alla kriterier kunde ses sam-
tidigt per funktion. Då gick det att gruppera funktionerna på ett i mitt tycke mer 
överskådligt sätt. 
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Liksom för de bägge målbaserade utvärderingarna (se 6.3.2) var det planerat att 
jag skulle göra en fenomenanalys liknande den som gjordes i de målfria utvärde-
ringarna. Samma resonemang om varför jag inte genomförde en fenomenanalys 
gäller också här. 

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Liksom för den målbaserade utvärderingen med användare valde jag att inte 
göra någon observation eftersom det här var mer fråga om att få reda på om 
användare upplevde att kriterierna var uppfyllda. Jag tror inte att en obser-
vation hade tillfört något i utvärderingen, men det kan vara en missuppfatt-
ning från min sida.  
 
I analysen gjorde jag först en sammanställning av användarens åsikter och 
motivering till kriterieuppfyllelse där sådan fanns. Sedan la jag ihop använ-
darnas resultat med resultatet från den kriteriebaserade utvärderingen som 
sådan. För de kriterier användare och utvärderare hade skilda uppfattningar 
viktade jag användarens uppfattning som mer värd eftersom de har mer 
erfarenhet att använda IT-systemet. Dock med reservation för att det är 
användare som kan både navigera inom IT-systemet och använda IT-syste-
met.  

Reflektion utvärderare 
Det skulle underlätta om det fanns några dokumenterade tankar och anvisningar 
för hur man ska arbeta för överskådlighet och sammanställning av kriterierna. 
Liksom för de målbaserade utvärderingarna (se 6.3.2), tror jag att fenomenana-
lysen bör utvecklas vidare eller tas bort helt och hållet. 

Begrepp 
Kriterierna jag valt ut var som sagts ovan under arbetssätt svåra men använd-
bara. Övriga begrepp som används i denna utvärderingstyp är kända och välbe-
kanta förutom effekt/fenomenanalysen som jag inte fick grepp om för denna 
utvärdering. Det finns ingen samlad beskrivning av använda begrepp.  

Reflektion utvärderare 
Om man ska använda kvalitetsidealen för handlingsbarhet som kriterierna kan 
de säkert utvecklas och formuleras på ett mer användarvänligt sätt som intervju-
frågor för utvärderingen med användare. 

Notation 

Tillgänglighet 
Notationen för kriterielista finns inga anvisningar för. Utvärderingsmatris kriterieuppfyl-
lelse (IT-functions evaluation table) fanns det förslag framtaget som jag utgick ifrån och 
modifierade ganska mycket.  
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Begriplighet 
Det var inte lätt att förstå syfte och sammanhang när det gällde Utvärderingsmatris 
kriterieuppfyllelse.  

Användarnära 
Det var lätt att arbeta med dokumentationen trots en del egna funderingar och 
experiment som resulterade i vissa modifieringar. 

Egna lösningar/avsteg från anvisningar  
När det gällde Översikt IT-funktion, Utvärderingstabell IT-funktioner samt Tabell interaktion IT-
system använde jag den kombinerade variant jag tagit fram för den målfria utvär-
deringen som sådan (se 6.2.6). Utvärderingsmatris kriterieuppfyllelse fanns det två förslag 
framtagna som jag utgick ifrån men modifierade något. För överskådlighet som 
jag nämnt ovan under arbetssätt la jag dessutom till en Sammanfattande kriterieuppfyll-
nadsmatris. Fenomenanalysprotokoll gjorde jag aldrig. Anledning är beskriven ovan. 

Synpunkter som enbart berör utvärdering med användare 
Jag upplevde ett behov av att få en blick över hur jag som utvärderare upp-
levde kriterieuppfyllnaden jämfört med användarnas synpunkter. Därför 
gjorde jag dessutom en Sammanfattande utvärderingsmatris. En sådan fanns det 
inte några anvisningar för.  

TEORIBASERAD GRUNDNING 

Fördelar och nackdelar 
En fördel med denna utvärderingstyp är att det blir ett strukturerat arbete.  
 
En annan fördel är att det går att få fram en mycket tydlig bild av strukturella 
förbiseenden i IT-systemet som annars inte går att få fram, exempelvis stödjan-
det av navigeringsprinciper. 
 
Däremot riskerar man att hamna i ett liknande omfattande arbete som med den 
målfria utvärderingen i och med att varje funktion ska gås igenom. I och med 
kriterierna finns det dock vissa avgränsningar. Sedan kan man i och för sig som 
utvärderare eller uppdragsgivare välja att enbart gå igenom vissa funktioner. Det 
tar lång tid att genomföra en sådan här genomgång av samtliga funktioner med 
användare.  
 
En annan identifierad nackdel är att det saknades anvisningar för själva kriterie-
uppfyllelsen i utvärderingstypen. Det var inte genomskinligt hur fenomenanaly-
sen ska lyfta utvärderingen ytterligare eller hur den skulle genomföras.  
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Handlingsbarhet  
Nedan visas uppfattad handlingsbarhet per arbetssteg för målfri utvärdering som 
sådan och sedan med användarmedverkan. För definition av kolumnrubrikerna, 
se kapitel 3.7. Arbetsstegen för utvärderingstypen är de jag använt mig av i min 
utvärdering av IT-systemet (se 5.1 och bilaga 3). 
 
Sammanställningarna med eller utan användare är uppdelad i två figurer, en för 
verksamhetsspråk och arbetsordnande läge (se figur 25 och 27), och en figur för 
utförande läge (se figur 26 och 28). För utvärdering med motivering hänvisas till 
bilaga 4. 

Handlingsbarhet utvärdering som sådan 
 

ARBETSORDNANDE LÄGE (navigering) 
Informerande Exekve-

rande 
Reage- 
rande 

Tolkande Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Verksam-
hetsspråk 

Oriente- 
rande 

Fokus 
samman- 
hang 

Stödjande 
förståelse 
navige-
rings-
principer 

Existe-
rande 
handlings- 
möjligheter 

   

Välj utvärderingsperspektiv 
  

       

Välj ut och beskriv lämpliga 
kriterier  

       

Förbered frågor intervju 
systemansvarig  

       

Beskriv funktionalitet hos IT-
system  

       

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller kriterierna  

       

Utvärdera effekter som kan 
uppstå  

       

           Figur 25 Handlingsbarhet Kriteriebaserad utvärdering som sådan, verksamhetsspråk och 
           arbetsordning 
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UTFÖRANDE LÄGE 
Informerande Exekve-

rande 
Reage-
rande 

Tolkande 
Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Information 
(bildskärm) 
förståelig 

Lättill- 
gängligt 
handlings-
minne 

Personi- 
fierat 
handlings-
minne 

   

Välj utvärderingsperspektiv 
 

      

Välj ut och beskriv lämpliga 
kriterier 

      

Förbered frågor intervju 
systemansvarig 

      

Beskriv funktionalitet hos IT-
system 

      

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller kriterierna 

      

Utvärdera effekter som kan 
uppstå 

      

     Figur 26 Handlingsbarhet Kriteriebaserad utvärdering som sådan, utförande 
 
Sammanställningarna visar att det är två arbetssteg som är handlingsbart 100 % i 
dagsläget, Välj utvärderingsperspektiv och Välj ut och beskriv lämpliga kriterier. Det framgår 
tydligt att arbetssteget Utvärdera effekter som kan uppstå inte kan betraktas som hand-
lingsbart. Arbetssteget Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller kriterierna kan 
utvecklas. Ser man på sammanställningen per kriterium, är det inget kriterium 
som är handlingsbart rakt över alla arbetssteg. De kriterier som har mest förbätt-
ringspotential är Lättillgängligt handlingsminne, Exekverande samt Tolkande i utförande 
läge. Jämför man de båda lägena är Det informerande läget mer handlingsbart än Det 
utförande läget. 
 
Kriteriebaserad utvärdering som sådan kan enligt denna analys betraktas som 
rätt så bra handlingsbart, som den ser ut i dagsläget, med nästan tre fjärdedelar 
av alla kriterier totalt sett uppfyllda. 60 uppfyllda kriterier av totalt 84 ger 71 % i 
resultat vilket jag tycker är ett mycket bra resultat. Att Det informerande läget ger 
bättre utslag än Det utförande läget ser jag som naturligt eftersom utvärderingstypen 
inte är en färdig metod i dagsläget. 
 



Kapitel 6 – Utvärdering IT-system 
 

65 
 

Handlingsbarhet utvärdering med användarmedverkan 
Lägger man till användare ser handlingsbarheten ut på följande sätt, se figur 27 
och 28 nedan. 
 

ARBETSORDNANDE LÄGE (navigering) 
Informerande Exekve-

rande 
Reage- 
rande 

Tolkande Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 

Verksam-
hetsspråk 

Oriente- 
rande 

Fokus 
samman- 
hang 

Stödjande 
förståelse 
navige-
rings-
principer 

Existe-
rande 
handlings- 
möjligheter 

   

Välj utvärderingsperspektiv 
  

       

Välj ut och beskriv lämpliga 
kriterier  

       

Förbered frågor intervju 
systemansvarig  

       

Beskriv funktionalitet hos IT-
system  

       

Förbered frågor för intervju an-
vändare om verksamhetsmål  

       

Beskriv användares förförstå-
else, IT-mognad, roller, ansvar  

       

Beskriv interaktion mellan 
användare och IT-system  

       

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller kriterierna  

       

Utvärdera effekter som kan 
uppstå  

       

       Figur 27 Handlingsbarhet Kriteriebaserad utvärdering med användare, verksamhetsspråk och 
       arbetsordning 
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rande 

Tolkande 
Arbetssteg 
 
 
    = Uppfylld 
    = Delvis uppfylld 
    = Inte alls uppfylld 
    = Vej ej 
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(bildskärm) 
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Välj utvärderingsperspektiv 
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kriterier 

      

Förbered frågor intervju 
systemansvarig 

      

Beskriv funktionalitet hos IT-
system 

      

Förbered frågor för intervju an-
vändare om verksamhetsmål 

      

Beskriv användares förförstå-
else, IT-mognad, roller, ansvar 

      

Beskriv interaktion mellan 
användare och IT-system 

      

Bestäm om IT-systemets funk-
tionalitet uppfyller kriterierna 

      

Utvärdera effekter som kan 
uppstå 

      

  Figur 28 Handlingsbarhet Kriteriebaserad utvärdering med användare, utförande 
 
Sammanställningarna visar att det är tre arbetssteg som är handlingsbart 100 % i 
dagsläget, Välj utvärderingsperspektiv, Välj ut och beskriv lämpliga kriterier och Förbered frågor för 
intervju användare utefter verksamhetsmål. Det framgår tydligt att arbetssteget Utvärdera 
effekter som kan uppstå inte kan betraktas som handlingsbart. Arbetssteget Bestäm om 
IT-systemets funktionalitet uppfyller kriterierna kan utvecklas, liksom Beskriv användarnas för-
förståelse, IT-mognad, roller och ansvar. Ser man på sammanställningen per kriterium, är 
det inget kriterium som är handlingsbart rakt över alla arbetssteg. De kriterier 
som har mest förbättringspotential är Lättillgängligt handlingsminne, Exekverande samt 
Tolkande i utförande läge. Jämför man de båda lägena är Det informerande läget mer 
handlingsbart än Det utförande läget. 
 
Kriteriebaserad utvärdering med användare kan enligt denna analys betraktas 
som rätt så bra handlingsbart, som den ser ut i dagsläget, med nästan tre fjärde-
delar av alla kriterier totalt sett uppfyllda. 92 uppfyllda kriterier av totalt 126 ger 
73 % i resultat vilket jag tycker är ett mycket bra resultat. 

6.4.4 Sammanfattning 
Resultatet av den kriteriebaserade utvärderingen som sådan, visade att 3 funk-
tioner upplevdes som nästan fullt ut handlingsbara, 14 funktioner som ganska 
handlingsbara och 15 funktioner som inte så handlingsbara. Totalt sett visar 
utvärderingen att det finns en hel del att göra för IT-systemets handlingsbarhet. 
Av totalt 416 kriterier var 169 uppfyllda vilket är mindre än hälften (40 %).  
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Ser man på resultatet i utvärderingen där användarmedverkan tillkommer ser 
resultatet annorlunda ut. Här upplevdes 17 funktioner som nästan fullt ut hand-
lingsbara, 9 funktioner som ganska handlingsbara och 6 funktioner som inte så 
handlingsbara. 2 kriterier identifierades som överlag inte uppfylldes så bra i IT-
systemets funktioner. Ett kriterium upplevdes vara uppfyllt för samtliga funktio-
ner i navigeringsläge. Totalt sett visar utvärderingen att navigeringen i stort sett 
betraktas som handlingsbart med reservation för att det är en expertanvändare 
som uttalat sig. Det finns en del att göra innan IT-systemet ska betraktas som 
fullt ut handlingsbart enligt denna utvärdering. Av totalt 416 kriterier var 272 
uppfyllda vilket är ett bra resultat (65 %).  
 
Utvärderingsresultaten karaktäriseras av omfattning och informationsrikedom på 
ett övergripande sätt där det tydligt går att identifiera strukturella felaktigheter.   
 
När det gäller arbetssätt bedöms det som relativt användarnära, tillgängligt och 
begripligt fram till det sista momentet fenomenanalys som inte gick att genom-
föra. De begrepp som används är väl beskrivna och lätta att förstå. Notationen 
upplevdes som lätt att arbeta med trots en del experimenterande, delvis tillgäng-
lig och begriplig även om det för vissa moment saknades information och egna 
tillämpningar behövdes. Viktning av användares synpunkter gentemot utvärde-
rarens upplevdes som svår. 
 
En fördel med kriteriebaserad utvärdering är att det är strukturerat i viss mån 
avgränsande arbete. En annan fördel är det går att få fram en väldigt tydlig bild 
av strukturella förbiseenden i IT-systemet. Däremot kan det bli ett mycket 
omfattande arbete om alla funktioner ska gås igenom. En annan identifierad 
nackdel är att det inte gick att utföra fenomenanalys eftersom det saknades 
anvisningar och sammanhang. 
 
Både den kriteriebaserade utvärderingen i sig och den med användare betraktas 
som rätt så bra handlingsbara med ca 71 % respektive 73 % uppfyllda kvalitets-
kriterier för handlingsbarhet. 
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7 Kombinationer 
Detta kapitels syfte är att reflektera över olika slags kombinationer av de gene-
riska typerna och vad för mervärde eventuella kombinationer tillför. Först visas 
möjliga kombinationer, sedan begrundas kombinationer med eller utan använ-
dare, därefter kombinationerna målbaserad och målfri, mål- och kriteriebase-
rad, kriteriebaserad och målfri samt en kombination med alla tre generiska 
typerna.  
 
Jag har i denna undersökning först och främst provat tre kombinationer, efter-
som jag är av den åsikten att utvärderingstyperna med användare är rena kombi-
nationer med utvärderingarna som sådana. Eftersom jag genomfört alla utvärde-
ringstyperna på ett och samma IT-system kan man också säga att jag även pro-
vat en slags totalkombination. Jag har också genom mitt arbete med alla de sex 
utvärderingstyperna kommit till insikt om att det är fullt möjligt att växla per-
spektiv och göra de målfria utvärderingar även efter att innan ha genomfört mål- 
eller kriteriebaserade (se 2.1.2). Därav har jag också funderat över sådana kom-
binationer nedan. Det finns inte några publicerade anvisningar som stöd för att 
kombinera de olika generiska typerna. 

7.1 Möjliga kombinationer 
Om man ställer samman alla de generiska typerna för att se vad för slags kombi-
nationer som är teoretiskt möjliga blir resultatet enligt nedanstående figur 29. 
Ruta markerad med X visar vilka möjliga andra generiska typer den i vänster-
kolumnen angivna typen går att kombinera med. Som resultatet visar går alla 
typerna att kombineras med varandra.  
 
Utvärdering Målfri  

som sådan 
Målfri  
med 
användare 

Målbaserad 
som sådan 

Målbaserad 
med 
användare 

Kriteriebaserad 
som sådan 

Kriteriebaserad 
med användare 

Målfri  
som sådan  X X X X X 
Målfri  
med användare X  X X X X 
Målbaserad 
som sådan X X  X X X 
Målbaserad 
med användare X X X  X X 
Kriteriebaserad 
som sådan X X X X  X 
Kriteriebaserad 
med användare X X X X X  
               Figur 29 Teoretiskt möjliga kombinationer av utvärderingstyper. 
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7.2 Med eller utan användarmedverkan 
Kombinationerna där användarmedverkan tillkom medförde enligt tidigare redo-
visning i kapitel 6 generellt sett, ett mer tillförlitligt resultat än de ”rena utvärde-
ringstyperna”. Detta beroende på att användarna har erfarenhet av både IT-syste-
met och verksamheten. Visserligen bör man enligt min åsikt som utvärderare ha 
i åtanke att vana användare inte längre ser förbättringspotentialer. Det finns en 
risk för att de är hemmablinda.  
 
Man kan här dra en liknelse till en arbetsplats där en nyanställd ifrågasätter 
varför man gör på ”detta viset” när det i stället går att göra så här? Svaret blir 
ofta ”vi har alltid gjort så här och det fungerar bra”. Många gånger upplever de 
som arbetat inom verksamheten några år det som besvärligt att bli ifrågasatt. 
Människans ingrodda rädsla för förändringar och ifrågasättande sätter upp en 
massiv försvarsmur. Efter ett tag har den nyanställde oftast integrerats inom 
verksamheten och befintliga arbetsrutiner ifrågasätts inte längre i samma ut-
sträckning. Här går det också att göra en jämförelse med förändringsarbete, där 
det initialt ofta krävs stora resurser för att skapa en känslomässig förankring av 
probleminsikt hos berörda parter (Targama, 1981).  
 
Det är därför av vikt att ha fler användare med i utvärderingar som har olika 
lång erfarenhet av IT-systemet. Helst borde enligt min åsikt även rena nybörjare 
vara med. Visserligen kan man se utvärderaren i sig som nybörjare, men med 
reservation för att det oftast är en expertnybörjare med bias av olika perspektiv. 
Med det menar jag att utvärderaren är nybörjare på verksamheten och IT-syste-
met, men inte när det gäller IT-kunskap i enlighet med teori om tre dimensioner 
användareerfarenheter består av (Nielsen, 1993). En tanke som slår mig är att 
det vore intressant att ta in en utomstående oberoende anställd person som fick 
agera nybörjare. Med utomstående oberoende menar jag någon som inte använ-
der just det IT-system som ska utvärderas. Då får man med kunskapen om verk-
samheten, vilket inte skulle vara fallet om man tog en person som inte är an-
ställd. 
 
En viktig effekt man får genom att göra utvärderingarna med användare är att 
säkerställa om de olika fenomen en utvärderare bedömer kunna inträffa är rea-
listiska.  
 
När det gäller konstruktörernas uppfattning om när de olika generiska typerna är 
lämpliga att använda med användare (se 4.2) håller jag med om att sådana 
utvärderare kräver mer resurser från utvärderingshåll. Jag håller också med om 
att det givetvis måste finnas tillgång till användare för att utvärderingarna ska 
vara möjliga att utföra. Finns det inga användare att tillgå är det ett lätt val att 
göra utvärderingarna som sådana. 
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7.3 Målbaserad och målfri utvärdering 
Denna kombination kan göras på några olika sätt beroende på användarmedver-
kan eller inte, men också på vilken ordning man väljer att utföra utvärderings-
kombinationen på. Användarmedverkan har jag tagit upp ovan (se 7.2).  

7.3.1 Målbaserad utvärdering följd av målfri 
Här ser jag att man först gör en målbaserad utvärdering för att se vilka delar av 
verksamheten som IT-systemet stöder samt vilka delar som inte uppfylls. Där-
efter gör man en förutsättningslös utvärdering som är avgränsad till de mål som 
inte uppfylls. Mervärdet man skulle få av en sådan kombination är att man får en 
riktning och avgränsning av det omfattande arbete som en målfri utvärdering 
innebär. Dessutom en riktning utifrån verksamhetens mål vilket är IT-systemets 
huvudsakliga uppgift att stödja. Det den målfria utvärderingen tillför är förut-
sättningslös testning och detaljrikedom för delar inom IT-systemet som bedöms 
svaga när det gäller måluppfyllelse. Många styrkor och problem identifieras. 
Förutsättningen för att det ska kunna gå att genomföra en förutsättningslös test-
ning är att utvärderaren kan växla perspektiv och bortse från tidigare utvärde-
ringsresultat. Det finns annars en risk för att målen påverkar resultatet. Kombi-
nationen borde passa för utvärdering av även större IT-system där det inte 
resursmässigt är praktiskt möjligt att genomföra en grundlig målfri utvärdering.  

7.3.2 Målfri utvärdering följd av målbaserad 
Går man andra vägen och börjar med en målfri utvärdering har jag resultatmäs-
sigt bedömt sådana utvärderingar som detaljrika med en mångfald av fenomen 
som tas upp. En av nackdelarna jag identifierat är att det varit svårt med en 
överblick och helhetsbedömning av IT-systemet utefter denna utvärdering. Om 
man efter en målfri utvärdering lägger på verksamhetsmål som ett raster skulle 
man få en väldigt grundlig utvärdering med många identifierade styrkor och 
nackdelar. Det som kommer till är den överblick som saknas i den målfria 
utvärderingen. En möjlig nackdel med denna kombination är att det blir ett 
omfattande resurskrävande arbete och även onödigt arbete på sätt och vis. Med 
det menar jag att det finns en risk för att delar utvärderas som inte har något 
syfte i verksamheten. Om man t ex ser på inköpta standardsystem kan det finnas 
delar som inte är tillämpbara för den specifika verksamheten. 

7.4 Mål- och kriteriebaserad utvärdering 
Denna kombination går liksom tidigare redovisade kombination (se 7.3) att 
göras på några olika sätt beroende på användarmedverkan eller inte, men också 
på vilken ordning man väljer att utföra utvärderingskombinationen på. Använ-
darmedverkan har jag tagit upp ovan (se 7.2).  
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7.4.1 Målbaserad utvärdering följd av kriteriebaserad 
Här ser jag att man först gör en målbaserad utvärdering för att se vilka delar av 
verksamheten som IT-systemet stöder samt vilka delar som inte uppfylls. Där-
efter gör man en kriteriebaserad utvärdering som är avgränsad till de mål som 
inte uppfylls. Mervärdet man får av en sådan kombination är att man får en 
utförlig riktad och avgränsad utvärdering av det omfattande arbete som en krite-
riebaserad utvärdering av alla funktioner innebär. Dessutom en riktning utifrån 
verksamhetens mål vilket är IT-systemets huvudsakliga uppgift att stödja. Det 
den kriteriebaserade utvärderingen tillför är testning efter valt perspektiv för 
delar inom IT-systemet som bedöms svaga när det gäller måluppfyllelse. Krite-
rierna bidrar även till att mäta hur målen uppfylls. Allmänna utvärderingskrite-
rier kan bidra med annat än organisationsspecifika mål. Kombinationen borde 
passa för utvärdering av även större IT-system där det inte resursmässigt är 
praktiskt möjligt att genomföra en grundlig kriteriebaserad utvärdering av alla 
funktioner.  

7.4.2 Kriteriebaserad utvärdering följd av målbaserad 
Vänder man på ordningen och i stället börjar med en kriteriebaserad utvärdering 
har jag resultatmässigt bedömt sådana utvärderingar som informationsrika på ett 
övergripande sätt. Utvärderingar där det tydligt går att identifiera strukturella 
felaktigheter. En av nackdelarna jag identifierat är att det kan bli ett väldigt 
omfattande arbete om alla funktioner ska gås igenom. Om man efter en kriterie-
baserad utvärdering lägger på verksamhetsmål som ett raster skulle man få en 
ännu mer omfattande utvärderingsarbete. Men ett resultat med en oerhört tydlig 
indikering på vilka delar av IT-systemet det är värt att lägga ned förändrings-
arbete på. Det som tillkommer är en överblick av vilka mål som är viktiga för 
verksamheten och vilka som inte IT-systemet uppfyller. En möjlig nackdel med 
denna kombination är att det blir ett omfattande resurskrävande arbete. Liksom 
för kombinationen målfri utvärdering följd av målbaserad på sätt och vis även 
onödigt arbete. Med det menar jag att det finns en risk för att delar utvärderas i 
den kriteriebaserade delen som inte har något syfte i verksamheten, t ex funktio-
ner som inte används i standardsystem eller som inte är relevanta för verksam-
heten. 

7.5 Kriteriebaserad och målfri utvärdering 
Denna kombination går liksom tidigare redovisade kombinationer (se 7.3 och 
7.4) att göras på några olika sätt beroende på användarmedverkan eller inte, men 
också på vilken ordning man väljer att utföra utvärderingskombinationen på. 
Användarmedverkan har jag tagit upp ovan (se 7.2). En identifierad nackdel 
med denna kombination är att verksamhetsanknytningen inte finns med om inte 
valda kriterier är inriktade mot IT-systemets samverkan med verksamheten. 
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7.5.1 Kriteriebaserad utvärdering följd av målfri 
Denna kombination startar med en kriteriebaserad utvärdering för att se vilka 
kriterier som funktioner inom IT-systemet stöder samt vilka som inte uppfylls. 
Därefter gör man en förutsättningslös utvärdering som är avgränsad till de funk-
tioner där kriterierna inte uppfylls. Mervärdet man skulle få av en sådan kombi-
nation är att man får en riktning och avgränsning av det omfattande arbete som 
en målfri utvärdering innebär. Det den målfria utvärderingen tillför är förutsätt-
ningslös testning och detaljrikedom för delar inom IT-systemet som bedöms 
svaga enligt kriterievärdering. Många styrkor och problem identifieras. Det finns 
en risk för att tidigare resultat påverkar möjligheten att det ska kunna gå att 
genomföra en förutsättningslös testning om inte utvärderaren kan växla per-
spektiv och bortse från tidigare utvärderingsresultat. Kombinationen borde passa 
för utvärdering av även större IT-system där det inte resursmässigt är praktiskt 
möjligt att genomföra en grundlig målfri utvärdering. Kriteriebaserad utvärde-
ring är visserligen i sig resurskrävande men blir ändå en avgränsande faktor jäm-
fört med en målfri utvärdering i sin helhet.  

7.5.2 Målfri utvärdering följd av kriteriebaserad 
Om man i stället börjar med en målfri utvärdering har jag resultatmässigt 
bedömt sådana utvärderingar som detaljrika med en mångfald av fenomen som 
tas upp. En av nackdelarna jag identifierat är att det varit svårt med en överblick 
och helhetsbedömning av IT-systemet utefter denna utvärdering. Om man efter 
en målfri utvärdering lägger på kriterier som ett raster, skulle man få en mycket 
grundlig utvärdering med många identifierade styrkor och nackdelar. Det som 
kommer till är en strukturell överblick som saknas i den målfria utvärderingen. 
Denna kombination innebär dock ett stort och omfattande resurskrävande arbete 
och även onödigt arbete på sätt och vis. Om man t ex ser på inköpta standard-
system finns det förmodligen delar som inte används och som inte behöver 
utvärderas.  

7.6 Alla tre generiska typerna 
Denna kombination går, liksom ovan beskrivna kombinationer att göra på några 
olika sätt beroende på användarmedverkan eller inte, men också på vilken ord-
ning man väljer att utföra utvärderingskombinationen på. Användarmedverkan 
har jag tagit upp ovan (se 7.2).  

7.6.1 Målbaserad utvärdering följd av kriteriebaserad och målfri 
För denna kombination gäller samma resonemang som beskrivs i 7.5.1 förutom 
att man först lägger till ytterligare en avgränsning genom att först undersöka 
vilka delar av verksamheten som IT-systemet stöder respektive inte stöder. Det 
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som kommer till är verksamhetsanknytningen. Arbetsmässigt borde det bli mer 
specificerad utvärdering jämfört med 7.5.1. 

7.6.2 Målbaserad utvärdering följd av målfri och kriteriebaserad 
Likadant för denna kombination gäller samma reflektion som beskrivits i 7.5.2. 
Liksom för 7.6.1 tillkommer en avgränsande faktor i och med verksamhets-
anknytningen så det blir en mer specificerad utvärdering jämfört med kombina-
tionen målfri utvärdering följd av kriteriebaserad. Det kan vara ett sätt att und-
vika att utvärdera funktioner som inte uppfyller något behov. En förutsättning 
för att kunna genomföra denna kombination är att utvärderaren kan växla per-
spektiv för att undvika påverkan av målen i den målfria delen. 

7.6.3 Kriteriebaserad utvärdering följd av målbaserad och målfri 
För denna kombination gäller samma resonemang som beskrivs i 7.3.1, förutom 
att man först lägger till ytterligare en avgränsning genom att undersöka vilka 
funktioner som uppfyller valda kriterier eller ej i IT-systemet. Arbetsmässigt 
borde det bli mer specificerad utvärdering jämfört med 7.3.1. 

7.6.4 Kriteriebaserad utvärdering följd av målfri och målbaserad 
Likadant för denna kombination gäller samma reflektion som beskrivits i 7.3.2. 
Liksom för 7.6.1 tillkommer en avgränsande faktor i och med verksamhets-
anknytningen så det blir en mer specificerad utvärdering jämfört med kombina-
tionen målfri utvärdering följd av målbaserad. På detta vis skulle man kunna 
komma bort från risken att utföra onödigt arbete. En förutsättning för att kunna 
genomföra denna kombination är att utvärderaren kan växla perspektiv för att 
undvika påverkan av kriterierna i den målfria delen. 

7.6.5 Målfri utvärdering följd av målbaserad och kriteriebaserad 
För denna kombination gäller samma resonemang som beskrivs i 7.4.1 förutom 
att här blir det inte avgränsningar från början utan man går först grundligt ige-
nom alla för- och nackdelar med systemet för att sedan lägga på avgränsning 
och raster. Resultatet blir ett triangulerande omfattande resurskrävande detaljrikt 
arbete.  

7.6.6 Målfri utvärdering följd av kriteriebaserad och målbaserad 
Denna kombination karaktäriseras av ännu mer omfattande arbete utan några 
avgränsningar och torde vara den mest resurskrävande utvärderingskombinatio-
nen. Här gås hela IT-systemet igenom grundligt på detaljerad nivå.  
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8 Slutsats 
Syftet med detta kapitel är att beskriva jag de slutsatser jag drar av min analys 
för att besvara min frågeställning. Kapitlet läggs upp per fråga som upprepas 
för tydlighets skull. 

a) Vilka problem och styrkor finns med handlingsbarhetsorienterad utvärde-
ring? 

  
Handlingsbarhetsorienterad utvärdering är ett omfattande arbete och det finns i 
dag inga färdigutvecklade utvärderingsmetoder att arbeta efter. När det gäller de 
framtagna generiska typerna ser jag dem som metoder under utveckling även om 
jag använt dem som informella metoder. I dagsläget krävs eftertänksamhet i val 
av både kombinationer samt ordningsföljd av utförande. Beroende på vilka 
resurser man har till sitt förfogande, kreativt tänkande och önskad riktning av 
utvärderingen kan man välja att göra på olika sätt. Jag har efter gjorda utvärde-
ringar svårt att se att en generisk typ för sig själv skulle ge tillräcklig bredd och 
djup för ett helhetsmässigt intryck av IT-systemet. Speciellt gäller det hand-
lingsbarheten gentemot verksamheten.  
 
För vissa utvärderingstyper, bl a den målfria, var det svårt att få en överskådlig 
bild och därmed helhetsintryck av IT-systemet. Däremot får man grundligt fram 
styrkor och problem på en detaljerad nivå. Den kriteriebaserade utvärderingen är 
suverän när det gäller att se strukturella för- respektive nackdelar genom hela 
IT-systemet. Väljer man sedan kriterier utefter kvalitetsideal för handlingsbarhet 
får man också ett bra grepp om IT-systemets handlingsbarhet. Den målbaserade 
utvärderingen är nästan ett krav för att få fram samspelet gentemot verksamhe-
ten vilket är en oerhörd viktig aspekt för ett handlingsbart IT-system.  
 
Summa summarum är min uppfattning att med de generiska typerna för utvärde-
ring finns det bra förutsättningar för att få fram handlingsbara utvärderings-
verktyg. Detta visade sig också när jag la på handlingsbarhet som ett raster i min 
analys. Av sex typer var det fem som uppfyllde över hälften av alla kriterier. 
Hälften av typerna hamnade uppemot 75 % kriterieuppfyllnad. Det är några 
arbetssteg som behöver utvecklas ytterligare och vidare undersökas empiriskt i 
en mer omfattande och resursrik studie än detta. 

b) Vad karaktäriserar utvärderingsresultatet hos respektive typ?  

 
De målfria utvärderingsresultaten karaktäriseras av detaljrikedom och mångfald, 
och överblickbarheten av det totala resultatet med hjälp av utvärderingstypen 
bedöms som svår. Tillförlitligheten ser jag som högre för den typ som har 
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användarmedverkan beroende på hur erfarna användarna är. Har man tillgång till 
både erfarna och oerfarna användare bedömer jag resultatet vara av hög tillför-
litlighet.  
 
Utvärderingsresultaten för de målbaserade utvärderingarna karaktäriseras av 
övergripande struktur och inriktning mot samverkan med verksamheten med 
klar indikering över delar som behöver ses över. Användarmedverkan borgar här 
för hög grad av tillförlitlighet med deras erfarenhet av verksamheten. 
 
De kriteriebaserade utvärderingsresultaten karaktäriseras av omfattning och 
informationsrikedom på ett övergripande sätt där det tydligt går att identifiera 
strukturella felaktigheter. Användarmedverkan upplevs på både gott och ont i 
denna utvärdering beroende på i vilken utsträckning man har möjlighet att ha 
med både vana och oerfarna användare. Vana användare vet hur de ska göra och 
bryr sig inte direkt om moment de upplevde som besvärliga att lära sig. 

c) Vilka för- respektive nackdelar finns det med respektive generisk typ? 

 
För- och nackdelar som skiljer sig för de generiska typerna med eller utan 
användare har inte identifierats.  
 
Upplevda fördelar med de målfria utvärderingarna är att utvärderingsresultatet 
inte påverkats av förutfattade meningar samt att många styrkor och problem 
identifieras. Nackdelar är att det lätt blir omfattande arbete, att övergripande 
notation för slutresultat saknas och att momentet fenomenanalys är svårt att 
arbeta med. 
 
Den stora fördelen med målbaserad utvärdering är att verksamhetens samverkan 
med IT-systemet kartläggs utifrån dess egentliga uppgift. En annan fördel är att 
det blir ett strukturerat och avgränsande arbete. Utvärderingstypen borde passa 
för även större IT-system. En identifierad nackdel är att anvisningar för själva 
måluppfyllelsen i utvärderingstypen saknades och sammanhang mellan de sista 
arbetsstegen svår att förstå. Fenomenanalys gick inte att utföra. 
 
En fördel med kriteriebaserad utvärdering är att det är strukturerat i viss mån 
avgränsande arbete. En annan fördel är det går att få fram en mycket tydlig bild 
av strukturella förbiseenden i IT-systemet. Däremot kan det bli ett omfattande 
arbete om alla funktioner ska gås igenom. En annan identifierad nackdel är att 
det inte gick att utföra fenomenanalys eftersom det saknades anvisningar och 
sammanhang. 
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d) Vilket mervärde skulle eventuella kombinationer av utvärderingstyper tillföra 
och under vilka förutsättningar skulle dessa vara lämpliga?  

 
För en utförlig reflektion av olika kombinationer se kapitel 7. Eftersträvas ett 
grundligt resultat av hela IT-systemet kopplat gentemot verksamheten, går det 
att kombinera alla tre typerna med användarmedverkan och då börja med målfri 
utvärdering för att följas i ordning av kriterie- och målbaserad. Detta under för-
utsättning att utvärderaren har tillgång till både omfattande resurser samt flera 
användare. Om utvärderaren inte har det går det att välja andra kombinationer. 
 
När det gäller kombination med eller utan användarmedverkan ger användar-
medverkan mer tillförlitlighet samtidigt som det å andra sidan lätt förbises en del 
förbättringspotentialer med alltför vana användare som inte längre uppmärk-
sammar styrkor och svagheter på samma sätt som under inlärningsprocessen. Att 
ha användare med i utvärderingsarbetet är mer resurskrävande och resultatet 
beror som påpekats på användares erfarenhet men också på hur många använ-
dare det finns tillgång till. 
 
Andra resurskrävande kombinationer är de som startar med målfri utvärdering 
där det inte finns några avgränsande faktorer med från början. Här kan det dock 
finnas risk för onödigt arbete om utvärderaren värderar funktioner som inte 
används i t ex standardsystem. Även för kombinationer som börjar med kriterie-
baserad utvärdering kan det finnas risk för onödigt arbete.  
 
Vill utvärderaren vara absolut säker på att få en verksamhetskoppling ska abso-
lut målbaserad utvärdering finnas med i kombinationen. Visserligen går det att 
få fram även via kriteriebaserad utvärdering, men det är då beroende på vilka 
kriterier som valts. 
 
När det gäller större IT-system passar kombinationerna målbaserad och målfri 
utvärdering, mål- och kriteriebaserad utvärdering samt kriteriebaserad och mål-
fri utvärdering bäst. Detta genom att de börjar med avgränsningar och inriktning 
av arbetet. 
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9 Reflektion och diskussion 
Här redovisar jag mina reflektioner över både hur det varit att arbeta med 
undersökningen och vad jag genom undersökningen kommit att bidra med. 
Dessutom presenterar jag tankar och funderingar över eventuella fortsatta 
undersökningar, en del föranledda av det resultat jag fått fram men också av det 
jag inte fått fram. 

9.1 Process  
Det är svårt att hinna med i förändringar som sker under tiden, när man som jag 
gjort, använder sig av metoder under utveckling (som jag ser på de generiska 
typerna). Det visade sig också under min process där jag planerade mina utvär-
deringar i enlighet med Cronholm & Goldkuhl (2003). Jag hade svårt att snabbt 
sätta mig in i fenomenanalys och så här i efterhand kan jag se att det hade gått 
att göra på annorlunda sätt. Jag kan däremot inte låta bli att tycka att det också är 
lite av tjusningen med denna undersökning att få vara med och ”testa” bland 
nyss framforskade teorier. Att se vad som är enkelt att sätta sig in i samt vad 
som är besvärligare och som kräver mer eftertanke.  
 
Jag var osäker på om steget för att utvärdera handlingsbarheten för de olika 
generiska typerna i min planerade analys skulle gå att utföra. Analysen var inte 
speciellt användarnära men sammanställningen ger en överskådlig bild av hur 
jag bedömt handlingsbarheten hos de olika utvärderingstyperna. Jag ska villigt 
erkänna att kriterierna reagerande och tolkande var svåra att hålla isär. Dock tror 
jag fullt och fast att kriteriebaserad utvärdering med handlingsbarhet som 
utgångspunkt är ett bra sätt att få en överskådlighet av strukturproblem även i 
metoder, eller som i det här fallet metoder under utveckling. 
 
Det här är ett område som jag inte kommit in så mycket på under min utbildning 
vid det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. I min kan-
didatuppsats gjorde jag en verksamhetsdiagnos och utvärderade tillämpbarheten 
av metoden jag använde. I ett extraarbete har jag analyserat, designat och 
implementerat ett mindre administrativt system för det systemvetenskapliga 
programmets räkning. I och med att göra detta arbete, breddar jag min ”extra-
kompetens” till att även omfatta utvärderingar av informationssystem. Det har 
varit roligt, intressant, omfattande men oerhört utmanande att genomföra utvär-
deringarna på sex olika sätt. Det ökar givetvis också både mitt personliga 
intresse och engagemang, att de generiska typerna är framforskade av spjutkom-
petens inom universitetet. 
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9.2 Resultat 
Arbetet med utvärderingstyperna var som jag nämnt tidigare (se 1.4) mer 
omfattande än vad jag trodde från början. Avsikten från början var att undersöka 
två IT-system i stället för ett, för att därigenom få en viss variation eftersom val 
av utvärderingsobjekt påverkar resultat. Resultatet är därför inte så brett och 
djupt som jag önskat att det skulle ha varit. Det behövs en studie med fler IT-
system för att understödja de slutsatser jag dragit i denna undersökning. 
 
Trots att jag inte lyckades fullfölja alla moment tycker jag ändå att jag lyckats få 
fram en tydlig bild av det utvärderade IT-systemet med hjälp av de generiska 
typerna.  
 
Jag har sannolikt haft hjälp av mina tidigare erfarenheter av FA/SIMM när det 
gäller styrke-, problem och målanalys. I hur stor grad erfarenheten hjälpt till, är 
dock svårt att uttala sig om. Övning ger färdighet och det är klart att det är lät-
tare att arbeta med de moment jag känner till sedan tidigare.  

9.3 Vidare undersökning 
En bredare studie med mer resurser behövs för att understödja de slutsatser jag 
dragit i denna undersökning och det är naturligtvis mycket intressant att se vad 
en sådan studie kommer fram till. Det är framför allt spännande att se hur tanke-
gångar när det gäller de olika kombinationerna håller i en vidare empirisk utvär-
dering.  
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(Fritt efter Cronholm & Goldkuhl, 2003)

Sammanställning sex generiska utvärderingstyper 
 Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 
 IT-systemet som 

sådant 
Med användare IT-systemet som 

sådan 
Med användare IT-systemet som 

sådan 
Med användare 

Huvudsakligt 
perspektiv  

Vidsynt ansats  Vidsynt ansats Beror på målens 
karaktär 

Beror på målens 
karaktär 

Beror på kriteriernas 
karaktär 

Beror på kriteriernas 
karaktär 

Kunskapsbid
rag 

För att erhålla en bre-
dare förståelse av IT-
systemet, en intro-
ducerande kunskap 
som ytterligare kan 
fördjupas 

För att erhålla en bre-
dare förståelse av IT-
systemet, dess roll i 
affärsverksamheten 
och dess sociala och 
organisatoriska kon-
sekvenser 

Har IT-systemet 
uppfyllt önskade 
verksamhetsmål?  IT-
systemets potentiella 
positiva och negativa 
konsekvenser för 
affärsverksamheten? 
Vad är det förmodade 
bidraget från IT-
systemet? 

Har IT-systemet 
uppfyllt önskade 
verksamhetsmål? IT-
systemets erhållna 
positiva och negativa 
konsekvenser för 
affärsverksamheten? 
Vad är det uppnådda 
bidraget från IT-
systemet? 

Kvalitén på IT-
systemet enligt 
perspektivet som 
styrker kriterierna 

Erhålla en djup och 
bred förståelse av IT-
systemet och använ-
darnas uppfattning om 
IT-systemet 

Datakällor IT-systemet, doku-
mentation av IT-sys-
temet 

IT-systemet, obser-
vationer av 
interaktion, 
användares uppfatt-
ning av IT-systemet, 
användares förför-
ståelse (IT-mognad) 

IT-systemet, mål-
beskrivning, krav-
specifikation, doku-
mentation av IT-
systemet 

IT-systemet, mål-
beskrivning, krav-
specifikation, doku-
mentation av IT-
systemet, obser-
vationer av inter-
aktion, användares 
uppfattning av IT-
systemet 

IT-systemet, 
dokumentation av IT-
systemet, beskrivning 
av kriterierna 

IT-systemet, doku-
mentation av IT-sys-
temet, beskrivning av 
kriterierna, obser-
vationer av interak-
tion, användares 
uppfattning av IT-
systemet, användares 
förförståelse (IT-
mognad) 

Deduktion 
eller 
induktion 

Induktion Induktion Deduktion Deduktion Deduktion Deduktion 

Deltagare Utvärderingsexpert Utvärderingsexpert, 
användare 

Utvärderingsexpert Utvärderingsexpert, 
användare 

Utvärderingsexpert Utvärderingsexpert, 
användare 

När lämpligt 
använda 
denna typ 

När en introducerande 
studie behövs för att 
bli bekant med IT-
system, när det finns 
få resurser tillgäng-
liga, när inga använ-
dare är tillgängliga  

När det finns behov 
av en grundlig/ 
fullständig utvärdering 

När en tydligt foku-
serad utvärdering 
önskas, när det finns 
få resurser att tillgå, 
när det inte finns 
några tillgängliga 
användare. 

När en tydligt foku-
serad utvärdering 
önskas, när det finns 
fler resurser att tillgå 

När en fokuserad 
utvärdering önskas, 
när det finns få 
resurser att tillgå, när 
det inte finns några 
tillgängliga använ-
dare. 

När en grundlig utvär-
dering önskas som 
beror på valda krite-
rier, när det finns fler 
resurser att tillgå 

B
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Plan the conditions 

Describe the functionality

Describe the users 

Make an inventory of the business goals Choose criteria

Evaluate 
strengths 
and 
problems 
of IT-
systems 
as such 

Evaluate 
the IT-
systems 
as such 
accor-
ding to 
the 
business 
goals

Evaluate 
the IT-
systems 
in use 
accor-
ding to 
the 
business 
goals

Evaluate 
strengths 
and 
problems 
of IT-
systems 
in use 

Evaluate 
the IT-
systems 
as such 
according 
to the 
chosen 
criteria 

Evaluate 
the IT-
systems in 
use accor-
ding to the 
chosen 
criteria 

Evaluate possible 
effects that can arise 

Evaluate effects 
that arose 

Draw conclusions

1-6

1-6

2
3

1 

4 2 5 3 6

1 2 3 

4

5 
6

1-3 

4-6

5
6

1. Goal-free as such  
2. Goal-based as such  
3. Criteria-based as such
4. Goal-free in use  
5. Goal-based in use  
6. Criteria-based in use  

(Cronholm, 2004b) 
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Målfri utvärdering som sådan 
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Målfri utvärdering med användare 
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Målbaserad utvärdering som sådan 
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Målbaserad utvärdering med användare 
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Kriteriebaserad utvärdering som sådan 
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Kriteriebaserad utvärdering med användare 
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Handlingsbarhet sex generiska utvärderingstyper 
 
Det som jag värderar per arbetssteg för respektive utvärderingstyp är: 
 

 Om förbestämda kriterier uppfylls eller inte.  
 I hur stor grad dessa kriterier uppfylls. Jag använder måtten uppfyllt, del-
vis uppfyllt, inte alls uppfyllt, vej et. För att ett kriterium ska anses vara 
uppfyllt ska alla underkriterier vara uppfyllda också.  
 På vilket sätt kriterierna uppfylls 
 

För att ett arbetssteg ska vara handlingsbart i sin helhet ska alla kriterier vara 
uppfyllda. Kriterierna är framtagna för utvärdering av IT-system. Med viss 
modifierande förklaring, enligt mitt sätt att se, är de lika användbara för att 
bedöma sätt att utvärdera metoder på. Navigering inom en utvärderingsmetod 
ser jag som likvärdigt med val av arbetsordning inom arbetssteg och mellan 
arbetssteg. Bildskärm ser jag som likvärdigt med presenterad information. 
 
Innehåll Sida 
 
MÅLFRI UTVÄRDERING I SIG..................................................................... 2 
MÅLFRI UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE .......................................... 7 
MÅLBASERAD UTVÄRDERING I SIG....................................................... 15 
MÅLBASERAD UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE............................ 21 
KRITERIEBASERAD UTVÄRDERING I SIG............................................ 30 
KRITERIEBASERAD UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE ................. 36 
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MÅLFRI UTVÄRDERING I SIG 
Arbetssteg:  Sträva efter att vara fri från förutbestämda värderingar 

d v s ingen diskussion om mål has med personalen; inga 
programbroschyrer eller förslag läses; det är bara 
programmets resultat och mätbara effekter som studeras

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i och relation till 
andra användningssituationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget och att inte handlingen är 
en enskild isolerad företeelse.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.    
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är tydligt att det är en uppdateringssituation och det är 
inte förvirrande att man förväntas avstå från vissa 
handlingar, eller tänka sig för.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara ett möjligt arbetssteg att 
välja för nästa steg. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå 
vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig 
av däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Anvisningarna är lätta att följa (eller rättare sagt inte utföra). 
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U: Reagerande Vet ej 
Uppfyllelse av icke önskad kunskap går ej att säkerställa. En 
utvärderingsexpert, t ex en forskare, kan inte bara radera 
tidigare erfarenheter. 

U: Tolkande Vet ej 
Blir ingen notation på detta steg. Resultatet är av mer mental 
karaktär hos utvärderaren.  

Arbetssteg:  Förbered allmänna frågor för intervju systemansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt 
verksamhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå 
vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig 
av däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna 
som går att använda som mall. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
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De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  
Arbetssteg:  Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom 

IT-systemet på ett explorativt sätt 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt 
verksamhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen är otydlig (flexibel) inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra. 

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte uppenbart lätt att utföra eftersom man tvekar över 
ordningen.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är inte entydigt lättolkad och 
handlingen som ska utföras är inte lättillgänglig och 
begriplig. Vad menas egentligen med explorativt?  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns förmodligen tidigare sparad information man kan 
använda sig av men det upplevdes inte som lättillgängligt. 
Det finns antagligen också information om förväntade 
handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa men man är 
inte säker på att det man tagit fram är det som är tänkt. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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Arbetssteg:  Värdera utvärderingen i termer av styrkor och problem 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt 
verksamhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är kända inom informatikområdet. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att följa arbetsordning.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig 
av och också information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är inte svårt att utföra och det finns stöd. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfylld 
Beskrivning av notation är fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg:  Utvärdera effekter som kan uppstå 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt 
verksamhetsspråk 

Delvis uppfyllt 
De begrepp som används är inte entydigt definierade  

N: Informerande Inte alls uppfyllt 
Orienterande: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå var man befinner sig i 
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utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer, 
speciellt styrke- och problemanalys.  
Fokusering på sammanhang: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå sammanhanget av arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls 
uppfyllt 
Finns ingen angiven ordningsföljd.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Inte alls 
uppfyllt 
Det är förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Inte alls uppfyllt 
Presenterad information är inte lättolkad och handlingen som 
ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig 
av och också information om förväntade handlingar men den 
är inte lättillgänglig. 
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och det finns inget 
stöd. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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MÅLFRI UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE 
Arbetssteg:  Sträva efter att vara fri från förutbestämda värderingar d v 

s ingen diskussion om mål has med personalen; inga 
programbroschyrer eller förslag läses; det är bara 
programmets resultat och mätbara effekter som studeras 

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i och relation till andra 
användningssituationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget och att inte handlingen är en 
enskild isolerad företeelse.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.    
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är tydligt att det är en uppdateringssituation och det är inte 
förvirrande att man förväntas avstå från vissa handlingar, eller 
tänka sig för.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara ett möjligt arbetssteg att 
välja för nästa steg. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig av 
däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Anvisningarna är lätta att följa (eller rättare sagt inte utföra).  
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U: Reagerande Vet ej 
Uppfyllelse av icke önskad kunskap går ej att säkerställa. En 
utvärderingsexpert, t ex en forskare, kan inte bara radera 
tidigare erfarenheter. 

U: Tolkande Vet ej 
Blir ingen notation på detta steg. Resultatet är av mer mental 
karaktär hos utvärderaren.  

Arbetssteg: Förbered allmänna frågor för intervju systemansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig av 
däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna som 
går att använda som mall. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
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De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  
Arbetssteg:  Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom IT-

systemet på ett explorativt sätt 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen är otydlig (flexibel) inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra. 

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte uppenbart lätt att utföra eftersom man tvekar över 
ordningen.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är inte entydigt lättolkad och 
handlingen som ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig. 
Vad menas egentligen med explorativt?   
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns förmodligen tidigare sparad information man kan 
använda sig av men det upplevs inte som lättillgängligt. Samma 
sak gäller antagligen också information om förväntade 
handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa men man är 
inte säker på att det man tagit fram är det som är tänkt. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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Arbetssteg: Förbered allmänna frågor för intervju användare 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen kan vara både hierarkisk och sekventiell i detta 
steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns lite olika ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig 
av, däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna som 
går att använda som mall. Även om det ska vara en fri intervju 
på grund av perspektivet, kan en ovan intervjuare behöva ha 
hjälp att rikta in sig med lite tips och råd om vad man ska tänka 
på. Det finns risk att intervjun drar iväg och blir för bred. 
Ovanstående gäller även för observationer.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  
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Arbetssteg: Beskriv användarnas förförståelse, IT-mognad, roller och 
ansvar 

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Arbetsordningen är inte tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra. 

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte uppenbart lätt att utföra eftersom man tvekar över 
ordningen.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är inte entydigt lättolkad och 
handlingen som ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig. 
Vilken detaljnivå ska man lägga sig på och hur ska man 
använda resultatet? 
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns förmodligen tidigare sparad information man kan 
använda sig av men det upplevs inte som lättillgängligt. Samma 
sak gäller antagligen också information om förväntade 
handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa men man är 
inte säker på att det man tagit fram är det som är tänkt. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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Arbetssteg: Beskriv interaktion mellan användare och IT-system 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen är otydlig (flexibel) inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra. 

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte uppenbart lätt att utföra eftersom man tvekar över 
ordningen.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är inte entydigt lättolkad och 
handlingen som ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns förmodligen tidigare sparad information man kan 
använda sig av men det upplevs inte som lättillgängligt. Samma 
sak gäller antagligen också information om förväntade 
handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa, men man är 
inte säker på att det man tagit fram är det som är tänkt. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg: Värdera utvärderingen i termer av styrkor och problem 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk- Uppfyllt 
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samhetsspråk De begrepp som används är kända inom informatikområdet. 
N: Informerande Uppfyllt 

Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att följa arbetsordning.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är i stort lättolkad och handlingen som 
ska utföras är lättillgänglig och begriplig.   
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och också information om förväntade handlingar. Det saknas 
dock information om hur man ska vikta användares synpunkter 
gentemot utvärderares synpunkter.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte direkt svårt att utföra och det finns stöd i stort. 
Viktning av användares synpunkter gentemot utvärderares är 
svår där utvärderaren kan komma in med friska ögon och se 
saker användare lärt sig använda. Saker de ej längre reflekterar 
över. Samtidigt är användares synpunkter oerhört viktiga 
eftersom de vet vad de pratar om. Utvärderare kan också ha 
missuppfattat en del fenomen med bristande erfarenhet av 
verksamhet och IT-system. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfylld 
Beskrivning av notation är fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg: Utvärdera effekter som kan uppstå 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
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Befintligt verk-
samhetsspråk 

Delvis uppfyllt 
De begrepp som används är inte entydigt definierade  

N: Informerande Inte alls uppfyllt 
Orienterande: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer, 
speciellt styrke- och problemanalys. Fokusering på 
sammanhang: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå sammanhanget av arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Finns ingen angiven ordningsföljd.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Inte alls 
uppfyllt 
Det är förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Inte alls uppfyllt 
Presenterad information är inte lättolkad och handlingen som 
ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och också information om förväntade handlingar men den är 
inte lättillgänglig. 
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och det finns inget 
stöd. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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MÅLBASERAD UTVÄRDERING I SIG 
Arbetssteg:  Förbered frågor för intervju verksamhetsansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är delvis lättolkad och handlingen 
som ska utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att 
förstå vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig 
av, däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns visserligen anvisningar för 
frågor i anvisningar för målanalys som går att använda som 
mall men det borde gå att ta fram ”översättningar” man kan 
utgå ifrån för mindre verksamheter.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  
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Arbetssteg:  Beskriv verksamhetsmålen 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå 
vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, och 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns anvisningar för målanalys.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Verksamhetsmålen dokumenteras.  

Arbetssteg:  Förbered allmänna frågor för intervju systemansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 



Bilaga 4 

 17

Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå 
vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig 
av däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna som 
går att använda som mall. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  

Arbetssteg:  Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom IT-
systemet  

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
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Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är genomskinligt vad man förväntas göra. 

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad utefter målen och 
handlingen som ska utföras är lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och också information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg:  Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller 
verksamhetsmålen 

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är kända inom informatikområdet. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen var inte genomskinlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det var inte genomskinligt lätt att följa arbetsordning.  

N: Reagerande Uppfyllt 
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Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 
N: Tolkande Uppfyllt 

Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 
U: Informerande Delvis uppfyllt 

Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är delvis lättolkad men handlingen 
som ska utföras är inte lättillgänglig och genomskinligt 
begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda 
sig av eller  information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är medelsvårt att utföra och det finns delvis stöd. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Delvis uppfyllt 
Notation utan beskrivning finns föreslagen för detta steg.  

Arbetssteg:  Utvärdera effekter som kan uppstå 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Delvis uppfyllt 
De begrepp som används är inte entydigt definierade  

N: Informerande Inte alls uppfyllt 
Orienterande: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer.  
Fokusering på sammanhang: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå sammanhanget av arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Finns ingen angiven ordningsföljd.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Inte alls 
uppfyllt 
Det är förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Inte alls uppfyllt 
Informationen är förståelig: Inte alls uppfyllt 
Presenterad information är inte lättolkad och hur handlingen 



Bilaga 4 

 20

ska utföras går inte att förstå.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda 
sig av och också inte heller information om förväntade 
handlingar. 
Personifierat handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det framkommer inte. 

U: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det går inte att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går inte att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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MÅLBASERAD UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE 
Arbetssteg:  Förbered frågor för intervju verksamhetsansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är delvis lättolkad och handlingen som 
ska utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå 
vilka konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig 
av, däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns visserligen anvisningar för 
frågor i anvisningar för målanalys som går att använda som mall 
men det borde gå att ta fram ”översättningar” man kan utgå 
ifrån för mindre verksamheter.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  
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Arbetssteg:  Beskriv verksamhetsmålen 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, och 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns anvisningar för målanalys.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Verksamhetsmålen dokumenteras.  

Arbetssteg:  Förbered allmänna frågor för intervju systemansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
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Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig av 
däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna som 
går att använda som mall. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  

Arbetssteg:  Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom IT-
systemet  

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
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Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är genomskinligt vad man förväntas göra. 

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig.   
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och också information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg: Förbered frågor för intervju användare utefter verksamhetsmål 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen kan vara både hierarkisk och sekventiell i detta 
steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns lite olika ordningsföljd. 

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 
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N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, även 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Målen finns framtagna och ska användas.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande målen dokumenteras.  

Arbetssteg: Beskriv användarnas förförståelse, IT-mognad, roller och 
ansvar 

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Arbetsordningen är inte tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra. 

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte uppenbart lätt att utföra eftersom man tvekar över 
ordningen.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
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Presenterad information är inte entydigt lättolkad och 
handlingen som ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig. 
Vilken detaljnivå ska man lägga sig på och hur ska man 
använda resultatet? 
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns förmodligen tidigare sparad information man kan 
använda sig av men det upplevs inte som lättillgängligt. Samma 
sak gäller antagligen också information om förväntade 
handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa men man är 
inte säker på att det man tagit fram är det som är tänkt. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg: Beskriv interaktion mellan användare och IT-system 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är genomskinligt vad man förväntas göra. 

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
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Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Beskrivning av notation finns förslag om för detta steg.  

Arbetssteg:  Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller 
verksamhetsmålen 

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är kända inom informatikområdet. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen var inte genomskinlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det var inte genomskinligt lätt att följa arbetsordning.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är delvis lättolkad men handlingen som 
ska utföras är inte lättillgänglig och genomskinligt begriplig. 
Det finns inga anvisningar om hur man ska vikta användares 
synpunkt gentemot utvärderares.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda sig 
av eller  information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 
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U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är medelsvårt att utföra och det saknas stöd. Det saknas stöd 
för hur man viktar användares åsikter gentemot utvärderarens. 
Speciellt svårt hur man ska sammanfatta helheten. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Delvis uppfyllt 
Notation utan beskrivning finns föreslagen för detta steg.  

Arbetssteg:  Utvärdera effekter som kan uppstå 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Delvis uppfyllt 
De begrepp som används är inte entydigt definierade  

N: Informerande Inte alls uppfyllt 
Orienterande: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer.  
Fokusering på sammanhang: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå sammanhanget av arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Finns ingen angiven ordningsföljd.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Inte alls 
uppfyllt 
Det är förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Inte alls uppfyllt 
Informationen är förståelig: Inte alls uppfyllt 
Presenterad information är inte lättolkad och hur handlingen ska 
utföras går inte att förstå.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda sig 
av och också inte heller information om förväntade handlingar. 
Personifierat handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det framkommer inte. 

U: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det går inte att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går inte att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
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Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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KRITERIEBASERAD UTVÄRDERING I SIG 
Arbetssteg:  Välj utvärderingsperspektiv 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, och 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Val av perspektiv dokumenteras.  

Arbetssteg:  Välj ut och beskriv lämpliga kriterier 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk- Uppfyllt 



Bilaga 4 

 31

samhetsspråk Entydiga begrepp som används. 
N: Informerande Uppfyllt 

Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, och 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är delvis beroende på val av perspektiv och kriterier hur lätt 
det är att utföra, men det är upp till utvärderaren.   

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Kriterierna dokumenteras.  

Arbetssteg:  Förbered frågor för intervju systemansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
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Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig av 
däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna som 
går att använda som mall. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  

Arbetssteg:  Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom IT-
systemet  

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är genomskinligt vad man förväntas göra. 
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N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad utefter kriterierna 
(beroende på val av kriterier) och handlingen som ska utföras är 
lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och också information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg:  Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller kriterierna
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är kända inom informatikområdet. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen var inte genomskinlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är var lite förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det var inte genomskinligt lätt att följa arbetsordning.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 
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U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är delvis lättolkad men handlingen som 
ska utföras är inte lättillgänglig och genomskinligt begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda sig 
av eller information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är medelsvårt att utföra och det finns delvis stöd. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Delvis uppfyllt 
Notation utan beskrivning finns föreslagen för detta steg.  

Arbetssteg:  Utvärdera effekter som kan uppstå 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Delvis uppfyllt 
De begrepp som används är inte entydigt definierade  

N: Informerande Inte alls uppfyllt 
Orienterande: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer.  
Fokusering på sammanhang: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå sammanhanget av arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Finns ingen angiven ordningsföljd.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Inte alls 
uppfyllt 
Det är förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Inte alls uppfyllt 
Informationen är förståelig: Inte alls uppfyllt 
Presenterad information är inte lättolkad och hur handlingen ska 
utföras får inte att förstå.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda sig 
av och också inte heller information om förväntade handlingar. 
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Personifierat handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det framkommer inte. 

U: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det går inte att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går inte att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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KRITERIEBASERAD UTVÄRDERING MED 
ANVÄNDARE 
Arbetssteg:  Välj utvärderingsperspektiv 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, och 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Val av perspektiv dokumenteras.  

Arbetssteg:  Välj ut och beskriv lämpliga kriterier 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
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Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, och 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är delvis beroende på val av perspektiv och kriterier hur lätt 
det är att utföra, men det är upp till utvärderaren.   

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
Kriterierna dokumenteras.  

Arbetssteg:  Förbered frågor för intervju systemansvarig 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
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Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är hierarkisk i detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns bara en möjlig ordningsföljd. 

N: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Inte alls uppfyllt 
Arbetssteget finns inte namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Finns ingen tidigare sparad information man kan använda sig av 
däremot information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra. Det finns inga frågor framtagna som 
går att använda som mall. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande intervjufrågor dokumenteras.  

Arbetssteg:  Beskriv funktionaliteten hos IT-system och gå igenom IT-
systemet  

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 



Bilaga 4 

 39

Det är genomskinligt vad man förväntas göra. 
N: Utförande Uppfyllt 

Det är lätt att utföra.  
N: Reagerande Uppfyllt 

Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 
N: Tolkande Uppfyllt 

Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 
U: Informerande Uppfyllt 

Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad utefter kriterierna 
(beroende på val av kriterier) och handlingen som ska utföras är 
lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och också information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg: Förbered frågor för intervju användare utefter kriterier 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
Entydiga begrepp som används. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen kan vara både hierarkisk och sekventiell i detta 
steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är inte förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Det finns lite olika ordningsföljd. 

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 
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N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget finns namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
utföras är lättillgänglig och begriplig. Det är lätt att förstå vilka 
konsekvenser det blir av utförda handlingar.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Finns tidigare sparad information man kan använda sig av, även 
information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. Kriterierna finns framtagna och ska 
användas. (Förutsatt att de valda kriterierna inte är för svåra – 
men det är upp till utvärderaren.) 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Uppfyllt 
De förberedande målen dokumenteras.  

Arbetssteg: Beskriv användarnas förförståelse, IT-mognad, roller och 
ansvar 

Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Arbetsordningen är inte tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra. 

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte uppenbart lätt att utföra eftersom man tvekar över 
ordningen.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 
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U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är inte entydigt lättolkad och 
handlingen som ska utföras är inte lättillgänglig och begriplig. 
Vilken detaljnivå ska man lägga sig på och hur ska man 
använda resultatet? 
Lättillgängligt handlingsminne: Delvis uppfyllt 
Det finns förmodligen tidigare sparad information man kan 
använda sig av men det upplevs inte som lättillgängligt. Samma 
sak gäller antagligen också information om förväntade 
handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa men man är 
inte säker på att det man tagit fram är det som är tänkt. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  

Arbetssteg: Beskriv interaktion mellan användare och IT-system 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är entydiga. 

N: Informerande Uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i 
utvärderingsprocessen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Uppfyllt 
Arbetsordningen är tydlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Uppfyllt 
Det är genomskinligt vad man förväntas göra. 

N: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Uppfyllt 
Informationen är förståelig: Uppfyllt 
Presenterad information är lättolkad och handlingen som ska 
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utföras är lättillgänglig och begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Uppfyllt 
Det finns tidigare sparad information man kan använda sig av 
och information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 

U: Utförande Uppfyllt 
Det är lätt att utföra. (Förutsatt att de valda kriterierna inte är för 
svåra – men det är upp till utvärderaren.) 

U: Reagerande Delvis uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Delvis uppfylld 
Beskrivning av notation finns förslag om för detta steg.  

Arbetssteg:  Bestäm om IT-systemets funktionalitet uppfyller kriterierna
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Uppfyllt 
De begrepp som används är kända inom informatikområdet. 

N: Informerande Delvis uppfyllt 
Orienterande: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå var man befinner sig i utvärderings-
processen och relationen till andra situationer. 
Fokusering på sammanhang: Uppfyllt 
Det är lätt att förstå sammanhanget för arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Delvis uppfyllt 
Arbetsordningen var inte genomskinlig inom detta steg.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Delvis 
uppfyllt 
Det är lite förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Delvis uppfyllt 
Det var inte genomskinligt lätt att följa arbetsordning.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Delvis uppfyllt 
Informationen är förståelig: Delvis uppfyllt 
Presenterad information är delvis lättolkad men handlingen som 
ska utföras är inte lättillgänglig och genomskinligt begriplig.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda sig 
av eller information om förväntade handlingar.  
Personifierat handlingsminne: Uppfyllt 
Det framkommer att det är utvärderaren som har ansvaret. 
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U: Utförande Delvis uppfyllt 
Det är medelsvårt att utföra och det finns delvis stöd. Det saknas 
stöd för hur man viktar användares åsikter gentemot 
utvärderarens. Svårt få ihop helheten. 

U: Reagerande Uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går att säkerställa. 

U: Tolkande Delvis uppfyllt 
Notation utan beskrivning finns föreslagen för detta steg.  

Arbetssteg:  Utvärdera effekter som kan uppstå 
Kriterier Utvärderares synpunkter  
Befintligt verk-
samhetsspråk 

Delvis uppfyllt 
De begrepp som används är inte entydigt definierade  

N: Informerande Inte alls uppfyllt 
Orienterande: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå var man befinner sig i utvärderings-
processen och relationen till andra situationer.  
Fokusering på sammanhang: Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att förstå sammanhanget av arbetssteget.  
Stödjande förståelse av navigeringsprinciper: Inte alls uppfyllt 
Finns ingen angiven ordningsföljd.   
Förklarande om existerande handlingsmöjligheter: Inte alls 
uppfyllt 
Det är förvirrande vad man förväntas göra.  

N: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det är inte lätt att utföra.  

N: Reagerande Uppfyllt 
Arbetssteget finns nämnt i utvärderingstypen. 

N: Tolkande Uppfyllt 
Arbetssteget är namngivet i utvärderingstypen. 

U: Informerande Inte alls uppfyllt 
Informationen är förståelig: Inte alls uppfyllt 
Presenterad information är inte lättolkad och hur handlingen ska 
utföras går inte att förstå.  
Lättillgängligt handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det finns inte tidigare sparad information man kan använda sig 
av och inte heller information om förväntade handlingar. 
Personifierat handlingsminne: Inte alls uppfyllt 
Det framkommer inte. 

U: Utförande Inte alls uppfyllt 
Det går inte att utföra utan anvisningar och stöd. 

U: Reagerande Inte alls uppfyllt 
Uppfyllelse av kunskapsbehov går inte att säkerställa. 

U: Tolkande Inte alls uppfylld 
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Beskrivning av notation är inte fastlagd för detta steg.  
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