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Sammanfattning 
Handlingsbarhet i affärssystem är en nödvändig förutsättning för att säkerställa organisa-
tioners existens och framåtskridande. Genom att utföra rätt saker från början och göra dem 
på rätt sätt, ökar förutsättningarna för ett handlingsbart affärssystem. Olika teorier vittnar 
om att systemen inte alltid harmonierar med verksamhetens krav på olika handlingar. Vi 
anser att eftersom affärssystem är generellt standardiserade, för att kunna användas hos ett 
flertal verksamheter, uppstår det en problematik. Vår uppfattning är den att varje enskild 
verksamhet är unik i sig och har inarbetade processer som kan vara svåra att förändra för 
att passa affärssystemets mer eller mindre givna sätt att utföra handlingar. 
 
Vi har utfört en fallstudie av kvalitativ karaktär där syftet har varit att förtydliga och öka 
förståelsen för handlingsbarhet i affärssystem. Syftet har också varit att utvärdera ett 
affärssystem i en verksamhetskontext där vi har kunnat påvisa styrkor och svagheter i ut-
värderingsmetoder för handlingsbarhet. Vi har också utifrån det lämnat förslag på 
förbättringar som kan genomföras med de utvärderingsmetoder som ligger till grund för 
att utvärdera handlingsbarhet i ett affärssystem. Fokus i vårt uppsatsarbete har varit att 
kunna redovisa hur man kan gå tillväga för att åstadkomma handlingsbarhet i 
affärssystem. 
 
Resultatet visar att det som kännetecknar handlingsbarhet i affärssystem inte enbart är de 
handlingsbara kvalitetsidealen i affärssystemet. Det är även av stor vikt att ta hänsyn till 
flera viktiga faktorer som återspeglar sig inom användbarhetsområdet, som anpassning, 
användarvänlighet, kompetensutveckling med flera för att förstå orsakerna till att 
kriterierna inte uppfylls. Därmed blir graden av uppfyllelse för de faktorer som ligger till 
grund för att kvalitetsidealen infrias också ett tecken på handlingsbarhet. 
 
Resultatet visar också att det är flera viktiga steg som berör det mänskliga perspektivet och 
det systematiska för att få handlingsbarhet i ett affärssystem. Vi anser att det krävs att 
användarna blir väl förankrade med systemet och att kompetensutveckling sker för system 
och verksamhetens processer. Det är viktigt att det tillsätts en projektgrupp av användare 
som lär av varandra och överför kunskap till varandras verksamhetsområden. Vi har 
kommit fram till att det måste finnas ett tydligt processtänkande hos kund och användare 
samt konsult för att åstadkomma handlingsbarhet i ett affärssystem så att en god kvalitet i 
lösningen uppstår. Vi anser också att handlingsbarhetsbegreppet måste förtydligas och 
lämnar därför förslag på en ny definition av handlingsbarhet. Det kan också vara till fördel 
att välja ett mer branschspecifikt affärssystem som passar verksamhetens olika handlingar 
för att få handlingsbarhet i affärssystem. 
 
Vårt förslag till förbättring av utvärderingsmetod är att tydligt visa på vilka tekniker som 
ska användas för att samla in nödvändigt underlag. Typerna av verksamhetsbeskrivningar 
och verksamhetsmål som det syftas på anser vi ska beskrivas mer ingående. Även vilka 
systembeskrivningar och systemmål som det i den nuvarande metoden syftas på ska också 
ingående beskrivas. Vi anser att ett bra sätt exempelvis kan vara att använda sig av be-
skrivningstekniken för olika handlingssituationer och koppla dessa till mål som är tydligt 
kvantifierbara. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel har funktionen att beskriva uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställning, 
kunskapskaraktärisering, avgränsning, målgrupp och disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Handlingsbarhet är ett relativt nytt begrepp som fokuserar på olika handlingar i verksam-
heten och hur väl informationssystem stödjer och möjliggör dessa. Vi har funnit två 
stycken avhandlingar skrivna av Pär J. Ågerfalk och Emma Eliasson bägge medlemmar i 
forskargruppen VITS som driver forskning kring begreppet handlingsbarhet och 
informationssystem. Emma Eliassons (2003) licentiatavhandling ”Effektanalys av IT-
systems handlingsutrymme” behandlar effekter av design och handlingsutrymme. Pär J. 
Ågerfalk (2003) visar med sin doktorsavhandling ”Information systems actability” 
definition och resonemang gällande begreppet handlingsbarhet och även hur man kan ut-
värdera informationssystem utifrån begreppet. Efter att ha tagit del av dessa bägge av-
handlingar blev vi inspirerade av perspektivet handlingsbarhet. Mycket beroende av att 
perspektivet känns relativt nytt. Dessutom har metoderna för utvärdering utifrån 
perspektivet inte testats på olika verksamheter och dess informationssystem i någon större 
omfattning.  
 
Även modell och metod för utvärderingen uppfattade vi som att dessa befann sig i ett 
tidigt stadium jämfört med andra sätt att se på och utvärdera informationssystem. Här 
upplevde vi dock att det fanns problem. Vi ansåg att det material som vi fann kring hand-
lingsbarhet och utvärdering utifrån begreppet visserligen kändes intressant men också 
något fragmenterat. Vi bestämde oss för att försöka ”sy ihop” det material som vi fann och 
sedan använda det utifrån vår bästa förmåga. Förhoppningen var att i slutänden kunna 
komma med ett kunskapsbidrag gällande åsikter om hur vi upplevde vår utvärdering. På så 
sätt hade vi en ambition att föra utvecklingen av begreppet och utvärdering utifrån det 
vidare i utvecklingsprocessen. Det finns ett antal forskare bland andra Stevrin, (1991) 
Ward et.al., (1990), DeLone, (1988), Fitzgerald, (1988) och Preece et.al., (2002) som tar 
upp faktorer och aspekter som är viktiga vid utvärdering av informationssystem. Enligt 
dessa författare handlar utvärderingen vanligtvis om bedömning av ändamålsenlighet, 
utvecklingsförmåga och effektivitet av informationssystem i verksamheter. Inga av de 
modeller angående utvärdering som dessa forskare använder utgår från ett handlings-
orienterat perspektiv och vidare in i begreppet handlingsbarhet. Då mycket av det 
användarna gör i ett informationssystem bygger på olika handlingar anser vi att hand-
lingsbarhet kan vara ett bra begrepp att utvärdera informationssystem utifrån.  
 
Efter tidigare studier har vi båda kommit att intressera oss för affärssystem som 
informationssystem. Intresset ligger i att affärssystem har stor bredd och kan täcka hela 
verksamhetsperspektivet, det komplexa i detta är något som vi finner mycket intressant. 
Vår föreställning angående handlingsbarhet i förhållande till affärssystem är att systemen 
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inte alltid harmonierar med verksamhetens krav på olika handlingar. Detta vittnar flera 
teorier om till exempel Hägerfors (1994) anser att det finns många informationssystem 
som inte är användbara i det sammanhang de är avsedda för. Henderson & Kyng (1994) 
beskriver denna problematik med att det finns glapp mellan processen att utforma 
informationssystem och den verksamhet som de ska användas i. Vi ser ett problem i att 
affärssystemen ofta är standardiserade för att möta en stor publik, det vill säga många 
företag. Vår uppfattning är den att varje enskild verksamhet är unik i sig och har 
inarbetade processer som kan vara svåra att förändra för att passa systemets mer eller 
mindre givna sätt att utföra handlingar. Davenport (1998) anser att affärssystemen 
påtvingar sin egen logik på ett företags strategi, kultur och organisation. Vi ser ytterligare 
ett problem i att affärssystemen spänner över flera olika verksamhetsområden som i 
praktiken är väsensskilda, men dock strävar efter samma övergripande uppsatta mål. 
Davenport (2000) beskriver mycket om denna problematik framförallt gällande införande-
processen av affärssystem. I denna uppsats kommer vi att fokusera på användandet av ett 
infört system. Utifrån vårt perspektiv finner vi dock problematiken kring integrering av 
olika verksamhetsområden och informationssystem som ett relevant fenomen. 
Affärssystem som stora och integrerade system är och kommer med stor sannolikhet även 
i framtiden vara mycket viktiga. Både för företag som tillverkar och levererar systemen 
och framförallt för de företag som använder dem.  
 

1.2 Syfte 
 
Vi vill med denna magisteruppsats bidra till att kunskapsutvecklingen inom två områden 
utvecklas, dessa är handlingsbarhet och affärssystem. Syftet är att beskriva styrkor och 
svagheter med handlingsbarhet som utvärderingsmetod av informationssystem och i 
synnerhet av affärssystem. Vi ska presentera faktorer som kännetecknar handlingsbarhet i 
affärssystem. Vidare ska vi komma med förslag på hur nuvarande utvärderingsmetod 
eventuellt kan förbättras samt visa hur man kan gå tillväga för att uppnå handlingsbarhet i 
affärssystem. Vårt eget syfte är även att på ett konkret sätt förbereda oss för kommande 
förvärvsarbete inom IT-branschen, då gärna inom affärssystemsområdet. 
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1.3 Frågeställning 
Dessa frågor ämnar vi svara på.  
 
Huvudfråga: 
Hur går man tillväga för att få ett handlingsbart affärssystem? 
 
Vi avser att med hjälp av svaren på nedanstående delfrågor komma med förslag på hur 
det går att få ett affärssystem handlingsbart. 
 
Delfrågor: 
 
1. Vad kännetecknar handlingsbarhet i affärssystem? 
 
Vi har för avsikt att utforska hur olika författare, användarna och vi ser på begreppet 
handlingsbarhet samt att koppla detta mot affärssystem. 
 
2. Vilka styrkor och svagheter kan identifieras i utvärderingsmetoder för handlingsbarhet? 
 
Svaret på frågan ska visa på styrkor och brister i de utvärderingsmetoder, se 
processmodell och D.EU.P.S-modell avsnitt3.4, som ligger till grund för att utvärdera 
handlingsbarhet i affärssystem. 
 
3. Vilka förändringar i utvärderingsmetoden behövs för att stödja utvärdering av 
handlingsbarhet i affärssystem? 
 
Vi ska komma med förslag på tillägg till utvärderingsmetoden och ämnar bygga på svaret 
till huvudfrågan. 
 

1.4 Kunskapskaraktärisering 
 
Besvarandet av ovanstående frågeställningar innebär att ett vidareutvecklat perspektiv på 
handlingsbarhet och affärssystem kommer att utvecklats i och med att vi låter teorin möta 
den empiriska undersökningen. Vi har utvecklat kategoriell kunskap då vi arbetat med att 
definiera begrepp inom de bägge studieområdena handlingsbarhet och affärssystem. Vår 
målsättning har varit att utveckla klassificerande kunskap genom att strukturera upp olika 
begrepp. Vår ambition var också att utveckla förståelseinriktad kunskap genom att 
karaktärisera fenomenet handlingsbarhet i affärssystem. Vidare karaktäriserar vi 
kunskapen som både värdekunskap och normativ kunskap, det vill säga kunskap som 
klargör på vilket sätt man kan förbättra handlingsbarheten som utvärderingsmetod och vad 
det kan förväntas leda till. Vår ambition har också varit att generera normativ kunskap i 
form av de förslag vi presenterar på hur affärssystem kan bli mer handlingsbara. Vår 
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kunskapskaraktärisering bygger på den syn som Goldkuhl (1992) har angående olika typer 
av kunskap. 

1.5 Avgränsning 
 
Handlingsbarhet berör både utveckling, design och utvärdering av informationssystem. Vi 
fokuserar på begreppet handlingsbarhet som utgångspunkt för utvärdering av 
informationssystem och i synnerhet affärssystem. Vi ämnar inte jämföra olika 
utvärderingsmetoder för att på det viset fastställa status på nuvarande utvärderingsmetod 
för handlingsbarhet. I denna uppsats har en utvärdering av affärssystemet Axapta 3.0 
genomförts och vi har avgränsat oss till ett antal systemfunktioner inom Order-Lager-
Fakturering. 
 

1.6 Målgrupp 
 
Beställare och leverantörer samt forskare inom affärssystemområdet kan ha nytta av att ta 
del av uppsatsen i syfte att utöka sina kunskaper på området. Även yrkesverksamma och 
forskare som har intresse för utvärdering av informationssystem ska finna uppsatsen 
intressant. Kunskapsgenereringen ska fungera som en språngbräda för andra studenters 
kunskapsutveckling inom områdena handlingsbarhet och affärssystem. 
 

1.7 Disposition av uppsats 
 
Nedan visas en grafisk figur över uppsatsens olika kapitel och hur de grundläggande 
hänger samman. Vi hänvisar till uppsatsens innehållsförteckning för en mer detaljerad bild 
av innehåll till respektive kapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Uppsatsens disposition 
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2 Forskningsansats och metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att visa på olika vetenskapsteoretiska grunder som finns att 
utgå ifrån. Vi kommer även att påvisa vilka vägval vi har gjort när vi genomfört vår 
studie. Först kommer vi att belysa två olika förhållningssätt, som är dominerande i 
forskningsmetodiken, positivism och hermeneutik och vilket av dessa förhållningssätt vi 
har valt. Därefter kommer de olika forskningsmetoderna kvantitativ och kvalitativ att 
förklaras och vilken metod vi har utgått ifrån. Vi kommer även att förklara olika ansatser 
som induktion, deduktion och abduktion, där vi i vår studie kan se likheter med både 
induktion och abduktion. Vi ger även beskrivningar av fallstudier, observationer samt 
intervjuer, som kommer att vara uppdelade i ostandardiserade, standardiserade och semi-
standardiserade intervjuer samt strukturering och inte strukturering. Till sist ges 
beskrivningar av några olika analysmetoder och vilken analysmetod vi har utgått ifrån för 
att kunna bearbeta rådata som har växt fram från vår fallstudie. 
 

2.1 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt 
 
Det finns ett flertal förhållningssätt som nämns i litteratur som rationalism, relativism, 
objektivism, realism med mera (Chalmers, 1994). Här redogör vi för två förhållningssätt, 
som kan ses som motpoler till varandra. Dessa är positivism och hermeneutik och är i 
huvudsak återkommande i den mesta litteraturen om forskningsmetodik. 
 

2.1.1 Positivism 
 
Filosofen Auguste Comte (1798-1857) ses som positivismens grundare. Begreppet positiv 
stod för något som var precist, säkert och verkligt och var en motsats till metafysikens 
religiösa, spekulativa, idealistiska och allmänt romantiska föreställningar. Det som inte är 
verkligt och iakttagbart kan inte bli forskningsobjekt. (Lundahl & Skärvad, 1999) Det som 
inte kan mätas, kan enligt denna tradition inte heller undersökas vetenskapligt, och de 
samband som inte kan mätas är omöjliga att uttala sig om vetenskapligt (Hartman, 2001). 
Vetenskapens mål är att förklara genom att söka orsak – verkan - samband. En åtskillnad 
mellan fakta och värderingar måste även göras. Det vetenskapliga arbetet bör genomföras 
enligt en och samma metod ”den enhetliga vetenskapliga metoden”. Positivismen ligger 
till grund för kvantitativ metodteori. (Lundahl & Skärvad, 1999) Forskarens hållning är att 
på ett ”objektivt” sätt studera forskningsobjektet. (Patel & Davidson, 1994) Thomas S 
Khun har framfört kritik mot detta synsätt att vetskapen växer genom att allt fler fakta 
insamlats och att man där igenom kan dra allt större och mer allmänna slutsatser. Khun i 
boken ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” anser dock att det är större 
upptäckter eller avvikelser som frambringar nya teorier. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi 
ansluter oss till vad Khun anser och för att finna dessa upptäcker eller avvikelser behövs 
något annat förhållningssätt, se hermeneutik 2.1.2, för att kunna generera nya teorier. 
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2.1.2 Hermeneutik  
 
Hermeneutik kan fritt översättas som tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där 
forskaren studerar, tolkar och försöker att förstå grundbetingelserna för den mänskliga 
existensen. Man menar att den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket. 
Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskar-
roll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. En hermeneutiker menar att mänsklig 
verklighet är av språklig natur, att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det 
genuint mänskliga. Hermeneutikern ser på helheten i forskningsproblemet och ställer 
helheten i relation till delarna och pendlar sedan mellan del och helhet för att få en så full-
ständig förståelse som möjligt. (Patel & Davidson, 1994) Hermeneutikern studerar 
tolkning av texter och syftet är att vinna en giltig och gemensam förståelse av textens 
mening. (Kvale, 1997) Forskaren som tolkar en text, till exempel en noggrant utskriven 
intervju, börjar med att läsa hela intervjun och försöker sedan att förstå helheten av denna, 
för att sedan läsa olika delar i texten, var för sig, för att skaffa förståelse av dessa. 
Forskaren kan sedan pendla mellan dessa båda synsätt och ställa de olika förståelserna till 
varandra. (Patel & Davidson, 1994) Målet är inte att formulera hypoteser som anger 
mätbara egenskaper mellan egenskaper i världen. I stället vill forskaren formulera en teori 
som förmedlar en förståelse för hur människor tillhörande en viss grupp uppfattar 
verkligheten. (Hartman, 2001) Vårt förhållningssätt kännetecknas av att vi vill öka vår 
förståelse för fenomenet det vill säga vad handlingsbarhet är och hur det kan uppnås i ett 
affärssystem. Vi anser att hermeneutiken mest kännetecknar vårt förhållningssätt, eftersom 
vi vill söka förståelse och inte förklaring av fenomenet. 
 

2.1.3 Vårt förhållningssätt 
 
Positivismens förhållningssätt sammankopplas gärna med kvantitativa mätningar där en 
hypotes ska testas. Detta är inget som vi har utgått ifrån, utan vi har som hermeneutiken 
återspeglar, att genom språket studera och tolka texter för att öka vår förståelse kring 
fenomenet. Vi har precis som hermeneutiken kännetecknar haft en roll som har varit 
öppen, subjektiv och engagerad. Syftet har varit att studera, tolka och förstå fenomenet 
handlingsbarhet i affärssystem. Vi har tittat på helheten av fenomenet, för att sedan ställa 
det i relation till delarna, som verksamheten, användarna, handlingarna och systemet. Vi 
har även pendlat mellan helhet och delar, för att få en fullständig förståelse. Målet har varit 
att formulera en teori som förmedlar en förståelse kring fenomenet handlingsbarhet i 
affärssystem och hur man kan få handlingsbarhet i affärssystem. Grundläggande skäl till 
att vi har valt det hermeneutiska förhållningssättet är att vårt kunskapsbidrag delvis bygger 
på förståelseinriktad kunskap. 
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2.2 Forskningsmetoder 
 
Kvantitativ metod och kvalitativ metod är två forskningsmetoder som skiljer sig åt i sin 
karaktär. I kvantitativa metoder använder sig forskaren av tal och siffror i arbetsmaterialet, 
medan i den kvalitativa metoden är det, i grova drag, texten som är det centrala uttrycket 
och arbetsmaterialet. (Repstad, 1999) Vi har här valt att visa på skillnader i de två 
inriktningar i nedanstående tabell (se figur 2). 
 
 

Kvalitativ metod Kvantitativ metod 
Subjektiv Objektiv 
Induktiv Deduktiv 
Mjuk Hård 
Konst Vetenskap 
Hermeneutik Positivism 
Teleologisk Kausal 
Finalistisk Mekanistisk 
Förståelse Förklaring 
Fenomenologi Positivism 
Mikro Makro 
Närhet Distans 
Intensiv Extensiv 
Känsla Kyla 
Ord Siffror 
Naturalistisk Empiristisk 

 
Figur 2 Kännetecken för kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod 

(Källa: Starrin & Svensson, 1994, s. 35. Egen bearbetning) 
 

Vi kommer här att förklara kvantitativ och kvalitativ metod mer ingående för att sedan 
förklara vilken metod vi har använt. Med metod menar vi här själva tillvägagångssättet 
och handlingssättet. 
 

2.2.1 Kvantitativ metod 
 
I kvantitativ forskningsmetodik intresserar sig forskaren för det gemensamma, det 
genomsnittliga eller representativa. Det handlar mer om att ringa in information om många 
undersökningsenheter, vilket innebär att forskaren går på bredden. (Holme et.al., 1997) 
Kvantitativa metoder är lämpliga när man ska mäta stora datamängder. Mätningen kan 
användas för att kvantitativt beskriva ett visst fenomen eller att förklara och mäta 
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sambanden mellan olika egenskaper. Detta handlar främst om att testa hypoteser. 
Kvantitativa undersökningar delas in i tre faser. I planeringsfasen formuleras hypoteser 
och undersökningen planeras. Därefter följer datainsamlingsfasen och slutligen analys-
fasen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Kritikerna av den kvantitativa forskningen anser att den 
positivistiska synen är ett dåligt sätt att studera den sociala verklighet som människor, som 
är verksamma i organisationer, utgör (Bryman, 1997) 
 

2.2.2 Kvalitativ metod 
 
I kvalitativa metoder handlar det om att karaktärisera fenomenet som sådant, och själva 
ordet ”kvalitativ” står för kvalitéer, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos 
ett fenomen eller företeelse. Ett kännetecken på kvalitativa metoder är dess flexibilitet och 
att forskaren går på djupet i undersökningen. (Repstad, 1999) Kvalitativa metoder är 
lämpliga när man ska beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor 
eller grupper av människor med utgångspunkt från dem som ska studeras (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Syftet med kvalitativa undersökningar är att skapa en djupare kunskap 
och ambitionen blir att försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidson, 1994). 
Även Repstad (1999) har en liknande beskrivning, att kvalitativa metoder syftar till att 
undersöka på djupet och se helheten. Kvalitativa metoder lämpar sig bäst när forskaren vill 
skaffa sig en insikt om ett fenomen eller en situation. Holme et.al. (1997) menar att 
kvalitativa metoder präglas också av närhet till det som ska undersökas. Till kvalitativa 
metoder hör till exempel intervjuer, observationer och fallstudier. Även Repstad (1999) 
betonar denna närhet och poängterar att det måste finnas ett tätt och nära förhållande 
mellan forskaren och den miljö eller de personer som ska studeras. Vissa typer av frågor 
brukar också associeras med denna forskningsmetod. Frågorna innehåller ofta begrepp 
såsom "innebörd", "kännetecken", "handlar om ". Analysprinciper är ofta inriktade på 
induktion och abduktion. Upptäckter gäller ofta variationer och strukturer hos olika 
företeelser, innebörder och dess egenskaper. (Denzin och Lincoln, 1994, s. 4) En risk är att 
närhet och djup vid datainsamling genererar en mängd ostrukturerad data med en besvärlig 
och krävande analys som konsekvens Holme et.al. (1997). 
 

2.2.3 Vår metod 
 
Eftersom den kvantitativa metodläran sammankopplas med positivism och att forskaren 
undersöker flera undersökningsplatser för att få en bredd på sitt insamlande, fann vi inte 
denna metod som lämplig för att kunna få förståelse och svar på våra forskningsfrågor. 
Den kvantitativa metodläran fokuserar inte heller på den sociala verklighet som människor 
och deras handlingar, som vi vill undersöka. Utan metoden är mer lämplig för att mäta av 
ett stort insamlingsmaterial i form av enkäter och experiment för att få förklaring. Vi har 
istället valt att använda oss av en kvalitativ metodik där vårt syfte har varit att studera och 
utveckla en djupare kunskap om fenomenet handlingsbarhet i affärssystem. Det som 
kännetecknar kvalitativ forskningsmetodik är den flexibilitet som vi använt oss av när vi 
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har utfört undersökningen. Det kan vara till exempel som när vi genomförde våra 
kvalitativa intervjuer och då använde oss av en frågemall där vi anpassade frågorna till 
situationen. Under de kvalitativa intervjuerna, har vi känt den närhet till informanterna, 
som kännetecknar kvalitativ metod. Vår ambition har varit att försöka förstå och analysera 
helheten av fenomenet handlingsbarhet i affärssystem. Det som kännetecknar kvalitativ 
metodlära är också att det centrala i våra forskningsfrågor riktar sig mot att upptäcka och 
identifiera vad som kännetecknar handlingsbarhet och hur man bör gå tillväga för att få 
handlingsbarhet i affärssystem. Detta kan kopplas till nyckelbegreppen ovan, som 
"innebörd" och "kännetecken" Med det anser vi att en kvalitativ metod har använts. 
 

2.3 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
Här kommer vi att belysa olika ansatser i forskningsmetoden. Först har vi valt att beskriva 
de olika ansatserna med hjälp av en bild som är bearbetad från Alvesson & Sköldberg 
(1994). Därefter ges en förklaring till respektive ansats: induktion, deduktion och 
abduktion. Induktion och deduktion kan ses som varandras motsatser, där induktionen 
utgår från empirin medan deduktionen prövar teorins hållbarhet och abduktion är en 
kombination av de båda, se figur 3. 
 
 

 
Figur 3 Ansatsernas relation till teori och empiri 

(Källa: Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 45. Egen bearbetning) 
 

2.3.1 Induktion 
 
Vid en induktiv ansats följer forskaren upptäckandets väg genom att studera forsknings-
objektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori (Olsson 
& Sörensen, 2001). Forskaren börjar med att samla in datamaterial, utan att från början ha 
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en hypotes. Datainsamlingen styrs helt och hållet av en frågeställning och efter data-
insamlandet, analyseras datamaterialet och forskaren försöker att hitta samband mellan 
olika egenskaper. Hittar forskaren sedan ett entydigt samband i datamaterialet, och om 
datamaterialet är tillräckligt stort, kan han/hon sedan dra slutsatsen att samband inte bara 
råder i datamaterialet utan även generellt. (Hartman, 2001) Induktion utgår ifrån en mängd 
enskilda fall och författarna hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa fall 
också är generellt giltigt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Författarna konstaterar att denna 
ansats resulterar i relativt svaga slutsatser, samt att det är svårt att passa in all forskning i 
den. (Ibid.) Vi anser att forskaren bör ha satt sig in i någon teori som berör området för att 
lättare öka sin förståelse kring fenomenet. 
 

2.3.2 Deduktion 
 
Den deduktiva metoden är i dag vedertagen inom den positivistiska traditionen. Enligt den 
deduktiva metoden rättfärdigas hypoteser genom att man härleder (deducerar) observer-
bara fakta ur hypotesen. (Hartman, 2001) I en deduktiv ansats följer forskaren bevisandets 
väg (Patel & Davidson, 1994). En deduktiv ansats kännetecknas av att forskaren, utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier, drar slutsatser om enskilda företeelser. Det här-
leds hypoteser ur den redan befintliga teorin, som sedan empiriskt prövas i det aktuella 
fallet. Det här sättet att arbeta på kallas ofta för det hypotetiskt – deduktiva. (Olsson & 
Sörensen, 2001) 
 

2.3.3 Abduktion 
 
Abduktion kan ses som en kombination av induktion och deduktion. (se figur 3) Alvesson 
& Sköldberg (1994) anser att denna ansats är den som i realiteten används vid många fall-
studiebaserade undersökningar. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktion, 
men den avvisar inte deduktionens teori. Istället finns det en möjlighet att växla mellan 
empiri och teori, så att omtolkning kan ske successivt. Enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994) kan en analys av empiri mycket väl kombineras med studier av tidigare teori i 
litteraturen. Dessa teoretiska studier ska då inte mekaniskt appliceras på enskilda fall utan 
användas som inspirationskälla för att upptäcka mönster som kan ge ökad förståelse. 
Existerande kunskap och referensramar som forskaren utgår från i teorin ger vad Alvesson 
& Sköldberg (1994) kallar för djupstrukturer eller teoretiska mönster. Dessa används 
sedan vid de empiriska studierna för att göra de empiriska mönster eller ytstrukturer, som 
framgår genom tolkning av empirin, mera begripliga. En abduktiv ansats reducerar de 
svagheter som finns med både induktion och deduktion. Inom deduktionen består 
svagheten i att man inte har något att deducera från, annat än en hypotes eller gissning, 
vilket gör att djupstrukturen blir spekulativ och löst kopplad till empirin. När det gäller 
induktion är det svårt att generera djupstrukturer, det vill säga teori. Det blir i många fall 
bara empiriska summeringar eller ytstrukturer. (Ibid.) 
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2.3.4 Vår ansats 
 
Den forskningsmetod som ligger till grund för denna studie är, kvalitativ till sin karaktär. 
Studien har syftat till att analysera handlingsbarhet i en verksamhetskontext och försöka 
upptäcka egenskaper och karaktärisera drag i de fenomen som studeras. Inom forskningen 
finns det olika ansatser för att skapa ny teori. Eftersom den deduktiva ansatsen följer 
bevisandets väg där teorier ska prövas fann vi inte den ansatsen som helt självklar. Vi kan 
däremot se vissa likheter med induktiv ansats, eftersom vi följt upptäckandets väg, genom 
att studera och utvärdera ett affärssystem, ur ett handlingsbarhetsperspektiv i en 
verksamhetskontext. Alvesson och Sköldberg (1994) kallar en blandning av ovanstående 
begrepp som induktion och deduktion för abduktion, vilket enligt vår uppfattning passar 
bättre för denna studie. Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt 
övergripande mönster, som förklarar fallet i fråga. Ansatsen utgår ifrån empiriska data, 
men avfärdar inte vetenskapliga teorier. Alvesson och Sköldberg (1994) menar vidare att 
abduktion har beröringspunkter med hermeneutiska tillvägagångssätt, vilket styrker vår 
uppfattning om att denna studie har en abduktiv ansats. De menar att analysen av empirin 
kan kombineras med litteraturstudier och att teorin ses som en inspirationskälla som ger 
förståelse. Under processen växlas teori och empiri och omtolkas successivt. Vi kan dra en 
parallell till vårt arbetssätt att utgå från informanternas funderingar och svar. Empirin 
kombinerar vi sedan med referensramens studier av handlingsbarhetsperspektivet. Teorin 
ger oss både förståelse och idéer, eftersom vi har granskat en mängd olika teorier som har 
varit relevanta för det ämnet som ingick i uppsatsen och därefter format en uppfattning om 
hur denna teoretiska ”verklighet” såg ut. I analysen ställde vi empirin mot de utvalda 
teorierna för att urskilja om verkligheten motsvarade teorin, men också för att undersöka 
om det fanns nya mönster att upptäcka i det empiriska materialet, samt utvärdera och ut-
veckla kunskap om detta. Detta medför att metodangreppssättet i uppsatsen inte varit 
utpräglat induktivt eller deduktivt utan arbetssättet kan mer liknas vid en abduktiv ansats. 
 

2.4 Undersökningsmetoder 
 
Det finns ett flertal olika undersökningsmetoder och tekniker för datainsamling, som till 
exempel fallstudier, observationer, enkäter och intervjuer med mera (Lundahl & Skärvad, 
1999; Patel & Davidson, 1994; Olsson & Sörensen, 2001). Vi har här inriktat oss på att 
beskriva fallstudier, observationer och intervjuer, eftersom de har legat till grund för vårt 
genomförande. 
 

2.4.1 Fallstudier 
 
Fallstudier är så vanligt förekommande vid kvalitativt upplagda studier att fallstudie-
metoden av många till och med har kommit att betraktats som nästan synonym med 
kvalitativ forskning. En fallstudie är en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal 
fall, vilka emellertid studeras mera detaljerat och i fler dimensioner. Det är också en 
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empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang, 
där gränserna mellan det studerade fenomenet och dess sammanhang/omvärld inte är 
självklar. Fallstudier, enligt Lundahl & Skärvad (1999), genomförs ofta i syfte att: 
 
• Formulera hypoteser (explorativa fallstudier). 
• Utveckla teorier (teoriutvecklande fallstudier). 
• Pröva teorier (teoriprövande fallstudier). 
• Exemplifiera och illustrera (beskrivande fallstudier). 
 
Det är vanligt att tillämpa fallstudier när man vill förstå ett fenomen på djupet och i sitt 
sammanhang. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi kan se flera likheter med vår fallstudie från 
ovanstående resonemang, att vi till exempel har valt att utföra undersökningen i ett fall där 
vi studerade fenomenet handlingsbarhet i affärssystemet mer på djupet i sitt verkliga 
sammanhang. Syftet med vår fallstudie kan liknas med ovanstående att det har varit en 
teoriutvecklande fallstudie. 
 

2.4.2 Observationer 
 
Observationer kan utföras på en mängd olika sätt. Det traditionella idealet är att uppnå en 
strikt åtskillnad mellan observatören och studieobjektet. I många situationer är det inte 
möjligt eller önskvärt att uppnå detta ideal. Observatören måste, för att på något sätt kunna 
observera, bli en del av det sociala system som ska observeras. Detta är i många fall ut-
gångspunkten inom kvalitativ metodteori. Graden av deltagande kan givetvis variera från 
mycket intensiv interaktion med personerna i det studerade systemet till låg eller obefintlig 
interaktion. Om de personer som observeras är fullt medvetna om att de observeras brukar 
man tala om öppen/omaskerad observation. Motsatsen är dold/maskerad observation. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Olika typer av direkt observation 

(Källa: Lundahl & Skärvad, 1999, s. 124, Egen bearbetning) 
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Ruta 1 (se figur 4) kan illustreras med ”aktionsforskning”, vilket innebär att en forskare 
blir deltagare i den grupp som studeras och observeras och själv aktivt deltar för att lösa 
gruppens problem. Detta bygger på en grundtanke inom kvalitativ metodteori att för att på 
ett djupare plan kunna förstå skeendet i en social situation så kan det vara nödvändigt att 
aktivt, öppet och engagerat delta i situationen. Ruta 2 (se figur 4) innebär att forskaren har 
en hög grad av interaktion med studieobjektet men agerar som maskerad det vill säga att 
forskaren är mer objektiv i sin roll. Ruta 3 (se figur 4) innebär att forskaren observerar 
med en liten eller obefintlig interaktion av vad som studeras, men har en öppen hållning 
och aktivt försöker lösa gruppens problem. Ruta 4 (se figur 4) är den observationsform 
som ligger närmast det traditionella utredningsidealet (kvantitativ metodteori). Genom att 
interaktionen är låg, är det rimligt att anta det beteende som observeras också är det 
”naturliga och normala” beteendet. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 

2.4.2.1 Systematiska observationer 
 
En systematisk observation, i enlighet med kvantitativ metodfilosofi, brukar bland annat 
innebära att observationsförfarandet är standardiserat. Forskaren arbetar då efter en 
explicit mall som utarbetats för hela datainsamlingsarbetet och bestämmer sig för en viss 
struktureringsgrad. Observatören har på förhand bestämt sig för vad som ska observeras, 
det vill säga har på förhand strukturerat sina observationer genom att ange hur de ska 
beskrivas, mätas etcetera. Strukturerad observation skapar goda förutsättningar att 
registrera, bearbeta och analysera observationer. Observationer kan också ske helt 
ostrukturerat. Fördelarna med ostrukturerade observationer är att observationen kan bli 
mycket situationsanpassad. I många praktiska observationssituationer är det vanligt att 
man kombinerar strukturerad observation med ostrukturerad observation. Forskaren 
observerar sålunda dels vad han/hon från början bestämt sig för att observera, dels 
försöker observatören vara lyhörd och uppmärksam på sådant som förefaller vara 
intressant eller viktigt, men som han/hon från början inte har tänkt på. (Ibid.) 
 

2.4.3 Intervjuer 
 
En intervju är en kommunikation mellan intervjuare och respondenter/informanter, där 
intervjun förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar med 
mera till intervjuaren (Jacobsen, 1993). 
 
En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte, som sker mellan vanligtvis två personer i 
syfte att samla in information om något (Ely et.al., 1993). Intervjun är en metod för 
datainsamling där information inhämtas från respondenter och informanter (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Intervjuer kan ses som kvantitativa respektive kvalitativa. Den 
kvantitativa intervjun ses ofta som snäv och inrutad och det kan vara svårt att fånga upp en 
individs nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. I den kvalitativa intervjun kan 
svaren däremot lättare följas upp. Följden blir att informanten uppmuntras att fördjupa och 
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tänka över sina svar. Forskaren har ofta en mall över sina frågor, men han/hon följer den 
inte slaviskt. Meningen är att mallen ska fungera som en minneslista, så att forskaren kan 
täcka in det område som ska behandlas. Frågorna kan på så sätt utformas under själva in-
tervjun. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det blir en mer avslappnad miljö och 
ett mer naturligt samtal. (Repstad, 1999) Ett annat vanligt sätt att skilja mellan olika typer 
av intervjuer är att utgå från graden av standardisering (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 

2.4.3.1  Standardiserade intervjuer 
 
Vid standardiserade intervjuer är frågeformuleringen och ordningsföljden bestämd på för-
hand. Intervjun ska då ske på samma sätt vid utfrågningen av olika personer i samma 
undersökning. Denna form av intervju är mest lämplig om syftet är att samla in hårda data, 
till exempel frånvarostatisk, försäljningsvolymer etcetera. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den 
fördel vi ser med denna form av intervju är att det är lättare att utföra intervjun och lättare 
att bearbeta det insamlade intervjumaterialet. Nackdelen enligt oss är att det finns en risk 
att inte kunna följa upp med följdfrågor på det som är intressant. Sedan anser vi att en 
intervju kan vara mycket situationsbunden, där vi som intervjuare måste vara flexibla och 
anpassa oss. Vi anser att denna form av intervju passar mer ett kvantitativt arbetssätt där 
det är en datamängd som ska mätas och vi upplever den standardiserade intervjun som 
mycket statisk. 
 

2.4.3.2  Ostandardiserade intervjuer 
 
Vid ostandardiserade intervjuer kan intervjuaren välja frågeformuleringen och frågornas 
ordningsföljd mera fritt. Intervjun blir på så sätt mer flexibel och situationsanpassad. 
Denna form av intervju är mer anpassad till att samla in mjuka data om mer kvalitativa 
förhållanden, till exempel olika personers bedömning av en situation etcetera. (ibid.) 
Denna form av intervju anser vi passa en kvalitativ hållning, där forskaren kan agera mer 
situationsanpassat för att finna svar på det han/hon söker. Fördelen blir då att svaren kan 
bli mer uttömmande och nyanserade, men så blir ju också möjligheten till en kvantifierbar 
bearbetning mindre. En annan fördel vi anser vara, är att om inte informanten eller 
respondenten förstår frågan kan den omformuleras tills han/hon förstår vad intervjuaren 
menar. Den enda nackdelen vi kan se är att det kan vara svårt att på plats formulera om 
frågorna och veta vilken ordning frågorna ska ställas, sedan kan det finnas en viss risk att 
vissa frågor glöms bort eller inte hinns med om det finns en avtalad tid. 
 

2.4.3.3  Semistandardiserade intervjuer 
 
Vid semistandardiserade intervjuer har intervjuaren på förhand bestämt vissa frågor som 
ges till alla respondenter/informanter. Dessa frågor kan sedan följas upp med följdfrågor 
som till exempel, kan du utveckla det lite mer etcetera. Dessutom ställer intervjuaren 
frågor som endast riktar sig till vissa personer. (ibid.) Fördelen med den här formen av 
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intervju är att intervjuaren kan ställa följdfrågor, så att det blir mycket uttömmande svar 
kring fenomenet. Nackdelen är att det kan bli för mycket data som sedan ska bearbetas när 
intervjuaren vill att informanten/respondenten ska utveckla svaret lite mera. 
 

2.4.3.4  Strukturerade respektive ostrukturerade intervjuer 
 
När det handlar om strukturerade och ostrukturerade intervjuer så handlar det om 
frågornas grad av slutenhet respektive öppenhet. Med de slutna frågorna har informanten 
mycket inskränkta svarsmöjligheter. I de öppna frågorna har den intervjuade möjlighet att 
svara på många olika sätt beroende av erfarenheter, attityder och språkvanor och så vidare. 
Begreppet strukturering gäller i det här fallet svarsmöjligheterna. (Andersen, H., 1994) 
 
Vi anser att fördelen med strukturerade så kallade slutna frågor, är att det blir enklare att 
bearbeta det insamlade materialet vid dataanalys, sedan finns det även en fördel med de 
ostrukturerade frågorna dvs. det öppna frågorna, som blir mer nyanserade jämfört med de 
slutna frågorna. Den nackdel som vi kan se med ovanstående slutenhet och öppenhet är att 
slutna frågor kan ge mycket korta svar, som till exempel ja eller nej. Nackdelen med de 
öppna svaren är att det kan bli mycket av svaren som senare måste sållas bort vid data-
analysen. 
 

2.4.4 Vår datainsamlingsmetod 
 
De metoder som passar kvalitativ undersökning är bland annat observationer, fallstudier 
och intervjuer. Vi har i vår undersökning valt att utföra en fallstudie med observationer 
och intervjuer. Vi anser att fallstudien passade bra eftersom vi ville studera det enskilda 
fallet mer detaljerat och i olika dimensioner, syftet har också varit att förstå fenomenet på 
djupet och i sitt sammanhang och att utveckla teorier i denna uppsats. 
 
Under våra observationer har vi varit öppna och haft en hög interaktion med 
informanterna. Vi ville på detta sätt få en djupare insikt i och kunna förstå skeendet i den 
sociala situationen som informanterna befinner sig i. Vi har valt att kombinera strukturerad 
observation med ostrukturerad observation, eftersom vi observerade det från början som 
var bestämt men har även försökt att vara lyhörda och uppmärksamma på sådant som var 
intressant och viktigt kring fenomenet. 
 
Vi har utfört kvalitativa intervjuer, istället för kvantitativa intervjuer som mer syftar till att 
samla in kvantitativa data, därför att vi bedömde att kvalitativa intervjuer som 
undersökningsmetod ger ett mer tillfredsställande resultat i vårt fall. 
 
För att förbereda informanterna och ge dem förståelse för det fenomen vi ville undersöka, 
inledde vi intervjuerna med att kort berätta syftet med vår studie. Vi gick även igenom 
huvuddelarna i intervjuformuläret och gav exempel på kommande intervjufrågor. 
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Under våra kvalitativa intervjuer har informanterna förmedlat sin kunskap i form av 
upplevelser, erfarenheter och åsikter om fenomenet handlingsbarhet i en verksamhets-
kontext. Vi har utgått från en frågemall (se bilaga 3) och för att formulera dessa frågor 
utgick vi från vår frågeställning och utnyttjade vår kreativitet då vi bollade tankar och 
frågor fritt. Den metodik vi använde för att formulera frågor benämns ofta som 
brainstorming. När detta var klart kontrollerade vi att våra frågor var relevanta för vår 
frågeställning samt väl formulerade. När detta var klart togs ett intervjuformulär fram där 
vi skrev in frågor enligt gruppering som täckte in verksamhet, användare, systemet och 
olika handlingar. Frågemallen har vi inte följt slaviskt, utan den har fungerat som en 
minneslista. Vi har använt oss av öppna ostrukturerade frågor, där svaren har kunnat följas 
upp. På så sätt har vi fått väldigt uttömmande svar, och täckt in området kring handlings-
barhet i verksamheten. 
 
För att få en så avslappnad miljö och naturligt samtal som möjligt, så har frågorna 
formulerats under själva intervjun. Vi ser likheter med ostandardiserade intervjuer, då vi 
har valt frågeformuleringen och frågornas ordningsföljd mera fritt. Vi har, som tidigare 
sagts, varit flexibla och situationsanpassat våra intervjuer. Eftersom vi ville samla in 
mjuka data om mer kvalitativa förhållanden ansåg vi denna ostandardisering nödvändig. 
Vi ser även vissa likheter med semistandardiserade intervjuer, med tanke på att vi på för-
hand bestämt vissa frågor som skulle ges till samtliga informanter. Men dessutom ställde 
vi frågor som enbart riktade sig till IT-chefen. Dessutom kändes det naturligt att ställa 
följdfrågor på intressanta svar som mottogs. Eftersom våra frågor var öppna, så hade 
informanterna möjligheten att svara på många olika sätt beroende på erfarenheter, attityder 
och språkvanor. Det finns både fördelar och nackdelar med öppna frågor, fördelarna kan 
ses som att svaren blir mycket uttömmande, medan nackdelarna är att det kan vara svårt 
att hantera intervjumaterialet. För att få så bra underlag som möjligt har vi utfört både 
intervjuer och observationer med utvalda informanter. För att kunna hantera intervju-
materialet har intervjuerna spelats in med en bandspelare, för att sedan transkriberas över i 
textform. Vi genomförde en fullständig överföring där vi skrev ned allt vad som sades av 
informanterna, inklusive oss själva, för att få en så heltäckande bild som möjligt, samt för 
att inte missa något som kunde vara av intresse till vår uppsats. 
 

2.5 Dataanalys och teorigenerering 
 
Här följer först en beskrivning av hur Grounded Theory (GT) fungerar och på vilket sätt 
den kan användas för att åstadkomma ny teori. Därefter har vi valt att redogöra för en 
vidareutvecklad metod av GT som har fått namnet Multi Grounded Theory (MGT). För att 
sedan kortfattat beskriva några andra analysmetoder som analytisk induktion, menings-
koncentrering, meningskategorisering, informationsanalys och begreppsanalys. Sedan 
redogörs för hur vi har gått tillväga i vår dataanalys utifrån dessa beskrivna 
dataanalysteorier. 
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2.5.1 Grundad teori 
 
Grounded Theory (GT) blev känd genom Glaser & Strauss år 1967. Det är en metod för att 
på induktiv väg utveckla teori. Teorigenereringen sker genom att begrepp, kategorier och 
egenskaper genereras från data. Med utgångspunkt från begreppen och deras egenskaper 
söks sedan ett mönster i det studerade fenomenet. Syftet är att utveckla alltmer samman-
hängande föreställningar och teorier om fenomenet. Datainsamling, begreppsutveckling 
och teoriutveckling sker samtidigt och interaktivt. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Insamlingen av data kan ske genom till exempel intervjuer. Den internt framväxande 
teorin ska vägleda frågandet och de idéer och teoretiska ledtrådar som forskaren får då 
han/hon granskar data. Informanterna ger vinklingar i sina svar som för in forskaren på 
nya idéer. Utifrån dessa modifierar forskaren sitt frågande mot ”det nya” genom att 
forskaren antecknar data som tagits upp vid bandinspelning. Omvandlingen av rådata från 
ren empirisk data till en mer gripbar databild kallas kodning. (Olsson & Sörensen, 2001) 
 
Kodningen kan ske i flera olika bearbetnings- och analysfaser som öppen kodning, axial 
kodning och fokuserad kodning. Med öppen kodning avses att forskaren kodar rad för rad 
(Hartman, 1998). Samtidigt börjar också den jämförande analysen. Koder (begrepp, 
dimensioner, egenskaper) som utvecklats under den första informantutsagan, jämförs med 
koder som utvecklades vid analys av den andra informantutsagan och så vidare. Allt 
eftersom kodning och jämförelser äger rum uppstår nya idéer. (Olsson & Sörensen, 2001) 
 
I den axiala kodningen är forskaren ute efter att upptäcka relationer mellan begreppen, det 
vill säga, mellan olika kategorier och mellan kategorier och deras egenskaper. Det 
forskaren intresserar sig för är kategorins variationer, det vill säga skillnader och likheter. 
(Hartman, 1998) 
 
Syftet i den fokuserade kodningen är att skapa en slutlig teori genom en jämförande analys 
och tolkning av resultaten. Den jämförande analysen i den fokuserade processen innebär 
att de koder som framkommer jämförs mot ny data. (ibid.) Insamlandet av data avslutas då 
mättnad är nådd och inga nya mönster bildas och inte heller några nya egenskaper kan 
observeras. En annan tolkning är att insamlandet av data avslutas när forskaren vid uppre-
pade tillfällen vid den fortsatta datainsamlingen får data, som är utbytbara mot tidigare in-
samlade kodade data och att en framväxande teori bedöms vara väl underbyggd. (Olsson 
& Sörensen, 2001) 
 

2.5.2 Multi-Grounded Theory 
 
Goldkuhl och Cronholm (2003) har utgått från Grounded Theory och utvecklat en ansats 
som både är induktiv och deduktiv. Grounded Theory (Strauss och Corbin, 1998) 
kritiseras bl.a. för dess induktiva ansats där förförståelse och etablerade teorier inte 
används aktivt i den inledande analysen. 
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Multi Grounded Theory (MGT) däremot utgår från en förståelse som utvecklas i en 
grundningsprocess som består av tre typer; empirisk grundning, teoretisk grundning och 
interngrundning. Författarna menar att en välgrundad teori är en teori som är grundad i 
empirisk data, existerande teorier och att det finns en explicit kongruens inom teorin. 
Teorigenereringen följer en induktiv kodning, konceptuell förfining, byggande av 
kategoriella strukturer och teorikondensering. (Goldkuhl och Cronholm, 2003) 
 
MGT lägger förutom den empiriska grundningen också till en intern och teoretisk 
grundning. Det vill säga att forskaren lägger till frågeställning (intern grundning) och 
redan existerande teorier (teoretisk grundning), i stället för att som i Grounded Theory 
(Strauss & Corbin, 1998) enbart låta empirin tala. (Goldkuhl och Cronholm, 2003) 
 
Teorikondenseringen innebär sedan en explicit grundning bestående av tre processer; 
teoretisk matchning, teorin konfronteras med andra teorier, explicit empirisk validation, 
som menas att teorin stämmer med empiriska observationer. Utvärdering av teoretisk 
sammanhållning d.v.s. om teorin ger ett sammanhållande sätt att tala om världen. (Ibid.) 
 
Författarna har en pragmatisk syn och menar att en forskare oftast har en inriktning i sin 
analys i form av en forskningsfråga som kan vara varierande skarp, men att det även är 
viktigt att vara öppen mot teorier och empiri som eventuellt kan omforma frågan i forsk-
ningsprocessen. (Ibid.) 
 

2.5.3 Andra analysmetoder 
 
Här kommer vi att redogöra kortfattat för några olika analysmetoder, som kan ligga till 
grund för att få en förståelse om hur dessa fungerar. I analytisk induktion analyseras data i 
två steg, genom kodning och tolkning. Kodningen handlar om att finna mönster, teman 
och begrepp, som sedan sätts i olika kategorier. Genom tolkning utvecklas en teori genom 
att relatera olika kategorier till varandra. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Meningskoncentrering innebär att intervjumaterialet formuleras mer koncist. Långa 
uttalanden pressas samman i kortare uttalanden och det mest väsentliga av det som har 
sagts formuleras i några få ord. I meningskategorisering kodas intervjun i kategorier. 
Långa uttalanden reduceras till enkla kategorier, som till exempel ”+” eller ”-”, vilket 
anger förekomst eller inte förekomst av fenomen, eller att man använder ett tal på en skala, 
exempelvis från ett till fem, som anger ett fenomens styrka. Genom den här metoden kan 
en stor text reduceras och struktureras till några få tabeller och figurer. (Kvale, 1997) 
 
I informationsanalys ordnas materialet i begrepp och det bestäms kvalitéer och 
dimensioner. Sedan ska forskaren upptäcka nya begrepp och sammanhang. (Ibid.) 
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I begreppsanalys menas att forskaren ska kartlägga ett begrepps innebörd genom att ange 
de kännetecken, kvalitéer och dimensioner som ingår i begreppets innehåll. I vid mening 
kan begreppsanalys även inkludera en språklig analys. (Olsson & Sörensen, 2001) 
 

2.5.4 Vår dataanalys och teorigenerering 
 
Vi har från tidigare studier blivit inspirerade av Grounded Theory (GT) och vi kan se vissa 
likheter i vår dataanalys eftersom vi har fångat upp egenskaper och begrepp utifrån det 
rådata vi fick från våra intervjuer och observationer. Vi har med utgångspunkt utifrån 
dessa begrepp och egenskaper funnit ett mönster i det studerade fenomenet, 
handlingsbarhet i affärssystem.  
 
Vi ser vissa likheter med GT i vårt sätt att genomföra den öppna kodningen, då vi började 
med att koda rad för rad, det vill säga att vi läste rad för rad för att titta på helheten och 
ställa det i relation till delarna. Det vi fokuserade på var tänkbara begrepp, dimensioner 
och egenskaper som fanns i materialet. Utifrån den öppna kodningen, när tänkbara 
begrepp, dimensioner och egenskaper framkommit, konstaterade vi att det fanns råtext 
som inte var relevant att jobba vidare med. 
 
För att få en bättre överblick över intervjumaterialet togs material bort som inte var 
relevant. Därefter genomfördes en meningskoncentrering, vilket innebar att det kvar-
varande datamaterialet, i form av begrepp, dimensioner och egenskaper, formulerades mer 
koncist. När vi koncentrerat datamaterialet, fick vi en bättre överblick. 
 
Vi ser vissa likheter med GT i vår nästa fas som var den axiala kodningen. Avsikten var 
att upptäcka relationer mellan begreppen. Med det menar vi de av oss identifierade 
kategorier: Verksamhet, system, användare och handlingar. 
 
Vi ser även vissa likheter med GT i vår sista fas, fokuserad kodning, vars syfte var att 
skapa ny teori. Genom att vi analyserade resultatet och ställde det i relation till den 
teoretiska referensramen genererades ny kunskap. 
 
Under analysarbetet har vi kommit underfund med att GT inte riktigt motsvarar vårt sätt 
att analysera fram ny teori. Vi har under vårt arbete blivit inspirerade av en annan data-
analysmetod som Goldkuhl och Cronholm (2003) benämner Multi-Grounded Theory 
(MGT). Vi kan se flera likheter med denna metod eftersom vi har läst in oss på området 
för att få en förförståelse för fenomenet. Vi ser även likheter med grundningsprocessen, 
eftersom vi har gjort en teoretisk grundning av empirisk data och existerande teorier. Vår 
teorigenerering har följt en induktiv kodning och en konceptuell förfining av vårt insam-
lade material. Vi kan se likheter med den interna grundningen eftersom vi har haft 
forskningsfrågor som vi utgått ifrån, men dessa frågor har omformulerats under arbetets 
gång. Detta har gjorts eftersom vi har varit öppna mot teorier och empiri som har gjort att 
vi har omformulerat och förfinat våra forskningsfrågor. I den teoretiska grundningen har vi 
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som MGT föreslår lagt till existerande teorier som har bearbetats. Vi ser likheter med den 
teorikondensering som Goldkuhl och Cronholm (2003) nämner, eftersom vi har 
konfronterat teorier mot varandra och även sett att vissa teorier stämmer överens med em-
piriska observationer som vi har gjort 
 
I vårt arbete har vi haft en abduktiv ansats som liknas vid det som Goldkuhl och Cronholm 
(2003) framhåller som induktiv och deduktiv för att få förförståelse innan datainsamlingen 
görs. Vår abduktiva ansats har varit mer fokuserad åt det induktiva hållet, eftersom vi har 
följt upptäckandets väg, för att utveckla och grunda handlingsbarhetsperspektivet ur både 
vårt empiriska och teoretiska material. 
 
Utifrån en förförståelse för handlingsbarhetsperspektivet inleddes fallstudien med en 
kriteriebaserad utvärdering av systemet som sådant, för att sedan utvärdera systemet i 
verksamheten under användning med en kopplad intervju. Medan kunskap om studie-
området har växt fram genom en induktiv analys som har lett fram till förfining av de 
initiala frågorna samt utveckling av kategoriella strukturer. 
 
Efter insamlingen och analys från vår fallstudie utfördes en teorikondensering. I analysen 
av den insamlade informationen har vi försökt hitta bakomliggande mönster. Vi har t.ex. 
identifierat egenskaper av handlingsbarhet i fallstudien som vi sedan har sammanställt för 
att ställa mot befintlig teori. Allt eftersom kunskapen ökade för oss föll teorin in i ett 
mönster och skapade en större helhet. 
 
Att vi har valt att ansluta oss mer till att använda MGT som analysmetod i stället för ren-
odlad GT beror just på vår strävan efter att visa upp en så realistisk bild som möjligt 
utifrån våra frågeställningar. Att enbart analysera efter GT, kan enligt vår mening göra att 
analysen handlar om någonting helt annat än vad syftet med undersökningen har varit. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel innehåller teori om informationssystem, verksamhet, perspektiv och 
utvärdering. Den teori som presenteras ska fungera som ett underlag för uppsatsens 
kommande diskussion. 
 

3.1 Informationssystem 
 
Vi anser att definitionen av informationssystem varierar över tiden beroende av 
utvecklingen inom området. Definitioner säger något om vilket perspektiv informations-
system kan betraktas utifrån. Under avsnitt 3.3.4 presenterar vi perspektivet på 
informationssystem som är centralt i denna uppsats. Perspektivet bygger på en definition 
av informationssystem som utgår från begreppet handling, personen som formulerat 
definitionen är Goldkuhl (1996). Vi väljer först att presentera Andersens definition på 
informationssystem som en utgångspunkt. Vi känner oss bekanta och kan förlika oss med 
den syn som Andersen (1994) visar. Definitionen är grundläggande framförallt kring 
begreppen för databashantering. Med databashantering menar vi som Sundgren (1992) 
inflöde, bearbetningar, samt utflöde av data och information via en databashanterare. 
Melin (1998) anser att Andersens syn baseras på Langefors teorier kring in-
formationssystem i boken ”Theoretical analysis of information systems” (1966). 
 
Begreppet informationssystem är sammansatt av två ord: information och system. Infor-
mation är upplysningar eller tänkta förhållanden. Ett system ska visualisera ordning eller 
ett sammanhang och är motsatsen till något som är oorganiserat. Informationssystem är ett 
system, mönster, för behandling av information. (Andersen, 1994) 
 
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information.” (Ibid., s. 15) 
 
Ett informationssystem består vanligtvis av många typer av informationsbehandling, men 
det måste inte vara så. I många informationssystem är det insamlingen och överföringen 
av information som är de väsentliga uppgifterna. I sådana fall är informationssystemets 
grundläggande uppgift att överföra obearbetad information från en person eller grupp av 
personer till en annan person eller grupp. I andra informationssystem är det behandlingen 
av information som står i centrum. Genom att kombinera olika typer av information 
produceras ny information. I tekniska/vetenskapliga informationssystem är den primära 
uppgiften aritmetiska beräkningar. Andra informationssystem kan ha lagring av informa-
tion som sin huvuduppgift. Informationssystem är mycket olika, beroende på vilken typ av 
behandling som är systemets huvuduppgift. (Andersen, 1994) 
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3.1.1 Olika typer av informationssystem 
 
Sättet att dela in informationssystem i olika typer exempelvis utifrån dess 
användningsområde är en möjlig väg till indelning, exempel datalagringssystem, 
tekniska/vetenskapliga system eller administrativa system. Vår uppfattning är att en sådan 
indelning inte behöver vara fel men vi anser att det är mer intressant att se var i en 
organisation det specifika systemet kan tänkas verka. Andersens (1994) förslag går ut på 
att relatera olika organisatoriska nivåer och tillhörande arbetsuppgifter till olika typer av 
informationssystem, se figur 5. 
 
 

Organisatorisk 
nivå 

Arbetsuppgifter Syfte med IS 

Strategisk Strategisk styrning Skaffa styrningsinformation 
(Beslutsunderlag) =  
styrningsvinst 

Taktisk Taktisk styrning Skaffa styrningsinformation 
(Beslutsunderlag) =  
styrningsvinst 

Administrativ  Operativ styrning 
 
 
 
Administrativa 
hjälpfunktioner 

Skaffa styrningsinformation 
(Beslutsunderlag) =  
styrningsvinst 
 
Underlätta utförandet 
(kostnadsbesparande) = 
rationaliseringsvinst 

Operativ Huvudverksamhet Underlätta utförandet 
(kostnadsbesparande) = 
rationaliseringsvinst 
 
Bättre produkter (fördel för 
kunderna och för företaget) = 
marknadsvinst 

 
Figur 5 Informationssystem, uppgifter och organisatoriska nivåer 

(Källa: Andersen, 1994, s. 85, Egen bearbetning) 
 
 
Figur 5 visar enbart sambandet mellan olika arbetsuppgifter och syften med informations-
system i relation till ett hierarkiskt perspektiv på organisationer. Melin (1998) för ett 
resonemang omkring svårigheten att dela in informationssystem utifrån organisatoriska 
nivåer. Resonemanget utgår från att ett processperspektiv anläggs på organisationer. 
Författaren ger exempel på om operativ styrning, administrativa hjälpfunktioner och 
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huvudverksamhet ingår i en och samma process. Vi anser som Melin (1998) att det kan 
vara mer realistiskt att se informationssystem som gränsöverskridande system inom 
organisationsstrukturer. Detta resonemang stöds av Keen (1991) som kritiserar 
indelningen av informationssystem utifrån organisatoriska nivåer, bland annat på underlag 
av behovet att kunna kommunicera oavsett organisatorisk tillhörighet. Keens syn grundar 
sig på processperspektivet och han anser att det på sikt är omöjligt med separata informa-
tionssystem för separata organisatoriska aktiviteter. (Ibid.) 
 
Egenutveckling och standardsystem 
Enligt Andersen (1994) finns det två fundamentala sätt att se på informationssystem som 
en produkt. Det ena är egenutvecklade system och det andra är standardsystem. I bägge 
fall tar beställaren fram en kravspecifikation på funktionaliteten som önskas av systemet. 
Den stora skillnaden ligger i själva systemutvecklingsprocessen. Det egenutvecklade 
systemet innebär att beställaren måste ta ansvar för att skapa systemet utifrån en 
kravspecifikation. Detta innebär att utföra traditionella systemutvecklingsmoment som 
systemering, programmering och även förvaltning, drift och slutligen avveckling av 
systemet. Det andra alternativet är standardsystem som är färdiga system och direkt köps 
in, kan dock kräva vissa anpassningar, och som ska leva upp till de krav på funktionalitet 
som tagits fram i kravspecifikationen. Även Andersson & Nilsson (1996) delar Andersens 
uppfattning angående den fundamentala skillnaden mellan egenutveckling och standard-
system. Andersen (1994) anser att det ställs högre krav på beställaren vid alternativet 
egenutveckling jämfört med alternativet införskaffande av standardsystem. De högre 
kraven kan enligt författaren leda till att utvecklingen av systemet spräcker tidsplanen och 
kommer att kosta mer pengar än förväntat. Dessutom kan kunden komma att få ett system 
som inte lever upp till kravspecifikationen. (Ibid.) Vi anser att Andersens syn angående 
kravet på beställaren vid egenutvecklade system är relevant. Dock hävdar vi att det även 
vid införskaffning av standardsystem ställs höga krav på beställaren för att undvika 
anpassningar som kan leda till samma negativa faktorer som Andersen pekar på vid 
alternativet egenutveckling. Valet av system hänger också ihop med om beställaren önskar 
ett styrande eller följande system. 
 
Styrande eller följande standardsystem 
Andersson och Nilsson (1996) har uppmärksammat att leverantörer har olika inställning 
till hur standardsystem bör användas i kundernas verksamhet. Författarna menar att det 
finns två olika filosofier angående detta. 
 
• Styrande standardsystem 
• Följande standardsystem 
 
Styrande system 
Filosofin om styrande standardsystem innebär att leverantörens inbyggda verksamhets-
koncept accepteras av kunden, vilket i praktiken innebär att kunden anpassar sin verksam-
het till standardsystemet. Systemet är dock till viss mån flexibelt, vilket medför att kunden 
kan utföra små anpassningar av standardsystemet. Fördelen med styrande standardsystem 
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är att kunder som har begränsade kunskaper om att utveckla sin verksamhet kan utnyttja 
dessa standardsystem. Styrande standardsystem kan dock ses som en begränsning för 
företag som har en tydlig bild över verksamhetsutvecklingen eller om standardsystemets 
koncept inte överensstämmer med företagets arbetssätt. (Ibid.) Vi anser att det kan vara 
lättare för företag som är nystartade att införa ett styrande system. Detta beror på att 
struktur och arbetssätt inte är så etablerade i nystartade företag och de kan därmed ta till 
sig systemets verksamhetskoncept. 
 
Följande system 
Filosofin om följande standardsystem innebär att systemet anpassas till verksamhetens 
arbetssätt. Kunden beskriver hur företaget skall bedriva sin verksamhet och därefter kan 
standardsystemet, inom vissa begränsningar, anpassas därefter. Denna filosofi är positiv 
för företag som har en väl genomarbetad verksamhetsstrategi. Vet kunden däremot inte 
hur verksamheten kan förbättras kan följande system vara svåra att utnyttja. (Ibid.) 
Davenport (2000) anser att floran av standardsystem ökar. Vår syn är att den ökade floran 
av standardsystem påverkar företagens valmöjligheter av informationssystem positivt. Det 
kan förvisso vara komplicerat att göra ett val av system men möjligheten att välja om 
systemet ska vara styrande eller följande bör vara en positiv valmöjlighet för många 
företag. Vi anser att det ställer höga krav på kommunikationen mellan leverantör och 
beställare. Beställaren innehar ”tyst kunskap”, den unika verksamhetsbilden, som kan vara 
svår att förmedla till leverantören och därmed kan kravbilden på systemet bli otydlig. Vår 
bild är att leverantören i sin tur ofta har en bättre uppfattning om systemet än om 
verksamheter i unika fall och måste därmed ta del av den kunskap som beställaren har 
angående verksamheten. Viktigt är också att beställaren sätter sig in i systemet för att en 
givande kommunikation ska kunna uppstå. Detta är dock inte lika självklart, då beställaren 
eventuellt inte ser det som sin uppgift att sätta sig in i systemet utan lägger ett större 
ansvar på leverantören att ”affären” ska bli lyckad. 
 
Av de informationssystem som var i drift år 1997 var enligt Nilsson (1997) en klar 
majoritet egenutvecklade. Vår uppfattning är att flertalet organisationer år 2005, 
framförallt kommersiella företag, snarare införskaffar standardsystem kontra egen-
utveckling av system. Utan att konkret kunna peka på när i tiden så är vår uppfattning att 
mellan 1997-2005 så är brytpunkten nådd och standardsystem har nu ett övertag kontra 
egenutveckling. Denna åsikt bekräftas till viss del av bland andra Davenport (2000) och 
Keen (1997). Dessa bägge författare visar exempel på informationssystem som var 
egenutvecklade system till den egna organisationen men som sedan sålts vidare till andra 
liknande företag och blivit kommersiella framgångar. Brady et.al. (2001) och Davenport 
(2000) menar att standardsystem, syftande på affärssystem, har tagit över mycket av 
egenutvecklingen av informationssystem för kommersiella företag. Vår uppfattning varför 
standardsysten har passerat det egenutvecklade alternativet är den höga förändringstakten 
som sker inom kommersiella företag. Förändringstakten kan bero på att företag vill 
anpassa sin verksamhet för att nå fördelar mot konkurrenter samt effektivisera sina 
affärsprocesser. I dagsläget så finns det många olika standardsystem, mer eller mindre 
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branschspecifika, att välja på för beställaren. Oavsett vad beställaren väljer för system så 
kvarstår faktumet att en kravspecifikation ska upprättas. 
 

3.1.2 Kravspecifikation för standardsystem 
 
Kravspecifikationen är ett instrument för att exakt kunna beskriva vilka bidrag och 
effekter ett standardsystem behöver ge för organisationers verksamhet. Specifikationen 
ska belysa olika användares krav på det nya standardsystemet. Som en kontrast till 
egenutveckling av system behöver kravspecifikationen för standardsystem fokusera på 
kritiska delar av verksamheten vid ett läge där standardsystem ska införas. Vid egen-
utveckling byggs systemet från grunden och därigenom blir kravspecifikationen mer 
allomfattande till sin karaktär. (Nilsson & Pettersson, 2000) Beställaren av standardsystem 
bör se till att ha en klar och tydlig kravspecifikation samt pricka av denna mot det tänkta 
systemet för att se hur väl systemet uppfyller kravspecifikationen. Detta är betydelsefullt 
för att se hur mycket anpassning som måste till för att komplettera standardsystemet eller 
hur många andra system som måste köpas in som komplement. (Dexner, 1995)  
 
Kravspecifikationer kan innebära problem då de i många fall är ”endimensionellt” 
upplagda genom att endast belysa något begränsat perspektiv på verksamhetsmodellering. 
Vid förändringsarbete är det viktigt att beskriva verksamheten och systemet utifrån många 
olika perspektiv. (Nilsson & Pettersson, 2000)  
 
• Intentioner, som t.ex. berör mål, visioner, problem och styrkor. 
• Aktiviteter, som t.ex. berör funktioner, processer och arbetsuppgifter. 
• Resurser, som t.ex. berör data, begrepp, komponenter och objekt. 
• Beteenden, som t.ex. berör händelser, regler, aktörer och kraftfält. 
 
Vid verksamhetsutveckling finns det anledning att ”vrida och vända” på beskrivningar 
eller modeller av verksamheten. Genom att växla perspektiv och betrakta verksamheten 
utifrån flera olika synvinklar går det att uppnå fördjupad förståelse av bakomliggande 
mekanismer inom organisationen. Detta arbetssätt innebär ett bättre underlag för att 
föreslå kraftfulla förändringar av verksamheten. (Nilsson, 2000) 
 
En tilltalande ansats för att utveckla organisationer idag är utifrån ett processorienterat 
arbetssätt (Keen, 1997, Rentzhog, 1998). Förändringsarbete med processtänkande påvisar 
att kravspecifikationen har en viktig roll för att beskriva verksamhetens arbetssätt i nuläget 
”Är”-processen och för det framtida läget ”Bör”-processen. Via det processorienterade 
arbetssättet betraktas organisationen som uppbyggd av ett antal verksamhetsprocesser som 
behöver förstärkas. Vid ett processorienterat arbetssätt inom organisationen behöver 
kravspecifikationen klarlägga struktureringsprinciper för sammankoppling av 
verksamhetens processer och systemets moduler. (Nilsson, 2000) Vi har en tanke om att 
det processorienterade arbetssättet inte används i så stor omfattning som det många gånger 
skulle behövas, framförallt från beställarens sida. Vår bild är den att vid framställande av 
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en kravspecifikation så arbetar leverantören och beställaren ofta tillsammans, förutsatt att 
man valt leverantör. Davenport (2000) hävdar att många standardsystem går från att ha en 
funktionell systemstruktur till en processorienterad systemstruktur. Med andra ord så 
byggs funktioner samman så att de ingår och blir beroende av varandra i olika processer 
inom verksamheten. Nilsson (2000) anser att standardsystem på marknaden traditionellt 
haft en funktionell systemstruktur. Vår uppfattning är att beställare måste bli delaktiga i 
det processorienterade arbetssättet för att kunna påverka kravspecifikationen utifrån sin 
unika verksamhetskunskap. Vi anser att kravspecifikationen är ett bra verktyg för att välja 
standardsystem. 
 

3.1.3 Val av standardsystem 
 
Då uppsatsen behandlar affärssystem som är en typ av standardsystem så kommer vi i 
detta avsnitt, val av standardsystem, utgå från att beställaren valt ett standardsystem i 
stället för det egenutvecklade alternativet. 
 
När organisationen bestämt sig för att anskaffa ett standardsystem så är det viktigt att det 
kommande systemet motsvarar kraven i kravspecifikationen. Därefter ska det bestämmas 
vilka anpassningar som behövs göras både i system samt verksamhet för att systemet ska 
fungera acceptabelt. (Andersen, 1994) Det är inte problemfritt att välja standardsystem och 
många beslut fattas på allt för vag grund. Införande av ett nytt standardsystem innebär inte 
minst stora ekonomiska investeringar. Investeringen ska vara till nytta åratal framöver för 
verksamheten vilket innebär att det är viktigt att gå systematiskt till väga. (Tägtström, 
1991) Denna åsikt delas av Andersen: 
 
”En del lever i villfarelsen att det är mycket enkelt att välja standardsystem. De tror till 
exempel att de kan välja system utifrån kriterier som innebär att de inte behöver tänka 
över och beskriva sin egen verksamhet. De tror till exempel att man automatiskt får ett bra 
resultat genom att välja det billigaste och mest sålda standardsystemet. Detta är en grov 
missuppfattning som kan leda rakt åt skogen.”  
(Andersen 1994, s. 383) 
 
SIV- och Mini-Siv metoden 
Vid utveckling och val av standardsystem krävs det en speciell metodik, för att bland 
annat jämföra systemet mot kravspecifikationen. (Brandt et.al., 1998) För detta finns det 
ett antal modeller. Vi har valt att kortfattat presentera två av dessa, SIV- och Mini-Siv 
modellen. 
 
Standardsystem I Verksamheter (SIV-modellen) är en modell som ska fungera som ett 
stöd för verksamheter i deras val av standardsystem. Enligt denna utvecklingsmodell är det 
viktigt att beskriva verksamhetens önskemål och de olika standardsystem som finns 
tillgängliga. Verksamhetens önskemål innefattar vad systemet ska göra för verksamheten. 
(Andersen, 1994) 
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SIV-modellen ser anskaffandet av standardsystemet ur beställarens synvinkel. Genom att 
följa SIV ska det gå att få svar på frågorna: Hur ska jag som beställare välja standard-
system? Hur ska jag som beställare gå till väga för att anpassa standardsystemet till 
verksamhetens behov? Detta innebär att modellen ger vägledning och rekommendationer 
om hur beställaren ska förhålla sig till leverantörer av standardsystem. Modellen är tänkt 
att stärka beställarens position så att inte ett olyckligt beroendeförhållande utvecklas mot 
systemleverantören. Beställaren stärks genom att införskaffa de rätta kunskaperna som 
behövs i diskussionerna med leverantören, beställaren vet vilka krav som kan ställas och 
vilka frågor som bör tas upp. (Ibid.) 
 
Mini-Siv är en metodförenkling som har fokus på mindre och medelstora organisationer. 
Modellen och dess metod kan användas för upphandling av standardsystem. Mini-Siv är 
en populär version av den grundläggande SIV-metoden. Med tanke på målgruppen är det 
av vikt att modellen är paketerad på ett professionellt sätt med lättsamt språk och 
pedagogiska bilder. (Nilsson, 1991) 
 
Vår erfarenhet, via egna kandidatuppsatser och olika kurser vid Linköpings universitet, 
säger att beställare inte alltid har en klar och effektiv strategi vid val av standardsystem. 
Anveskog et.al, (1984) pekar på flera enligt oss relevanta fallgropar som beställaren kan 
hamna i vid ett förhastat val av informationssystem. Dessa fallgropar är: 
 
Förhastade beslut 
Det råder ofta ett motstånd mot att vilja tillsätta resurser för att gör en ordentlig analys av 
de olika standardsystemen på marknaden. Det är svårt att få en förutsättningslös krav-
specifikation med vetskap om att det lutar åt ett visst standardsystem. Ofta fastnar 
beställaren för ett visst standardsystem som har en bra ”referenslista”. Det finns då en risk 
att allt för snabbt bestämma sig för ett standardsystem utan att ha klargjort på vilket sätt 
det ska bidra till att den egna verksamheten förbättras. Standardsystemet kan vara 
underkvalificerat eller överambitiöst i förhållande till förutsättningar för verksamheten. 
Beställaren kan ha missat slagkraftiga standardsystem på markanden eller gjort en 
bristfällig utvärdering av sina aktuella system. (Ibid.) 
 
Underskattning av anpassningsbehovet 
För de delar av standardsystemet som inte accepteras som de är måste antingen 
verksamheten eller standardsystemet anpassas. Det finns risk att beställaren allt för snabbt 
anskaffar ett standardsystem utan att ha klargjort behovet av anpassningar, ändringar eller 
tillägg. Det är inte ovanligt att anpassningskostnaden är flera gånger större än inköps-
kostnaden för standardsystemet. Vidare är anpassningskostnaden svår att mäta. (Ibid.) 
 
Överanpassning 
Om beställaren väljer ett standardsystem med liten träffyta mot organisationen kan det 
innebära stora anpassningsproblem. Om anpassning och ändring av standardsystemet sker 
i allt för hög grad kan standardsystemet mer eller mindre suddas ut. Det är då tveksamt i 
vilken grad några av möjligheterna med standardsystemet finns kvar. En överanpassning 
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blir tidskrävande dyr och arbetsam. En kraftig överanpassning försvårar för framtida 
underhåll och uppgraderingar. (Ibid.) 
 
Dessa tre ovanstående fallgropar kan förvisso ses som självklara för somliga. Vi anser 
dock att många beställare av standardsystem inte riktigt förstår den komplexa bild som en 
införskaffning kan innebära.  
 
Vi anser att val av standardsystem med tiden blivit mer komplexa. På grund av att olika 
organisatoriska nivåer och verksamhetsdelar många gånger är integrerade i varandra och 
ett standardsystem kan/ska följa det processflöde och värdekedja som löper genom 
organisationer. Åsikten bygger på vår syn som bland annat grundas på Davenports (2000) 
åsikt att många standardsystem går från en funktionell systemstruktur till en process-
orienterad systemstruktur. De standardsystem som enligt oss, och Davenport (2000), 
Bancroft et.al., (1998), har en processorienterad systemstruktur är de så kallade 
affärssystemen. 
 

3.1.4 Affärssystem 
 
Affärssystem är standardsystem som kan innefatta alla aktiviteter inom en verksamhet som 
behöver stöd av ett informationssystem. Affärssystem går även under benämningen ERP-
system, akronymen ERP står för Enterprise Resource Planning. (Davenport, 2000) Enligt 
Helmut et.al. (2000) skiljer sig olika författares syn inom området affärssystem på hur 
akronymen ska definieras. Brady et.al. (2001) vill se ERP som ett utvecklingsprojekt där 
konsulten kartlägger ett företags affärsprocesser och affärsdata. Resultatet av kart-
läggningen påvisar hur stora förändringar som måste ske i företagets affärsprocesser för att 
dessa ska vara kompatibla med informationssystemet. Vidare anser Davenport (1998) att 
den springande punkten vid definition av ERP är den centrala databasen. Användare av 
systemet oavsett vilken affärsprocess användaren arbetar med och oavsett vart någonstans 
i världen användaren befinner sig, så delas samma data av de användare som har tillgång 
till den och databehandlingen sker i realtid. Med realtid menas att exakt status gällande 
data, exempelvis ett artikelnummer eller ett företags omsättning lagrade i databasen, alltid 
finns tillgängliga. (Ibid.) 
 
 
Jacobs & Whybark, (2000, s.preface vii) får sista ordet gällande definitionsbegreppet. 
 
”ERP systems are large computer systems that integrate application programs in 
accounting, sales, manufacturing and other functions in the firm. This integration is 
accomplished through a database shared by all the application programs.” 
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Hjärtat av affärssystemet är den centrala databasen som matar data till och från systemets 
applikationer, dessa fungerar som stöd till företagets olika funktioner och processer. 
Davenport (1998) åskådliggör detta via figur 6. 
 

Kunder               Leverantörer
Säljare och kund-
tjänstrepresentanter

                             Back-office
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aktieägare

Anställda

 

Figur 6 Affärssystem 

(Källa: Davenport, 1998, s.124, Egen bearbetning) 
 

3.1.5 Hur fungerar affärssystem? 
 
Detta avsnitt är tänkt som en enklare teknisk förklaring till hur affärssystem fungerar. Det 
finns några centrala begrepp om hur systemen fungerar tekniskt. (Davenport, 2000) Dessa 
är: 
 

• Modulärkonstruktion 
• Klient/server arkitektur 
• Konfiguration 
• Gemensam central databas 
• Skiftande gränssnitt 
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3.1.5.1  Moduler 
 
Affärssystem är en samling av olika moduler, de olika tillverkarna jobbar efter denna 
modulära princip att bygga system. De olika modulerna och dess funktioner kan 
kommunicera direkt med varandra eller genom att uppdatera databasen. Sättet att bygga 
upp systemet med hjälp av moduler ger företagen en stor valmöjlighet för vilka moduler 
de vill implementera i sin verksamhet. Skulle det vara nödvändigt finns det också 
möjligheter för företagen att utöka eller ersätta funktionaliteten i systemet med hjälp av en 
tredjepartsleverantör. Applikationer som tredjepartsleverantörer tillhandahåller ska 
betraktas som ytterligare en modul i affärssystemet, men i praktiken är det aldrig fullt så 
enkelt, vanligtvis måste det skräddarsys ett gränssnitt för att applikationen ska fungera 
med affärssystemet. (Ibid.) 
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3.1.5.2  Klient/server arkitektur 
 
Nutida affärssystem har en så kallad klient/server-arkitektur, se figur 7. Detta innebär att 
en del av databehandlingen sker på server samt persondatorn, den senare är klienten i 
sammanhanget. För att företagens affärsprocesser ska kunna växa, utan att det innebär för 
stora ingrepp i systemet, så är dagens teknik byggd på en lösning i tre nivåer, därmed ökar 
graden av skalbarhet i systemet. Om affärsprocesserna kräver mer kraft i systemet är 
tanken med skalbarhet att kunna utöka med datorer, minnen, lagring, databas och på det 
viset öka mottagligheten för nya tekniker, utan att behöva skrota för stora delar av 
systemet utan snarare uppgradera det befintliga. (Ibid.) 
 
 

 
Figur 7 A three-tier client/server interaction 

(Källa: Bancroft et.al., 1998, s. 23) 
 
 
 
 



Kapitel 3 
 

 32

3.1.5.3  Konfiguration 
 
Affärssystem är en uppsättning av moduler, vilka också kan betraktas som 
standardapplikationer. Standard i den bemärkelse att det alltid är samma utgångsläge 
gällande programmets logik och gränssnitt. Modulerna går att konfigurera så att de passar 
de olika företagens affärsmiljöer. Via olika konfigurationstabeller går det att skräddarsy 
funktionaliteten till att passa verksamhetens sätt att göra affärer. Arbetet med konfigur-
ationen börjar med att konstatera en otvetydig hierarki och företagsstruktur, denna 
kartläggning påverkar hur resultat slås samman i systemet. För varje funktion och process 
ska sedan följande tre frågor ställas enligt Davenport (2000): 
 
1. Hur gör vi detta idag? 
2. Hur skulle vi vilja göra detta? 
3. Hur tillåter det tilltänkta affärssystemet oss att göra detta? 
 
Affärssystemen har en rationell processdesign så det finns flera alternativ att välja på, men 
det är inte alltid som dessa passar verksamhetens sätt att göra affärer. När företag mappar 
sina processer kan det upptäckas att affärerna kräver speciell information som inte går att 
generera vid standardkonfiguration. Arbetet med att mappa processer kan vara väldigt 
svårt och tidsödande. Systemleverantörerna tillhandahåller idag konfigurationsmallar för 
specifika branscher och typer av verksamheter. Mallarna syftar till att förenkla arbetet med 
mappning av processerna. Mallarna passar bara företag som är villiga att göra en 
standardkonfiguration eller enbart göra mindre ingrepp på programkoden. (Ibid.) 
 

3.1.5.4  Central databas 
 
Affärssystem har en central och gemensam databas vilken de olika modulerna uppdaterar, 
lägger till, tar bort och hämtar data ifrån. På grund av att databasen kan knyta ihop 
resultatet av de olika processerna så är i sammanhanget denna centrala databas en mycket 
lyckad lösning. Systemleverantörerna har oftast inte utvecklat egna databashanterare utan 
förlitar sig på databasleverantörer som Oracle, Sybase och Informix. Databaserna är nästan 
alltid av relationskaraktär på grund av att dessa lagrar data i format som är lättillgängligt 
och därmed inte kräver avancerade kunskaper i olika sätt av dataåtkomst. (ibid.) Axelsson 
(1998) diskuterar i sin doktorsavhandling, olika arkitekturstrategier för informationssy-
stem bland annat den datadrivna ansatsen IRM, Information Resource Management. I 
strategin eftersträvas det att integrera hantering och lagring av information i verksamheten, 
vilket innebär att data och databaser är viktiga faktum i IRM-strategin. Genom en starkt 
samordnad dataadministration ska verksamhetens information hanteras så effektivt som 
möjligt, påvisar Axelsson via (March & Kim, 1992). Detta innebär bland annat att 
informationen ska: 
 
 



Teoretisk referensram 
 

 33

• Planeras med hjälp av datamodellering 
• Anskaffas endast en gång och då vid källan 
• Lagras på ett sätt som möjliggör att alla kan nå informationen vid behov 

 
Vidare resonerar Axelsson (1998) kring det faktum att det finns en mängd olika strategier 
och ansatser som bygger på IRM-synsättet och hon påpekar att Trauth (1989) har studerat 
utvecklingen av IRM genom åren. Trauth (1989) menar att utvecklingen av begreppet 
skett på tre olika områden utan någon större samverkan, de olika områdena är databas-
administration, databehandlingsadministration och dokumenthantering. Idag så har dessa 
tre områden smält samman till IRM begreppet och bildar tillsammans följande tre mål 
(Ibid.): 
 

• Att upprätthålla en global syn på företagsgemensamma data  
• Att placera ansvaret för dataresursen högt upp i företagshierarkin 
• Att integrera såväl information som informationsteknik 

 
Vi tycker att det finns en koppling mellan det processorienterade arbetssättet att utveckla 
verksamheter enligt (Keen, 1997, Rentzhog, 1998) vidare till Porters (1985) trans-
formativa syn på processer vilken bygger på en värdekedja av aktiviteter i verksamheten. 
Vi anser att kopplingen strålar samman med den datadrivna ansatsen och att begreppet 
IRM och dess mål är centralt för affärssystem. 
 

3.1.5.5  Gränssnitt 
 
En viktig aspekt gällande affärssystem är att de ska kunna användas av verksamheter som 
är spridda över flera geografiska regioner, systemen ska betraktas som användbara i hela 
världen. Det som gör det möjligt att använda likadana system i olika länder är möjligheten 
att skifta gränssnitt till det som passar respektive land. Språk, valuta med mera är sådant 
som skiljer mellan de olika gränssnitten. En användare av affärssystemet i exempelvis 
Danmark får all information från systemet på danska och i landets valuta, Dkr. 
Affärssystemet kan också, exempelvis, innehålla danska arbetslagar i HR (Human 
resources) modulen. (Davenport, 2000) Vår uppfattning är den att det inte alltid behöver 
vara en fördel att systemet presenteras i olika språk. Det finns fördelar med att ha ett 
gemensamt språk, förslagsvis engelska, för en verksamhet som är representerad i flera 
olika länder. Alla benämningar i systemet blir på engelska och därmed bör det bli lättare 
för olika IT-avdelningar samt användare att föra en diskussion om system och verksamhet. 
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3.1.6 ”Best practice” 
 
Leverantörer av affärssystem hävdar att systemen stödjer många av de allmänna processer 
som existerar i de flesta företag idag. Genom att studera akademisk teori och enskilda 
företag har tillverkarna designat systemen så att de ska ge företagen de allra bästa 
förutsättningarna för att göra affärer. Det allra bästa sättet att göra affärer eller genomföra 
sina affärsprocesser kallas för ”Best practice”. I en viss utsträckning går det att 
konfigurera systemen så att de passar befintliga affärsprocesser. Det är dock inte meningen 
att det ska ändras i programlogiken för att programmen ska passa in i företagens sätt att 
göra affärer utan då ska istället företaget anpassa sina affärsprocesser till systemet. I 
många fall kan det vara svårt att följa ”Best practice” principen. Det måste ske ändringar i 
programkoden som påverkar logiken, det kan bero på många varierande aktiviteter i 
verksamheten som inte standardkonfigurationen täcker. Leverantörerna ser ogärna att det 
görs ändringar i affärssystemets logik, detta beror på flera orsaker. Systemen bygger på 
modulärprincip och främjar därmed monolistisk implementation istället för användande av 
”Big-Bang” principen. Med andra ord så går det bra att implementera delar av systemet i 
mindre projekt snarare än hela systemet i ett svep. Logikanpassningar i en modul påverkar 
integration med andra moduler och det är lättare att tappa kontrollen över helheten vid 
anpassning som innebär förändringar i standardkoden. Det ställer också betydligt högre 
krav på krav- och systemspecifikationer när det gäller anpassningar, vilket medför att det 
också ställs högre krav på kommunikationen mellan leverantör och kund för att nå fram 
till specifikationerna. Då uppgraderingsversionerna bygger på tidigare standard så blir det 
också svårare att uppgradera systemet i framtiden. (Keller & Teufel, 1998) Bancroft et.al. 
(1998) och Davenport (1998) anser att i många fall så tillfaller det förbättring i 
verksamhetens struktur vilket leder till effektivisering av affärsprocesserna när företag 
väljer att följa best practiceprincipen. 
 
Davenport (2000) har också ett negativt perspektiv gällande ”Best practice” som vi 
ansluter oss till. Författaren anser att för vissa företag kan det leda till konkurrens-
nackdelar att bli ”stöpta i samma form” som sina konkurrenter, om dessa har likadana 
affärssystem. Det finns vissa aspekter som är svåra att väga in i en så kallad ”Best 
practice” process. Det kan till exempel handla om att ett företag har ett speciellt sätt att 
göra affärer som ingår i deras kultur. Ett exempel som Davenport (2000) tar upp är 
tillverkare som är toleranta mot att deras kunder gör sista minuten förändringar gällande 
beställda produkter. Kunden vet sedan tidigare att leverantören ”aldrig är omöjlig” för 
sista minuten förändringar och det är en stor anledning till att kunden valt just denna 
leverantör. Om leverantören, på grund av affärssystemet, inte kan leva upp till kundens 
förväntning så kan detta på sikt vara skadligt för leverantörens affärer. Figur åtta är en 
illustration av resonemanget ovan om best practiceprincipen. 
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Figur 8 ”Best practice” principen 

(Källa: Davenport, 1998, Egen bearbetning) 
 

3.1.7 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Vi har funnit några vetenskapliga artiklar som tar upp tillvägagångssättet för att lyckas 
med införanden och användning av affärssystem, Davenport (1998) samt Fui-Hoon et.al. 
(2001), även Bancroft et.al. (1998) diskuterar framgångsfaktorer. För att kunna presentera 
en sammanställd lista har vi granskat ovanstående källor för att hitta gemensamma 
nämnare gällande framgångsfaktorer. Vi har kommit fram till att Fui-Hoon et.al. (2001) 
täcker de framgångsfaktorer som de övriga källorna nämner. Nedan följer en uppsättning 
av åtta kritiska framgångsfaktorer som Fui-Hoon et.al. (2001) behandlar i sin artikel.  
 
Lagarbete och komposition 
Det är viktigt att den interna projektgruppen består av en blandning av personal från olika 
avdelningar. Gruppen ska ha en mix av personal och konsulter så att personalen får 
möjlighet att utveckla det vetande som krävs för att medverka i designen och införandet av 
systemet. Prioritering av arbetssysslor är viktig. Personalens ordinarie arbetssysslor ska 
minskas till förmån för systeminförandet. Det ska finnas incitament för att gruppen ska bli 
mer motiverad att hålla tids- och budgetplan. Gruppen ska få möjligheter att lära sig om 
företagets produkter och affärsfunktioner så att de vet vilket stöd som krävs för de stora 
affärsprocesserna. (Ibid.) 
 
Stöd från högsta ledningen 
Ledningen ska samtycka till införandet och se till att det prioriteras som ett affärs-
strategiskt mål vilket ska ha högsta prioritet. Ledningen ska aktivt delta genom att frigöra 
resurser i form av personal och tid. Ledningen ska visa att de vill genomföra de 
nödvändiga organisationsförändringar som införandet kräver, detta ska kommuniceras ut 
till de anställda. Uppstår det personalkonflikter på grund av införandet ska ledningen 
aktivt medla i dessa. (Ibid.) 
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Affärsplan  
En affärsplan som visar de strategiska och verkliga fördelarna, resurser, kostnader, risker 
och tidsplan för införandet ska upprättas. Det ska finnas en tydlig affärsmodell hur 
organisationen bakom införandet ska fungera. Den högsta ledningen ska inför styrelsen 
rättfärdiga investeringen genom att påvisa problemen och den förväntade förbättringen 
som förändringen ska medföra. (Ibid.) 
 
Kommunikation 
Denna faktor är kritisk vid ett införande av affärssystem, förväntningar på alla nivåer 
måste kommuniceras ut. Input från användarna ska förtydliga krav, önskemål och 
godkännande av systemet. Kommunikation inkluderar också intern marknadsföring av 
införandet och hur det praktiska arbetet fortskrider genom tiden. (Ibid.)  
 
Hantera projektet 
En enskild grupp ska ha uppgiften att försöka motivera projektledningen till framgång. 
Omfattning och avgränsning av projektet måste vara tydligt definierat. Detta inkluderar 
omfattning av system som ska ingå i införandet samt uppskattning av hur mycket 
förändring av affärsprocesser som kommer att krävas. Alla de förslag som innebär 
förändring, men som inte tillhör omfattningen, ska härledas till affärsnyttan och om 
möjligt införas vid annat tillfälle. Skulle en förändring av omfattningen bli nödvändig 
måste man samtidigt justera de resurser som behövs till förändringen. Projektet ska 
definieras i form av milstolpar och medvetenhet om projektets kritiska linje ska finnas. 
Deadlines ska också finnas för att tids- och budgetplan ska hållas vilket leder till att 
projektets trovärdighet kontinuerligt stärks. (Ibid.) 
 
Organisations- och kulturförändring 
En företagskultur där gemensamma värden och mål delas bland de anställda främjar 
framgång med systeminförandet. Organisationer måste vara förändringsbenägna. Fokus på 
datorvana bland personalen och vilja att acceptera den nya teknologin underlättar 
införandet. Ledningen ska engagera sig i att använda systemet för att uppnå affärsmålen. 
För att skapa mottaglighet till förändring ska personalen tränas och utbildas så att de aktivt 
kan delta med design och införandet av affärsprocesser och system. Utbildning ska ha hög 
prioritet och tid samt pengar ska finnas tillgängliga för olika former av utbildning och 
träning. Personalen måste förstå hur systemet kommer att förändra befintliga 
affärsprocesser. (Ibid.) 
 
Hantera affärsprocesser och minimera anpassningar 
Det är ofrånkomligt att nuvarande affärsprocesser omformas för att passa det nya 
systemet. Anpassning av företags sätt att praktiskt utföra sitt arbete till det nya systemet är 
kritiskt. Företag ska vara villiga att ändra affärsprocesserna för att systemet ska behöva 
anpassas i absolut minsta möjliga mån. Detta medför mindre fel i systemets funktioner 
samt underlättar införandet av nya programutgåvor. Verktyg för att modellera processerna 
underlättar att anpassa affärsprocesserna istället för att ändra koden i mjukvaran. Företag 
ska se över och kritiskt ganska affärsprocesserna innan de väljer systemleverantör. (Ibid.) 
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Testa applikationen och avhjälp tekniska fel 
Om krav finns att äldre system ska finnas med i företagets totala informationsförsörjning, 
bör ställning tas till hur mycket och vad för funktionalitet som ska finnas utanför 
affärssystemet. Om stöd för affärsprocesser inte kan uppnås med hjälp av affärssystemet 
kan företag behöva komplettera med alternativ mjukvara. Många gånger så krävs det 
konstruktion av egentillverkade gränssnitt för att koppla ihop gammal samt alternativ 
mjukvara. I fall av systemintegrationer så är det viktigt att den eftersträvade 
funktionaliteten uppnås. Tester och tekniska åtgärder ska utföras för att säkra 
funktionaliteten innan system sätts i drift. De buggar som kan dyka upp i mjukvara ska 
snarast åtgärdas av leverantören. Kunden och leverantören ska tillsammans testköra 
applikationen, detta ska göras med verkliga transaktionsmängder. (Ibid.) 
 
Vi anser de ovan beskrivna framgångsfaktorerna som trovärdiga vid införande och 
användning av ett affärssystem. 
 

3.2 Verksamhet 
 
Denna del ska beskriva väsentliga delar inom verksamheten som affärssystemet ska 
försörja med information. Vidare visar och diskuterar vi processperspektivet som är 
centralt gällande affärssystem. Vi avslutar denna del av den teoretiska referensramen med 
anpassningsbegreppet som berör både informationssystem och verksamhet. 
 
Det sätt som företag praktiskt handhar sina affärer är indelade i olika verksamhets-
områden. Historiskt så har många företag en organisationsstruktur som är separerad i dessa 
så kallade verksamhetsområden. Det som sker i ett område måste nödvändigtvis inte 
påverka vad som sker i ett annat, därmed har funktioner i de olika områdenas 
informationssystem inte heller någon nytta av varandra. Olika verksamhetsområden kan 
vara oberoende av varandra men för att de ska fungera ändamålsenligt är de beroende av 
varandras data, som dess separata funktioner genererar. (Brady et.al., 2001) Ett företag 
som säljer någon form av produkt har huvudsakligen följande ändamålsenliga 
verksamhetsområden. Varje område innehåller ett antal olika affärsfunktioner som 
tillsammans ser till att dess område fungerar ändamålsenligt. (Ibid.) 
 
Marknadsföring och försäljning 
Detta område innehåller affärsfunktioner gällande marknadsföring, bearbetning av 
kundköpsorder, kundförvaltning, kundsupport, fakturering, försäljningsprognoser och 
annonsering. (Ibid.) 
 
Produktion och materialförvaltning 
Detta område innehåller affärsfunktioner gällande inköp, varumottagning, transport och 
logistik, schemaläggning för produktion och tillverkning. (Ibid.) 
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Human Resources  
Detta område innehåller affärsfunktioner gällande rekrytering och inhyrning av personal, 
utbildning, avlöning och förmåner. (Ibid.) 
 

3.2.1 Processperspektivet 
 
I litteraturen kring processer går att läsa att det finns två skilda syner på processer, som 
transformationsorienterade och kommunikationsorienterade. Keen & Knapp (1996) skiljer 
mellan”process as a workflow” och ”process as the coordination of work”. En liknade syn 
görs av Ljungberg (1997) som skiljer mellan en arbetsflödessyn (eng. workflow) och en 
kommunikationssyn (eng. work as communication) angående processer. (Ibid.) Processer 
som transformation innebär att processers värdeökande aktiviteter är i fokus, där värde-
ökningen syftar till att tillfredsställa verksamhetens kund. Input transformeras till output. 
Inom ett antal managementkoncept, som exempelvis BPR och TQM, används process-
tänkandet för att uppfatta organisationers verksamhet som stöd vid olika förändrings-
/förbättringsarbeten. (Lind, 2001) 
En viktig inspirationskälla för den transformativa synen är Porter (1985) som lanserade 
begreppet värdekedja. Värdekedjan är indelad i nio generiska kategorier av aktiviteter eller 
processer. Dessa kategorier kan delas upp i primära och stödjande aktiviteter. Där de 
primära är inleverans, produktion, utleverans, marknadsföring och försäljning och service. 
De stödjande processerna är verksamhetens infrastruktur, hantering av humankapital, 
teknikutveckling och anskaffning. Porter (1985) menar på att genom att se verksamheten 
som bestående av processer kan aktiviteter som är värdeökande respektive icke värde-
ökande för kunden synliggöras. (Ibid.) Vi anser att detta är ett intressant sätt att se på 
affärsverksamheter. Vidare tycker vi att det kan vara svårt att avgöra vilka aktiviteter som 
är värdeökande respektive icke värdeökande för kunden. Hammer & Champy (1994) 
definierar en process enligt följande: 
 
”En samling av aktiviteter som använder ett eller flera slags input för att skapa en output 
av värde för kunden.” (Hammer & Champy, 1994, s. 43) 
 
Av denna syn på process konstaterar Lind (2001) följande: 
 

• En process består av en samling aktiviteter 
• Processer handlar om transformation av input till output 
• Resultatet från processen har ett värde för kunden 

 
Enligt Davenport (1993) är en process: ” A structured, measured set of activities designed 
to produce a specific output for a particular customer and market. It implies a strong 
emphasis on how work is done within an organization, in contrast to a product focus’s 
emphasis on what... A process is thus a specific ordering of work activities across time 
and space, with a beginning and end, and clearly identified inputs and outputs: a structure 
for actions (Davenport, 1993, s. 5) 
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Av Davenports syn konstaterar Lind (2001) att: 
 

• En process är en ordnad struktur av aktiviteter 
• I ett processtänkande fokuseras hur arbete genomförs i kontrast till vad som görs 
• Aktiviteterna struktureras efter tid och plats 
• Resultatet är output för kund och den marknad som kunden representerar 
• En process har klart identifierade input och output, vilket innebär att processen 

beskriver en transformation av input och output 
• En process är avgränsad med början och slut 
• Det finns en antydd affärsrelation mellan processen och marknad 

 
Johansson, et.al. (1993) menar att det är viktigt att ha en god förståelse för vad processer 
är och vad som gör att processer är framgångsfaktorer för verksamheter. Deras definition 
är följande: 
 
” A process is a set of linked activities that take an input and transform it to create an 
output. Ideally, the transformation that occurs in the process should add value to the input 
and create an output that is more useful and effective to recipient either upstream or 
downstream”. (Ibid. s. 57) 
 

 

 
Figur 9 Affärsprocess 

(Källa: Brady et.al., 2001, s. 3, Egen bearbetning) 
 
Vår syn gällande definition av processer och hur de kan förbättra verksamheters affärer 
stämmer väl överens med Porters transformativa syn och värdekedja. Vi kan se vad som är 
gemensamt för ovanstående definitioner angående processperspektivet, att en process är en 
samling av aktiviteter. Johansson et al (1993) har en syn som vi delar och finner som 
intressant.  Deras syn på processer är att aktiviteterna även är sammankopplade.  Nedan 
följer resonemang och bra exempel som enligt oss stämmer ihop med transformativ syn på 
processer i informationssystem. 
 
En produkt kan bli skadad under transport och kundtjänst tar då hand om kunden och den 
skadade produkten, detta förfarande är en affärsfunktion. När det sedan kommer till att 
eventuellt laga och återleverera varan så kräver det flera affärsfunktioner som ofta är 
integrerade, tillsammans bildar de en affärsprocess. (Brady et.al., 2001) Integrerade 
informationssystem strävar efter att binda samman de olika ändamålsenliga 
verksamhetsområdena, Davenport (2000); Brady et.al. (2001) åskådliggör detta med ett 
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exempel som bygger på ett datorföretag som tillverkar och säljer persondatorer. 
Datorteknologin är snabbt föränderlig och därmed förändras hårdvaran ofta till en 
persondator. Därför krävs det att personalen som sköter försäljningsfunktionen är 
uppdaterade gällande de olika hårdvarukonfigurationerna, annars kan en dator beställas 
som inte längre tillverkas. Den personal som sköter datortillverkningsfunktionen är 
beroende av snabba och korrekta data från försäljningen så att rätt dator kan levereras på 
utsatt tid till kunden. Kunden kan få problem med datorn och vänder sig till kundtjänst, där 
måste personalen ha tillgång till korrekt hårdvarukonfiguration gällande kundens dator för 
att kunna sköta sin funktion korrekt.  
 
Dela data effektivt och korrekt mellan och inom verksamhetsområden leder till effektivare 
affärsprocesser. Affärssystem har en integrerad design så att lämplig och korrekt data kan 
delas mellan olika verksamhetsområden, därmed blir det betydligt enklare att uppnå 
ändamålen med affärsverksamheten. (Keller & Teufel, 1998) Vid praktiskt arbete i en 
verksamhet finns det i form av mänskliga resurser, tillverkningsmaterial, utrustning, med 
mera en input som sedan omvandlas till varor och tjänster för kunden. Det krävs 
information för att klara av inputen och genomföra affärsprocesserna så att kunden får den 
begärda varan och tjänsten. Figur 10. illustrerar ett exempel. En kundorder behandlas av 
försäljningen, tillverkningen av varan schemaläggs av produktion, logistik schemalägger 
och utför varans leverans. Krävs det en materialorder för varan så påpekar produktion 
detta till inköp som i sin tur får ordna inköp och leverans av materialet. När så skett tar 
logistik emot materialet, bekräftar att leverans skett och vidare till ekonomi via inköp så 
att leverantören blir betald för levererat material, samt levereras slutligen materialet till 
produktion. Alltigenom denna kedja håller ekonomi ordning på korrekt information 
gällande transaktionens status. (Brady et.al., 2001) 
 

 

Figur 10 Orderprocess 

(Källa: Brady et.al., 2001, s. 4, Egen bearbetning) 
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3.2.2 Mänskliga perspektivet vid processförändring 
 
När det i en verksamhet sker en tydlig förändring gentemot en processorienterad 
organisation så måste förutom själva processerna, och den underliggande tekniken, 
framförallt stor hänsyn tas till människorna i organisationen. För att det ska kunna gå att 
genomföra förändringen genom hela organisationen så spelar människorna i den en stor 
roll. Varken teknik eller processer i sig kan driva processerna, istället så krävs det 
människor som ansvarar samt driver teknik och processer. Dessa två kan inte göra det 
bättre än de människor som ansvarar och driver dem. (Peppard & Rowland, 1995) 
 
Organisationer formas när människorna i dem strålar samman för att uträtta uppdrag och 
nå fram till mål. För att en organisation ska lyckas med uppdrag och mål så är det kritiskt 
när det kommer till de mänskliga resurserna. Organisationsförändringar handlar i grund 
och botten om människor på grund av den centrala roll de har i organisationer. För att 
kunna realisera förändring så måste alla involverade människor bli aktivt inblandade och 
tänka om gällande sitt sätt att arbeta. Det är inte en okomplicerad uppgift att ta hand om en 
förändring i organisationen. Som figur 11 visar så genomgår människor som konfronteras 
med förändring en anpassningsprocess vilken varje individ genomgår mer eller mindre 
fort. (Ibid.) 
 

 

Figur 11 “Allmänna reaktioner på förändring” 

(Källa: Peppard & Rowland, 1995, s. 206, Egen bearbetning) 
 

Figur 11 visar att initialt är människorna omedvetna om den kommande förändringen. När 
de konfronteras med den krävda förändringen så uppstår det mer eller mindre en chock, de 
förnekar den krävda förändringen och ingen förändring uppstår. Efter denna fas finns det 
två vägar att välja. Förändringsprocessen kan störas på grund av personens oförmåga att 
anpassa sig till krävd förändring. Den andra möjligheten är att personen accepterar 
situationen och kravet på förändring och börjar söka kunskap och svar. När personen har 
samlat tillräckligt med information kan hon agera. Hur olika människor reagerar på 
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förändring skiljer sig mellan olika personer och beror även på organisationens kultur. 
Individens tidigare erfarenhet av förändring samt organisationens kultur gällande 
förändring historiskt, avgör om det blir positivt eller negativt, vilket påverkar graden av 
motstånd till förändringen. Människors grad av motstånd till förändring påverkas vidare av 
hur väl informerade de är. Till individen ska det utgå information för anledningarna till 
förändring gällande både organisationen som helhet såväl som för den enskilda individen. 
Författarna tar upp ett tredje skäl, nämligen om personen tror på organisationens förmåga 
att lyckas och därmed nå målet med förändringen. Genom att tro på organisationens 
förmåga kan de anställda känna sig mindre motvilliga till förändring.(Ibid.) Detta anser vi 
vara en mycket central del för att användarna snabbt ska acceptera och börja använda 
systemet. Vår åsikt stöds av Fui-Hoon et.al. (2001) som anser kommunikation som en 
viktig framgångsfaktor vid införande av affärssystem. 
 
Följande påpekar Peppard & Rowland (1995), att förändringen i processtrukturer inom en 
organisation är en omfattande manöver. Processförändringen involverar tekniska, 
strukturella samt individuella förändringar för företaget och dess anställda. Det svåraste 
för de anställda behöver inte ligga i att förstå processerna och dess funktioner. 
Utmaningen ligger i att de måste förändra sig mentalt och praktiskt för att anpassa sig till 
det nya sättet att arbeta. De anställda kommer med största sannolikhet genomgå processen 
enligt figur 11. För att företag ska kunna åstadkomma den potentiella förbättring som 
eftersträvas med förändringsprocessen krävs det kunskap bland dem som leder 
förändringen angående processen som de anställda går igenom. Arbetet med förändringen 
måste läggas upp med hänsyn till det som de anställda går igenom. Peppard & Rowland 
(1995) uttrycker att i många fall är organisationer konservativa vilket kan leda till motvilja 
till förändring bland de anställda. Ledningen måste övervinna motståndet genom att bjuda 
in de anställda till att bli aktivt involverade i förändringsprocessen (Ibid.). Att ledningen 
ska engagera sig anser vi som trovärdigt vilket även Fui-Hoon et.al. (2001) anser då de ser 
organisations- och kulturförändring som en relevant framgångsfaktor vid införande av 
affärssystem. För att lyckas med ovan beskrivna så måste det till en ny mentalitet inom 
ledningen. Vi anser att det inte är ovanligt att: 
 
”leaders may give lip service to an idea or change, but take little or no action”  
(Andrews & Stalick, 1994, s.29).  
 
Människor tror på vad de ser mer på än vad de hör, därför måste ledningen föregå med 
gott exempel genom att aktivt delta i det beslut som de drivit igenom. När ett företag 
genomgår processförändring så är det viktigt att den högsta ledningen är engagerad i 
projektet. Det yttersta ansvaret för att utveckla och skapa processer kan inte delegeras 
nedåt i organisationen. Den högsta ledningen ska se förbättringsprogrammet som en 
strategisk prioritet. (Armistead & Rowland, 1996) 
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3.2.3 Anpassning av standardsystem och verksamhet 
 
Ett hjälpmedel som kan utnyttjas för att se hur stor del av standardsystemet som täcker 
verksamhetens behov är relationsmodellen, se figur 12. Enligt Brandt et.al, (1998) kan 
relationsmodellen användas vid såväl val som anpassning av standardsystem. Med 
skillnaden att i anpassningen finns bara det slutgiltiga systemet kvar. 
 

Figur 12 Relationsmodellen 

(Källa: Nilsson, 1991, s. 128) 
 
 

Relationsmodellen 
Enligt Nilsson (1991) används relationsmodellen för att visa möjliga utfall som kan uppstå 
när verksamheten och standardsystemet anpassas mot varandra. Relationsmodellen bygger 
på ömsesidig anpassning och syftet är att stegvis försöka skjuta verksamheten och 
standardsystemet mot varandra. Utgångspunkten för anpassningen är de delar av 
standardsystemet som direkt, utan några åtgärder, kan accepteras av verksamheten. Målet 
är att få en så stor träffyta som möjligt mellan verksamhet och standardsystem. Med hjälp 
av relationsmodellen kan verksamheten jämföra olika system för att sedan välja det system 
som bäst överensstämmer med verksamhetens krav. Enligt uppskattningar (Nilsson, 1991) 
bör 40-60 % av verksamhetens krav direkt vara uppfyllda av standardsystemet. Den 
slutliga träffytan bör uppgå till minst 80 % av de totala kraven, för att vara ett acceptabelt 
alternativ. Anpassning med hjälp av relationsmodellen kan på ett överskådligt sätt visas 
enligt relationsmodellen, Brandt et.al., (1998) använder liksom Nilsson (1991) relations-
modellen som hjälpmedel när standardsystem och verksamhet skall anpassas mot 
varandra. Brandt et.al., (1998) menar att arbetet med anpassning av standardsystem kan 
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delas in i två olika arbetsmoment, logisk respektive fysisk anpassning. Logisk anpassning 
innebär planering av hur standardsystemet kan utnyttjas optimalt i verksamheten. Fysisk 
anpassning innebär realisering av det önskade systemet. Realiseringen omfattar grund-
versionen av standardsystemet, vidareutvecklingar av leverantören samt eventuella 
egenutvecklade delsystem. Relationsmodellen är ursprungligen skapad för att användas 
utifrån införskaffning av standardsystem. År 1991, när modellen skapades, var inte 
affärssystemen fullt så processorienterade som de är idag. Vi kan dock inte se några 
direkta hinder att använda den på system som är processorienterade fullt ut. 
 
Sammanfogning av verksamhet och standardsystem 
Anpassning av standardsystem betraktas enligt Brandt et.al. (1998) och Nilsson (1991) 
som en sammanfogning av verksamheten och det valda standardsystemet. Under 
anpassningsarbetet sker detaljerade jämförelser mellan verksamhetens krav och 
standardsystemets egenskaper. Syftet med anpassning är att få en god överensstämmelse 
mellan verksamhet och standardsystem. Ett givande sätt är att leta efter delar som är 
gemensamma och delar som skiljer sig åt mellan verksamheten och standardsystemet. 
Finns det skillnader resulterar detta i anpassningsbehov. (Ibid.) Enligt Preece (1994) 
innebär anpassning att utveckla systemet och dess funktioner till den situation där 
systemet ska verka, en viktig aspekt är därför att ta reda på vilka olika individer och 
grupper av användare som ska arbeta med systemet. Affärssystem kan vara stora och 
integrerade eller uppbyggda av moduler som kombineras ihop på valfritt sätt. Systemets 
frihetsgrad kan sedan variera från helt låsta till mer programmerbara och flexibla. Vilken 
typ av standardsystem som väljs beror i hög grad på vilken strategi och förändringsgrad 
som företaget antar. (Brandt et.al., 1998) Anveskog et.al. (1984) framhåller att ett 
standardsystem är mer flexibelt då parametrar lätt kan ändras och modulutökningar kan 
genomföras. 
 
Ett problem kan utgöras av att beställaren antingen under- eller överskattar 
anpassningsbehovet (Brandt et al, 1998). Underskattningen kan exempelvis bero på att 
konsulttimmar ska sparas in, vilket kan resultera i ökade anpassningskostnader. För 
mycket anpassningar kan bero på att företagsledningen vill få det nya systemet att 
funktionsmässigt likna det gamla. Enligt Davis (1998) gjordes en undersökning av 1000 
företag där det visade sig att endast 5 % anpassade affärssystemet till sina affärsprocesser. 
Davenport (1998) anser att det kan vara så att höga kostnader och en lång tid för 
implementering gör att företagen avstår från att anpassa systemet. Markus et al (2000) 
framhåller i en undersökning som visade att ett flertal organisationer som har valt att 
anpassa systemet hade problem med att få anpassningarna att fungera och dessutom att 
deras anpassningar varit onödiga. Även Sumner (2000) påstår i sin studie att utvecklare 
bör designa processerna för att passa systemet än att försöka anpassa systemet till 
organisationens processer. 
 
Enligt Nilsson (1991) är det viktigt att beakta integrationen med övriga system i företaget 
eftersom kärnproblemet med standardsystemet är hur samspelet mellan verksamheten och 
systemet ska fungera, företagets strategier påverkar främst val och anpassning av standard-
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system. Anveskog et.al. (1984) skriver att företagets vilja att gör anpassningar i 
verksamheten styrs av om systemet anskaffas för att förbättra verksamheten och att 
företagsledningen därmed ser affärssystemet som en möjlighet att göra radikala 
förändringar. Lundeberg & Sundgren (1996) menar att ett nytt standardsystem ger en 
verksamhet möjlighet att fungera bättre, men för att detta ska bli möjligt måste systemet 
anpassas till företagets speciella behov. En av leverantörens viktigaste uppgifter är därför 
att förstå kundens verksamhet på ett bra sätt för att anpassningarna ska bli lyckosamma. 
 
”Att anpassa eller inte anpassa. Det är en av de svåraste frågorna vid uppgraderingar. 
Enigheten är stor mellan konsulter, forskare, användare och leverantörer om att 
anpassning bör ske med försiktighet, men att det i vissa fall ändå är motiverat. Frågan om 
standard eller anpassningar är ett ständigt tvisteämne vid uppgraderingar. Den som kör 
standard har fördelen av att uppgraderingarna blir enklare och kräver färre 
anpassningar, vilket blir billigare. Den som anpassar får ett system som är skräddarsytt 
efter den egna organisationen och kan därmed få fördelar framför sina konkurrenter.” 
(Wallström, Computer Sweden, 2002 Nr 64) 
 
Anpassa affärssystemet eller verksamheten 
Något som framkommer enligt Brehm et.al. (2001) är att anpassningar av affärssystem 
sker på två olika sätt. Antingen genom att välja moduler eller komponenter eller att 
konfigurera parametrar i systemet. Vid införandet av ett standardsystem i en organisation 
innebär det alltid någon form av anpassning, antingen i verksamheten eller i standard-
systemet. Enligt Nilsson (1991) krävs för det mesta ömsesidiga anpassningar och här kan 
relationsmodellen ses som en praktisk användbar teknik för denna ömsesidiga anpassning. 
Målet är då att skapa så stor träffyta som möjligt genom att anpassa verksamheten mot 
standardsystemet genom att effektivisera rutinerna och "pruta" på kraven och anpassa 
standardsystemet mot verksamheten genom vidareutveckling av leverantör samt tillåtna 
modifieringar av systemet som kan utföras av kunden. (Ibid.) 
 
Många författare bland andra Davenport (1998), Fui-Hoon et.al. (2001) och Bancroft et.al. 
(1998) verkar vara överens om att anpassningar av affärssystem ska ske i så liten 
omfattning som möjligt. Därmed anser vi att det kan vara viktigt att som beställare välja 
ett affärssystem som är flexibelt. Med flexibelt menar vi att det ska kunna gå att anpassa 
systemet efter eventuella verksamhetsförändringar. Den anpassning som vi förespråkar ska 
kunna göras av beställaren själv eller med viss hjälp av konsult och ska kunna ske via 
konfiguration av det ursprungliga systemet. 
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3.2.4 Förankring hos slutanvändarna 
 
För att få ut de största möjligheter med ett affärssystem anser vi att samtliga berörda av 
affärssystemet förankras. Med förankring menar vi i vilken grad slutanvändaren tar till sig 
systemet och använder systemet som sitt eget, eftersom slutanvändaren är den som 
regelbundet använder systemet som ett hjälpmedel för sina arbetsuppgifter. Enligt Levén 
(1997) är slutanvändaren målgruppen vid införande av systemet, det vill säga de avsedda 
användarna. 
 
Till de viktigaste faktorerna vid förankring av ett affärssystem hos användarna hör enligt 
vår mening: 
 
• Informera användarna 
• Skapa positiva attityder 
• Skapa motivation 
• Utföra kompetensutveckling 
• Utöka lärandet mellan användare 
 
För att uppnå en förankring anser vi att det krävs att: 
 
• Användarna måste vara informerade och ha kunskap om systemet under hela 

processens gång, allt från planering av systemet till införande i verksamheten. 
• Användarna måste utveckla positiva attityder till systemet. 
• Användarna måste vara motiverade till att vilja använda systemet. 
 
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid förankring enligt Anveskog et.al. (1984): 
 
• Vilka förändringar i arbetssätt innebär standardsystemet och vilka är det som berörs? 

Innebär projektet reducering av personal? Då bör dessa frågeställningar tacklas mycket 
tidigt, så att personerna kan undvika långa, ofta onödiga, diskussioner då ”allting 
annat” skall göras i projektet. 

 
• Projektmedlemmarna behöver utbildas men även slutanvändarna behöver utbildning i 

de förändringar som blir i arbetssätt och i olika rutiner. 
 
• Det bör kartläggas vilka intressenter som finns och sedan ställa sig frågan: Vad behöver 

var och en för information och varför? 
 
Därefter kan ansvariga se på hur de lämpligen bör informera, mycket kort information är 
som regel mycket bättre än ingen alls. Det bästa resultatet nås enligt Anveskog et.al. 
(1984) om användarna tar ansvar för hela valprocessen. Ledning/ansvarig bör också 
tillsätta lämpliga användarrepresentanter för att driva arbetet. 
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Grad av framgång 
Vid införandet av ett affärssystem berörs både sak- och personfrågor. Det räcker inte 
enbart med en perfekt teknisk installation av systemet utan en viktig sak är att förankra IT-
lösningen hos alla berörda aktörer under hela projektarbetet. Det finns en känd 
framgångsformel som även gäller i detta sammanhang. (Nilsson, 1998) 
 
Grad av framgång = f (Kvalitet X Acceptans) 
 
För att uppnå en lyckat resultat måste det finnas en god kvalitet i lösningen och en god 
acceptans hos medarbetarna för att de ska vara motiverade att använda lösningen. Ett lågt 
värde på någondera av kvalitet och acceptans leder till ett misslyckat resultat. (Ibid.) 
Användaren måste acceptera systemet för att vilja använda det. Att få acceptans handlar 
bl.a. om hur slutanvändaren utvecklar attityder till systemet. Det innebär hur de kommer 
att acceptera det eller utveckla ett känslomässigt motstånd till det. (Lundeberg och 
Sundgren, 1996) Moderna affärssystem inverkar mer radikalt på människors dagliga 
arbetssituation. Det är därför viktigt att upphandlingen förankras i hela organisationen, 
genom t.ex. informationsspridning och kompetensutveckling. (Ibid.)  
 
Information 
Davenport & Prusak (1998) menar att när data sätts i ett sammanhang eller ges en 
betydelse som sedan kan tolkas övergår den till att vara information. Informationen kan 
sedan ses som ett meddelande som innefattar en sändare och en mottagare. Syftet med 
informationen är att den ska ha en inverkan i någon riktning på hur mottagaren upplever 
och ser på saker. (Ibid.) 
 
Kunskap 
Davenport & Prusak (1998) definierar kunskap som en mix av erfarenhetsramar, 
värderingar, kontextuell information och expertinsikt, som ger en ram för att utvärdera och 
ta till sig nya erfarenheter. De menar att kunskap är något som människor förfogar över 
och är en individuell förmåga som kan spridas i organisationer i form av organisatoriska 
rutiner, processer, normer och system. Vi håller inte helt med författarnas syn på att 
kunskap kan spridas i organisationer utan att det är information som sprids och när 
informationen har bearbetats av berörd person har det bildats en viss kunskap hos denne. 
 
Implicit och explicit kunskap 
Kunskap kan sedan delas in i olika former som t.ex. explicit kunskap som formuleras i ord 
eller symboler och kan därigenom ses som kommunicerbar. Denna kunskap kan då 
överföras genom t.ex. skrivna dokument. (Nonaka & Takeuchi, 1995) Kunskap kan vara 
implicit och betecknas då som ”tyst” eftersom individer ofta vet mer än vad de kan berätta 
kan den tysta kunskapen vara svår att kommunicera (Stein, 1996). Polanyi (1967) menar 
att det är omöjligt att beskriva kunskapens natur enbart med en serie helt explicita steg 
utan vi vet mer än vad vi kan säga. Anledningen till att kunskapen är tyst är att individer 
inte är fullt medvetna om den, vilket kan bero på att de har kommit att ta kunskapen för 
given (Stein, 1996). Tyst kunskap ligger djupt i individers medvetande och handlingar och 
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är svåra att formulera eller formalisera. Det är kunskap som har bildats av upplevelser och 
erfarenheter och som är starkt personliga. Den tysta kunskapen kan på så sätt vara svår att 
förmedla vidare till andra. Det mesta av en individs kunskap är tyst och individers 
explicita kunskap motsvaras bara av toppen på ett isberg. En gemensam kunskapsbas i 
form av gemensamma erfarenheter är en förutsättning för att överföra tyst kunskap mellan 
individer. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
 
Kunskapsöverföring 
För att överföra tyst kunskap är det viktigt att personerna har en gemensam bakgrund med 
gemensamma erfarenheter. Detta kan nås genom en socialiseringsprocess som initieras 
genom skapandet av arenor där individer interagerar med varandra i dialog, ansikte mot 
ansikte. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att externalisering utgör nyckeln till skapandet 
av ny kunskap. Det är genom denna process det skapas explicita kunskaper från tyst 
kunskap. Därmed blir kunskapen enklare att överföra till andra individer. Explicit kunskap 
kan sedan utbytas och kombineras via dokument, möten eller datoriserade nätverk. Genom 
att sortera, slå ihop, kombinera och kategorisera explicit kunskap kan det leda till ny 
kunskap. Genom ”learning by doing” kan den internaliseras och därigenom bli en del av 
en individs underliggande, djupare kunskapsbas. Nonaka & Takeuchi (1995) hävdar att 
kunskapsutvecklingen i organisationen inte avslutas när kunskapen internaliseras, eftersom 
kunskapsspridningen är en ständigt pågående process. Den tysta kunskapen som har 
skapats leder till att en ny kunskapsspridningsspiral initieras. (Ibid.) 
 
Kunskapsöverföring består enligt Davenport & Prusak (1998) av två variabler, ett 
meddelande som överförs av en sändare och upptagning av meddelandet av mottagaren. 
Om informationen inte har upptagits har kunskapen inte överförts och inlärning har då inte 
skett hos mottagaren. De menar att enbart göra kunskapen tillgänglig för mottagaren, 
behöver inte betyda att kunskapen har överförts. Författarna menar att sätten att överföra 
och ta emot kunskap skiljer sig åt beroende på vilken typ av kunskap det handlar om. 
Kunskap som är explicit kan med fördel representeras i dokumentform, medan däremot 
tyst kunskap kräver personlig kontakt. 
 
Lärande 
För att underlätta lärande är det viktigt att de enskilda individernas kunskaper överförs 
mellan de anställda för att skapa förutsättningar som innebär att kunskap kan utvecklas, 
det vill säga att lärande sker. Genom att överföra den kunskap som en enskild individ 
förfogar över och göra denna tillgänglig för hela organisationen kan ny kunskap skapas 
genom att lärandet ökar (Davenport & Prusak, 1998). Genom information ges 
förutsättningarna för att en organisation ska fungera om/när förutsättningarna förändras, 
även för att uppsatta mål ska kunna uppfyllas. Information handlar om att användarna som 
berörs av det nya systemet får värdefull kunskap. Det handlar om att sprida kunskap om 
det nya systemet, dess syfte m.m. (Lundeberg & Sundgren, 1996) 
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3.3 Perspektiv på informationssystem 
 
Här nedan redogör vi för olika perspektiv på informationssystem som är relevanta för vår 
studie, hur olika författare ser på begreppen samt hur vi ställer oss till dem. 

3.3.1 MDI 
 
Begreppet (MDI) människa-dator-interaktion avser studium av samspelet mellan 
människan och datorn. Forskning bedrivs både utifrån ett teknikperspektiv och utifrån 
samhällsvetenskaplig horisont och beaktar många relevanta aspekter. Till en början 
studerades hur de psykologiska processerna hos människan fungerade när han/hon 
interagerar med datorer. Numera behandlar MDI människan och datorn samt samspelet 
mellan dessa. De mänskliga aspekterna inkluderar organisation, miljö, hälsa och säkerhet, 
användaren, bekvämlighet, användargränssnitt och arbetsuppgiften. (Preece et.al., 1994) 
Människan har en avsikt med interaktionen och är den part som kännetecknas av 
flexibilitet och allmän problemlösningsförmåga medan datorn i dagsläget vanligen är 
enkelt regelstyrd och har dålig förmåga att anpassa sig till användarens avsikter med 
interaktionen. (Allwood, 1998) 
 

3.3.2 Användbarhet 
 
Hur användbarhet definieras kan vara beroende på hur användarna och systemets 
funktioner definieras. Levén (1995) menar att ett användbart informationssystem enligt ett 
användarperspektiv är ett system som fokuserar samspelet mellan användare och datorn, 
och handlar därför om interaktion mellan användare och dator. Synen på vad som är en bra 
relation mellan människa och dator, har förändrats under de senaste decennierna. Den 
verkliga utmaningen för systemutvecklare är att bestämma hur utformandet av ny 
teknologi ska gå till för att därigenom bäst ta tillvara på användarens färdigheter och 
skickligheter. För att skapa en effektiv och produktiv arbetsmiljö bör det ställas upp bättre 
användbarhetskriterier. Användbarhet ska ses som en länk mellan teknik och arbets-
utformning där användbarhet handlar om att skapa en miljö med ömsesidiga 
ansvarstaganden för både anställda och ledning som då kan utnyttja tekniken för att 
utveckla sina färdigheter. Genom att helt bortse från användbarhet riskeras situationer där 
arbetskraften börjar motverka tekniken och teknikinförandet. (Ibid.) 
 
Allwood (1998) definierar användbarhet som en interaktiv egenskap. Detta innebär att ett 
programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen och dessa 
egenskapers samverkan. I första hand är egenskaper hos programmet, uppgiften och de 
aktuella användarna viktiga, men även andra delar av användningssituationen kan ha 
betydelse. Det är fyra faktorer som tillsammans bestämmer ett programs användbarhet, 
som anpassning, användarvänlighet, acceptans och kompetens. Användarvänlighet i sin tur 
kan relateras till åtkomlighet, förenlighet med och stöd för människans mentala funktioner, 
individualisering och hjälpresurser. Med anpassning menar Allwood (1998) att de 
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funktioner som finns i ett system är utformade på ett sådant sätt att det på ett optimalt sätt 
ger stöd för det arbetssätt som användaren utför sina uppgifter på. 
 
Användarvänligheten relateras till programmets åtkomlighet, huruvida det är förenligt med 
användarens sätt att fungera mentalt, dess möjligheter för stöd åt olika typer av användare 
och hur goda hjälpresurser som finns att tillgå. Felmeddelanden kan ses som en aktiv 
hjälpfunktion, där programmet tar initiativet till interaktionen. Det är dock viktigt att 
felmeddelandet är utformat tillräckligt utförligt och konkret för att ovana användare skall 
kunna förstå texten, utan att behöva söka i någon annan informationskälla. Allwood 
(1998) menar att användare helst söker hjälp från personer i sin närhet, eftersom det kan 
kännas lättare att kommunicera ansikte mot ansikte med någon som dessutom har 
kännedom om lokala förhållanden. Ett problem kan vara att kollegan blir störd i sitt arbete. 
Experter från IT-avdelningen kan finnas till som rådgivare. En svårighet med det är att 
kommunikation mellan experter och nybörjare inte fungerar, eftersom de kanske inte talar 
samma språk. (Ibid.) 
 
Acceptansen beror på användarnas inställning till systemet och deras motivation att 
använda det. Användaren kan känna sig hotad av att bli överflödig efter datoriseringen, 
och av att få enformiga arbetsuppgifter eller av att arbetet kan bli svårt att klara av. Det 
kan också hända att användaren befarar ett beroende av datorn, utan att ha tillräcklig 
tillgång till systemet. Om däremot arbetsuppgifterna framstår som enklare eller roligare, 
kan systemet framstå som en tillgång. Dålig acceptans kan medföra att datorsystemet inte 
utnyttjas och kan också påverka hur väl användarna tar till sig utbildningen. (Ibid.) 
 
För att uppnå acceptans till systemet måste användarna utveckla positiva attityder till det. 
Attityd till systemet består av tre komponenter: (Bunkholdt, 1991) 
 
• Användarnas kunskap om systemet. 
• Användarnas känslor gentemot systemet. 
• Hur användaren beter sig mot systemet. 
 
Ledningen kan ändra en användares attityd genom att få jämvikt mellan dessa tre 
komponenter. Det innebär att individen anpassar sina attityder till föremålet på det sätt 
som han/hon agerar mot sin omvärld. Exempelvis innebär individens kunskap att 
användaren har kunskap om att det kommer att krävas en större uppoffring av denne för att 
lära sig systemet. (Ibid.) 
 
Kompetens är en förutsättning för systemets användbarhet och säkerställs genom 
utbildning av användarna. Inlärningen kan utföras på olika sätt och ett sätt är att 
användaren följer en instruktionsmanual. Fördelen blir då att användarna inte behöver 
någon lärare, medan en nackdel är att utbildningen inte blir tillräckligt effektiv. Ett annat 
sätt är att utbildning sker genom föreläsningar, med möjligheter för användarna att utföra 
övningsuppgifter. Det kan dock vara svårt att ge svaga elever tillräcklig hjälp samtidigt 
som de bästa instrueras vidare. Sådan undervisning bör därför ske i små, homogena 
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grupper. Det är också viktigt att föreläsningar och användande av instruktionsmanualer 
sker i samband med datordemonstrationer, för att ge en koppling till innehållet i 
skärmbilden. Utbildning kan också ske genom utforskning, att användaren själv orienterar 
sig i programmet. En nackdel är att användare utan förkunskaper riskerar att drunkna i 
information och inlärningen kan bli osystematisk och ofullständig. En fördel är att 
användaren blir mer engagerad genom nödvändigheten av att formulera egna mål och 
hypoteser om utfall av kommandon. I vissa, mindre komplicerade, sammanhang kan 
denna inlärningsmetod fungera bra. Ett vanligt inslag i utbildning är observation av ett 
program som demonstreras. Då är det lättast för användaren att förstå ett kommandos 
effekt om dess resultat, eller åtminstone en verbal beskrivning av detta, genast visas på 
skärmen. Inlärning kan också stödjas genom andra program, t.ex. on-line tutors som skall 
förbättra användarens datorinteraktion långsiktigt. Ett problem kan vara att det krävs 
färdigheter även för att hantera inlärningsprogrammet. (Allwood, 1998) 
 
Rosson och Carroll (2002) talar om produktionsparadoxen. Människor betraktar sig gärna 
som komptenta, engagerade och produktiva, men de låter helst bli att göra sådant som 
hindrar deras kortsiktiga produktion, även om det skulle gynna den långsiktiga, som t.ex. 
att läsa dokumentation. Därför försöker användaren hellre att lära genom att utföra, 
snarare än att lära genom att läsa. De vill helst lära sig systemet medan de provar vad det 
kan. (Ibid.) 
 
ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) definierar användbarhet som: 
 
”Den grad i vilken specifik användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.” (fritt översatt från ISO-9241-11, 1998, s. 2) 
 
Enligt Nielsen (2000) är användbarhet väl relaterat till bekvämlighet. Bekvämlighet 
innefattar huruvida de funktioner som behövs finns med i systemet medan användbarhet är 
mer relaterat till hur väl en användare kan använda funktionerna. Användbarhets-
perspektivet i helhet har fokus på relationen mellan användare och informationssystem. 
Nielsen (2000) tar upp fem egenskaper hos ett informationssystem som traditionellt 
associeras med användbarhet: 
 
Lättlärt 
Graden av hur lätt ett informationssystem är att ta till sig är den mest fundamentala 
egenskapen, då de flesta människor kommer i kontakt med ett system för första gången vid 
själva inlärningstillfället. Ett system bör också vara lätt att lära så att användarna snabbt 
kan komma igång att arbeta med det. (Ibid.) 
 
Effektivt 
Efter det att användaren har lärt sig systemet ska det vara effektivt att använda så att en 
hög nivå av produktivitet är möjlig (Ibid.) 
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Intuitivt 
Hur ett system används ska vara lätt att minnas. Detta gäller inte bara från dag till dag. En 
användare som har varit borta en period från systemet ska inte behöva lära sig det igen 
utan ska lätt kunna börja använda systemet. (Ibid.) 
 
Felhantering 
Ett system ska ha en låg felfrekvens. Användare ska göra så få fel som möjligt vid 
användandet av systemet. Ett fel definieras vanligtvis som en händelse som inte fullbordar 
det önskade målet. Om ett fel görs ska det vara lätt att rätta till. (Ibid.) 
 
Tillfredsställande 
Ett system ska vara tilltalande att använda, så att användarna kan känna sig tillfredställda 
när de använder systemet. De ska helt enkelt tycka om systemet. (Ibid.) 
 
Ottersten & Berndtsson (2002) anser att begreppet användbarhet på senare år har skiftats 
från att endast ha fokuserats på det mänskliga systemet till att se produkten och dess 
användning i ett sammanhang. De ser begreppet användbarhet som en kvalitetsegenskap 
hos en interaktiv produkt, denna har hög grad av användbarhet när den uppfyller 
beställarens och användarnas syften. Men användbarheten visar sig inte förrän i själva 
användningen, dvs. i samspelet mellan produkten och användarna, över en tidsperiod. 
Dock anser författarna att utvecklarna måste ta några aspekter i beaktning för att utveckla 
en interaktiv produkt med hög grad av användbarhet, de måste ta hänsyn till tre olika 
sammanhang. Dessa är det mänskliga systemet, det sammanhang där produkten ska 
användas och den nytta som produkten väntas ge. (Ibid.) 
 
Det mänskliga systemet syftar till de egenskaperna som individer (användarna) besitter. 
Egenskaper kan vara generella eller specifika. De generella egenskaperna innebär 
gemensamma mönster för hur människor ser, uppfattar och minns information. Exempel 
på specifika egenskaper är kunskaper, attityder, förväntningar eller funktionsnedsättningar. 
Dessa egenskaper måste visas hänsyn till under produktens utformning. Produkten måste 
anpassas till det sammanhang som produkten ska användas i. 
 
Ottersten & Berndtsson (2002) menar att användbarhet inte är en objektivt observerbar, 
inneboende produktegenskap så som en färg eller en funktion. Utan användbarhet är 
istället en egenskap som uppstår i produktens användning. Ett begrepp som de använder är 
användningskvalitet där fokus sätts på användningen av produkten, istället för på själva 
produkten i sig. Då blir det också tydligt enligt Ottersten & Berndtsson (2002) att: 
 
1) användbarhet är en kvalitetsegenskap, och att 
2) produktens användbarhet är beroende av det sammanhang i vilket den används 
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3.3.2.1 Jämförelser på användbarhetsbegreppet 
 
Vi kan se både likheter och skillnader på författarnas syn på användbarhet. Likheter är att 
användbarhetsperspektivet innefattar relationen mellan artefakt och användaren, som till 
exempel Preece, et al, (1994) menar att användbarhetsbegreppet innefattar både 
människan (användaren) och datorn (verktyget) och samspelet mellan dessa. Leven (1995) 
menar att användbarhet är länken mellan teknik och arbetsutformning där användbarhet 
handlar om att skapa en miljö med ömsesidiga ansvarstaganden för både anställda och 
ledning som då kan utnyttja tekniken för att utveckla sina färdigheter. Detta ser vi som en 
utvidgning av användbarhetsbegreppet. Skillnaderna på definitionerna beror på vad det är 
som fokuseras, som artefakten, användaren eller interaktionen mellan dem. Något bredare 
syn har Allwood (1998) som definierar användbarhet som en interaktiv egenskap, som 
innebär att systemets användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen 
och dessa egenskapers samverkan. I första hand är egenskaper hos systemet, uppgiften och 
de aktuella användarna viktiga, men även andra delar av användningssituationen kan ha 
betydelse. Det som Allwood (1998) syftar på är att det är flera faktorer som tillsammans 
påverkar och bestämmer systemets användbarhet, som anpassning, användarvänlighet, 
acceptans och kompetens. Dessa faktorer tillsammans, ser vi som en förutsättning för god 
användbarhet i ett affärssystem. Nielsen (2000) relaterar användbarhet till bekvämlighet 
och menar att systemet bör vara enkelt att lära sig så att man snabbt kan komma igång att 
arbeta med det. Det bör också vara effektivt att använda och att man på ett enkelt sätt 
minns det man har lärt sig om systemet. Systemet ska ha låg felfrekvens och ska vara 
tilltalande att använda, så att användarna kan känna sig tillfredställda när de använder 
systemet. De ska helt enkelt tycka om systemet. 
 
Det finns även skillnader på den mer traditionella synen på användbarhet och den senare 
synen. Ser vi på ISOS definition fokuseras att användaren ska använda systemet för att 
uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfreds-
ställande sätt i ett givet sammanhang. Detta givna sammanhang ser vi som en betydande 
del, eftersom användbarhet i ett system beror på vilken situation användaren utför sina 
arbetsuppgifter på. Vi ser även likheter mellan ISOS syn och hur Ottersten & Berndtsson 
(2002) ser på användbarhetsbegreppet eftersom de ser begreppet användbarhet som en 
kvalitetsegenskap hos en interaktiv produkt, denna har hög grad av användbarhet när den 
uppfyller beställarens och användarnas syften. Men användbarheten visar sig inte förrän i 
själva användningen, dvs. i samspelet mellan produkten och användarna, över en 
tidsperiod. Ottersten & Berndtsson (2002) ser på användbarhet som produkten och dess 
användning i ett sammanhang.  
 
Vi delar samtliga författares syner på användbarhetsbegreppet. Det som är tydligt i dessa 
definitioner är att de fokuserar på olika saker, som användaren, artefakten, interaktionen 
och det givna sammanhang, som bör finnas. Vi ansluter oss därför mer till hur Ottersten & 
Berndtsson (2002) ser på begreppet, eftersom de har utvecklat användbarhetsbegreppet till 
att även inkludera ”produkten och dess användning i ett sammanhang”. Vilket för oss 
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anses vara en väsentlig del eftersom ett affärssystem kan ses som användbart i en 
verksamhet, men kanske inte i en annan verksamhet. 
 

3.3.3 Talaktsteori 
 
Traditionellt sett har informationssystem en tendens av att beskriva och systematisera 
information i databaser. Goldkuhl (1996) påstår att denna datadrivna ansats är mycket 
klar, i sitt hävdande, att informationssystem speglar världen. Talaktsteorin (LA) tar 
avstånd från den datadrivna ansatsen och innebär istället att fokuseringen ligger på att 
människor utför handlingar när de kommunicerar samt att informationssystem ska stödja 
dessa kommunikativa handlingar. Vidare ska informationssystem fungera som ett 
kommunikationsmedel mellan människor i och utanför olika organisationer. (Goldkuhl, 
1996) Perspektivet har skapat en förutsättning att utveckla system som är effektiva i 
situationer där det gäller att få en grupp människor att kommunicera och samarbeta. 
Fungerande kommunikation i en organisation är en vital del eftersom en stor del av det 
dagliga arbetet utförs genom att människor kommunicerar. Kommunikationen är ett medel 
för att koordinera handlingar och aktiviteter. Inom systemutveckling begränsas ordet 
kommunikation inte enbart till talad kommunikation utan avser snarare informationsutbyte 
i allmän form. (Winograd, 1987-88) 
 
Under 90-talet har denna teoriinriktning inspirerat flera IS-forskare. Pionjärer på området 
var Terry Winograd och Fernando Flores, men även Göran Goldkuhl och Kalle Lyytinen 
intresserade sig tidigt för detta perspektiv. Talaktsteori har fått stor genomslagskraft inom 
flera ramverk avsedda för kommunikationsmodellering. Den teoretiska grunden till 
talaktsteori är de så kallade talhandlingsteorierna och den kommunikativa handlingsteorin. 
Dessa bakomliggande teorier har bearbetats för att kunna användas som grund för 
systemutveckling och har sedan i början av 80-talet inspirerat flera forskare inom 
informationssystemområdet. 
 
Talhandlingsteori 
Talhandlingar är inte separata händelser, utan delar i större konversationsstrukturer. Med 
konversation menas alla koordinerade sekvenser av handlingar som kan tänkas ha en 
lingvistisk betydelse. Konversationen inleds med en förfrågan eller ett erbjudande som 
leder till ett antal framtida handlingar. Hela tiden finns ett begränsat antal möjliga 
handlingar som bestäms av vad som tidigare hänt, till exempel accepterande av förslaget 
eller ett moterbjudande. Konversationen avslutas när bägge parter inte längre förväntar sig 
några ytterligare handlingar från motparten. (Winograd, 1987-88) 
 
Austin var den engelske språkfilosof som grundade talhandlingsteorin. Fram till mitten av 
1900-talet utgick all språkteori från att språkets huvudsakliga funktion var att beskriva 
världen. Teorier om språk hade därför bara handlat om språkliga yttrandens sannings-
villkor. Austins viktiga bidrag med att introducera talhandlingsteorin var att visa att 
språket även är ett handlingsmedium. Han menar att när vi säger något, det vill säga när vi 
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använder språkliga satser i yttranden, gör vi inte enbart beskrivningar som kan vara sanna 
eller falska. Språkliga yttranden används också till att lova, fråga, beordra, bekräfta och 
varna etc. Villfarelsen att språket bara används för att beskriva fakta, och att språkliga 
yttranden bara kan värderas med utgångspunkt från sanningskriterier, kallar Austin för 
The descriptive fallacy. En analys av språkanvändningen som enbart bygger på sannings-
kriteriet visar att i så fall är mycket av språkanvändningen meningslös, genom att många 
yttranden inte går att värdera som sanna eller falska. Austin hävdar därför att yttranden 
som inte kan värderas som sanna eller falska istället borde betraktas som handlingar som 
antingen kan vara lyckade eller misslyckade. Att säga något är enligt Austin att utföra tre 
samtida handlingar, en lokutionär handling (locutionary), en illokutionär handling 
(illocutionary) och en perlokutionär (perlocutionary) handling. Den lokutionära 
handlingen representerar själva utsägandet av ett yttrande, vilket innebär att vi även utför 
en illokutionär handling eftersom den representerar de verkningar som  kan krävas att 
yttrandet ska ha. (Austin i Holm, 1996) 
 
Som en konsekvens av det som sägs, orsakar det en effekt hos lyssnaren, baserat på de 
tankar och övertygelser som personen i fråga har. Till exempel, genom att argumentera 
kan jag övertala eller övertyga en person, genom att begära något kan jag få en person att 
utföra något och så vidare. Detta visar på perlokutionära handlingar. (Holm, 1996) 
 
Searle utvecklade talhandlingsteorin genom att göra den mer generell. Han analyserade 
talhandlingstypiska förutsättningar och regler för lyckade talhandlingar som inte är 
institutionellt bundna (institutionellt obundna talhandlingar, till exempel lova, fråga, 
begära, etc.). Searle menar att det utmärkande med mänsklig kommunikation är att den 
lyckas så fort lyssnaren har förstått talhandlingen på det sätt som talaren har avsett. För att 
förstå innebörden av en kommunikation måste den sättas in i sin kontext. För att få nytta 
av talhandlingsteorin vid modellering av verkliga kommunikationssituationer, måste 
teorierna anpassas och formas i ett ramverk. Ett sätt att anpassa teorierna är att gruppera 
elementära talhandlingar i olika komplexa mönster som exempelvis kan användas för att 
koordinera aktiviteter i en organisation. (Hirschheim et.al., 1998) 
 
Habermas (1995) har utvecklat en egen version av talhandlingsteorin som han kallar för 
formalpragmatik och som enligt Habermas har till uppgift att identifiera och rekonstruera 
universella betingelser för möjlig inbördes förståelse. Detta innebär att Habermas i 
samband med formalpragmatiken analyserar allmängiltiga förutsättningar för lyckad 
kommunikation som bygger på samförstånd. Poängen med talhandlingsteorin är att den 
pekar på den generativa kraft som finns i språkliga yttranden. Kraften innebär att vi kan 
säga att en talhandling lyckas om den skapar en aktörsrelation mellan talare och lyssnare, 
en relation som innebär att lyssnaren förstår och accepterar talhandlingen på det sätt som 
talaren avsett, till exempel som ett löfte, en order eller ett påstående. (Ibid.) Habermas 
(1995) menar att lyssnaren har förstått en talhandling fullt ut när han vet under vilka 
förutsättningar den är acceptabel. 
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Jämförelser mellan talhandlingsteorier 
Auramäki och Lyytinen (1996) har gjort en jämförelse över de talhandlingsteorier som 
nämnts ovan och hur dessa bidragit till forskningen inom informationssystem. De anser att 
dessa teorier kan ses som attacker på varandra och vill hellre se ett perspektiv där för-
delarna i de olika teorierna lyfts fram och plockas ut för att integreras i ett gemensamt 
perspektiv. Enligt författarna finns två kriterier för vad som kan sägas utgöra en lyckad 
talhandling. Dels att både talare och lyssnare förstår det som sägs och är överens och dels 
att det krävs att både talare och lyssnare förstår kontexten i vilken den äger rum. (Ibid.) 
 
Kommunikationsteori 
Ur det kommunikativa synsättet betraktas informationssystemet enligt Eriksson (2000) 
som ett medium för kommunikation och begränsar inte synen till att det bara innehåller 
information. Informationssystemet ger dessutom kommunikationsmöjligheter via olika in- 
och ut-enheter och medier som till exempel mus, tangentbord, bildskärm, skrivare och 
högtalare vilket gör att informationssystemet även kan betraktas som ett interaktivt 
multimedium. Informationssystemet kan genom den funktionalitet som det erbjuder 
användas till att utföra ett antal grundläggande kommunikationsrelaterade handlingar. 
Detta är handlingar med en instrumentell karaktär som kan utföras av sändaren och 
uttolkaren med hjälp av de funktioner som finns i informationssystemet. (Eriksson, 2000) 
 

3.3.3.1 Handlingssystem 
 
Enligt Goldkuhl (1996) är informationssystem ett handlingssystem. Han menar också att 
med ett informationssystem kan viktiga verksamhetshandlingar realiseras, eftersom 
informationssystemet används av människor i organisationers verksamhet. Sådan 
användning kan innebära olika typer av handlingar som interaktiva och automatiska. I en 
interaktiv handling interagerar en användare direkt med ett datorbaserat system. Ett 
exempel är en ordermottagare som lägger en order i dialog med ett ordersystem. En 
automatisk användning innebär att informationssystemet självständigt utför vissa 
förutbestämda handlingar. (Goldkuhl, 1996) 
 
En användningssituation innebär en verksamhetshandlande, dvs. utförande av handlingar. 
En användningssituation kan definieras som en aktivitet, dvs. en eller flera nära relaterade 
handlingar. I en interaktiv användningssituation ingår som utförare av handlingar: (Ibid.) 
 
• En eller flera aktörer (systemanvändare) 
• Situationsbestämda delar av aktuellt datorbaserat system 
 
I den interaktiva användningssituationen använder sig ordermottagaren av informations-
systemet för att utföra sin viktiga affärshandling, t.ex. att lägga en order. Den handlingen 
utförs med hjälp av systemet. Systemet i sin tur erbjuder möjligheter och underrättar sedan 
att utföra denna handling. När väl ordern är lagd så kan systemet automatiskt producera en 
plocklista till lagret, vilket kan ses som en beordrare om leverans. Här är systemet 
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programmerat att utföra vissa handlingar av affärsmässig betydelse. I båda fallen, 
interaktiv och automatisk, så har informationssystemet en potential för utförande av olika 
handlingar. Handlingar kan också ses som en aktivitet som syftar till att producera ett 
resultat. Kommunikativa handlingar innebär till exempel att ett meddelande skrivs. Ett 
sådant meddelande utgör både del i den aktiva delen av handlingen och innebär ett resultat 
av handlingen. Order är det som skapas i handlingen "att lägga order" och blir sedan det 
påtagliga och kvarvarande resultatet av denna handling. Ordern kan alltså finnas kvar som 
en tidigare utförd handling. En sådan tidigare utförd handling kan användas som underlag 
för andra handlingar. (Ibid.) 
 
Handlingspotential 
Goldkuhl (1996) menar att handlingspotentialen är informationssystemets verksamhets-
språkliga regler som reglerar informationssystemets handlingsmöjligheter. Det vill säga 
vad som kan göras med hjälp av informationssystemet. Handlingspotentialen kan ses som 
informationssystemets skelett. Den styr vad som görs, vilka typer av meddelanden som får 
finnas, lagring och presentation. Genom handlingspotentialen avgränsas och bestäms 
informationssystemets handlingsrepertoar. Informationssystemet är baserat på denna 
handlingspotential, det innebär interaktiva och automatiskt utförda kommunikativa 
handlingar, som resulterar i meddelanden. (Ibid.) 
 
Handlingsminne 
Tidigare utförda handlingar i form av meddelanden kan behöva sparas och utgör då 
informationssystemets handlingsminne. Detta innebär att det är ett minne över tidigare 
utförda kommunikativa handlingar. Informationssystemet håller inte bara ett minne över 
egna tidigare utförda handlingar, utan också ett minne över viktiga kommunikativa 
handlingar som riktats mot det. Meddelanden till informationssystemet kan behöva sparas 
för senare bruk. Om ett informationssystem producerar, automatiskt eller interaktivt, en 
orderbekräftelse till kund, så är det givetvis viktigt för företaget att de håller reda på ett 
sådant löfte om framtida leverans. I ett faktureringssystem fås vanligtvis information om 
tilldelade kredittider för olika kunder av en kreditbedömare i företaget. Detta fakturerings-
system ska då i sin fakturering av kunder utgå från sådana tilldelade kredittider. Systemet 
måste därför hålla reda på meddelanden som de fått om tilldelade kredittider. Det vill säga 
att systemets minne bör bevara handlingar som kommunicerats till systemet. (Ibid.) 
 
Handlingsutrymme 
En användares handlingsutrymme utgörs av de möjligheter och begränsningar av olika 
slags handlande som ett informationssystem medför (Goldkuhl och Röstlinger, 1997). 
Handlingsutrymmets innebörd framförs även av Löwgren och Stolterman (1998) som 
betonar att det som inträffar inte bara är ett resultat av en design utan även ett resultat av 
hur systemen används. Informationssystem påverkar vårt handlingsutrymme på olika sätt 
varav en del är designade, förutsägbara och önskade, medan andra inte är ett resultat av 
design, inte förutsägbara och kanske inte önskade. Handlingsutrymmet definieras genom 
vad användaren ser som möjliga respektive omöjliga handlingar. Detta påverkas av 
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användarens erfarenheter, kunskap, handlingskontext och informationssystemets form, 
struktur och funktion. (Ibid.) 
 
Genomskinlighet 
Genomskinlighet i det här fallet handlar om i vilken utsträckning användaren kan förstå 
och utnyttja den funktionalitet som affärssystemet avser att erbjuda. Det finns en 
dimension av genomskinlighet som sträcker sig från en svart låda till en glaslåda. Den 
svarta lådan är en artefakt som är helt omöjlig att se igenom. Användaren lägger in data 
och ut kommer information eller handlingar, men det är svårt för användaren att se vad 
som händer däremellan. Den andra ytterligheten är glaslådan där användaren kan se hela 
processen och får en förståelse för processen och kan även påverka den. Vilken grad av 
genomskinlighet som artefakten får är en avgörande faktor för hur artefakten kommer att 
användas, det vill säga vilket handlingsutrymme som skapas. En ogenomskinlig design ger 
användarna litet handlingsutrymme men hög säkerhet och kontroll, medan en mer 
genomskinlig artefakt ger större flexibilitet för användarna men mindre kontroll över hur 
artefakten kommer att användas. (Ibid.) 
 
Affärshandlingar 
Informationssystem i företag hanterar meddelanden från olika affärsmässiga handlingar. 
Dessa kan vara (Ibid.): 
 
• Direkta (kommunikativa) affärshandlingar 
• Underlag för affärer 
 
Med direkta affärshandlingar avses alltså handlingar som utförs som delar i företagets 
görande av affärer med kunder som t ex: 
 
• Ta emot och besvara kundförfrågningar 
• Ge offerter och andra typer av kunderbjudanden 
• Ta emot och bekräfta order från kund (göra åtagande) 
• Komma överens med kund genom kontrakt, ramavtal eller liknande (ömsesidiga 
åtaganden) 
• Fullborda åtagande genom tillverkningsorder, leveransorder 
• Avisera leverans 
• Fakturera 
 

3.3.3.2 Olika handlingstyper 
 
Meddelanden som ett resultat av kommunikativa handlingar är centralt inom 
handlingsbarhet. Meddelandet representerar ett viktigt koncept ae-meddelanden 
(handlingselementära meddelanden). Ett ae-meddelande är den minsta analysenheten vid 
studier av handling. (Ågerfalk 1999, 2003) Ett ae-meddelande är ett resultat av en e-
handling (elementär handling), vilken består av ett proposionellt innehåll (vad 
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meddelandet refererar till, beskriver någon del av världen) och ett handlingsmodus 
representerar vad kommunikatören gör i förhållande till tolkaren t.ex. lovar något 
(avsikten som utföraren har med meddelandet) (Ågerfalk, 2003). I ett skärmdokument är 
handlingsmodus det som identifierar vad informationen (det propositionella innehållet) 
innebär. Handlingsmoduset kan t.ex. vara en beställning. En användningssituation består 
av en eller flera handlingar, som benämns elementära handlingar. En elementär handling 
resulterar i ett handlings elementärt meddelande, eller ett ae meddelande. Interaktiva och 
konsekventiella elementära handlingar kan ytterligare brytas ner i deras beståndsdelar, e-
interaktioner. En e-interaktion är en enda interaktion mellan utförare och ett informations-
system som utförs genom användning av ett interaktivt skärmdokument i informations-
system, som ett formulär eller dialogbox (Goldkuhl & Ågerfalk, 2002). I samband med 
elementära handlingar, är det möjligt att prata om navigations handlingar som utförs för att 
kunna navigera inom ett informationssystem. Dessa stödhandlingar behövs för att 
användaren skall kunna utföra sina elementära handlingar. Tillsammans ger det oss tre 
nivåer av handling som utförs i relation till informationssystemet: användningssituationen, 
e-handlingen och e-interaktionen. I alla dessa tre nivåer finns det åtminstone en 
kommunicerande aktör och en tolkare som responderar. (Ågerfalk et.al, 2002) Ågerfalk 
(1999) ger ett exempel på dessa nivåer där en användningssituation beskrivs som berör 
orderhantering. Delar av denna situation kan vara e-handlingarna; placera en order och 
bekräfta order. Typiska e-interaktioner som del av orderbekräftelse kan vara identifiera 
kund, kontrollera leveransmöjligheter och skicka orderbekräftelse. Den sista e-
interaktionen används för att utföra hela e-handlingen. Från handlingsbarhetsperspektivet 
är en nyckelegenskap av informationslagring och informationshämtning att de erbjuder ett 
handlingsminne. Ett minne som lagrar information om utförda elementära handlingar (och 
motsvarande ae- meddelanden) och viktiga handlingsförutsättningar. (Ågerfalk et al,2002). 
 

3.3.4 Handlingsorienterat perspektiv 
 
Det finns en markant skillnad på hur ett Informationssystem betraktas vid ett handlings-
orienterat perspektiv jämfört med ett datadrivet perspektiv. Via handlingsorienterat 
perspektiv ser vi informationssystem som kommunikationssystem. Det datadrivna 
perspektivet ska presentera informationssystem som en avbild av verkligheten 
representerad i form av en databas. Det handlingsorienterande perspektivet har inte fokus 
på system som strikta verktyg för arkivering och transportering av data. Handlings-
orienterat perspektiv har istället fokus på vad användaren gör när informationssystem 
används som ett kommunikationsverktyg för att utföra handlingar i verksamheter. Via 
perspektivet betraktas system som teknikförmedlad verksamhetskommunikation. 
Ändamålet med informationssystem utifrån denna betraktelse är att människor kan ”tala” 
med varandra och därmed ge och få information, att utföra så kallade kommunikativa och 
tolkande handlingar. (Goldkuhl & Ågerfalk, 2002) 
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3.3.5 Handlingsbarhet 
 
Levén (1995) var den förste att använda ordet handlingsbarhet (actability) inom IS-
sammanhang. Levéns licentiatavhandling från 1995 behandlar begreppen användning och 
handling och går från användargränssnitt till klientgränssnitt, från användare till klient, 
från användningskvalitet till tjänstekvalitet, och slutligen, från usability till actability. 
Levén (1995) ser handlingsbarhet som ett mått av kvalité av det utvärderade värde som 
informationssystem ger företaget med kunden i centrum det vill säga, en klar vinkling mot 
tjänstekvalitet.  
 
VITS är en nätverksbaserad och flerakademisk forskningsorganisation. Forskare från flera 
akademiska lärosäten, bland annat ingår Linköpings universitet i gruppen. Dessa forskare 
med professor Göran Goldkuhl i spetsen ser på begreppet handlingsbarhet annorlunda 
jämfört med Levén. Ågerfalk (1999) anser att Levéns beskrivning inte räcker fullt ut för 
att kunna göra en fullgod definition av begreppet. Enligt Ågerfalk (1999) handlar inte 
begreppet om möjligheten att skapa värde för kunden med hjälp av informationssystem 
utan snarare om vilket stöd informationssystem ger användaren att utföra verksamhetens 
processer utan att för den skull sätta kunden i centrum. 
 
Definition av Goldkuhl & Ågerfalk (2001, s. 2) av handlingsbarhet i IS-sammanhang är: 
 
”Ett informationssystems förmåga att utföra handlingar samt att möjliggöra, befrämja 
och understödja användare att utföra sina handlingar, både genom systemet och baserat 
på meddelanden från systemet, i syfte att bidraga till verksamhetens effektivitet och 
kvalitet.”  
 
Den definition av handlingsbarhet som VITS-gruppen syftar på utgår från två givna 
teoretiska fundament, den ena är Människa-Dator-Interaktionsområdet (MDI) den andra är 
Talaktsteori. Cronholm et al (1999) för en diskussion om hur dessa bägge teorier kan ligga 
till grund för att utveckla bättre informationssystem genom begreppet handlingsbarhet. 
Cronholm et al (1999) utgår från Schakels ramverk gällande användning av IS. Ramverket 
består av fyra delar, användare, uppgift, verktyg och omgivning (se fig. 13, (a)) 
 

 
Figur 13 (a)Schakels ramverk och (b)ramverk handlingsbarhet 

(Källa: (a) Schakel, 1984 sid. 57 & (b) Ågerfalk, 2003, sid. 253) 
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De tre binära relationerna mellan användare - verktyg, användare - uppgift samt uppgift - 
verktyg är viktiga relationer, men det som är av stor vikt att förstå, enligt Ågerfalk (2003), 
är den trefaldiga relationen mellan dessa. Aktören genomför en handling som riktar sig 
mot en annan aktör via användandet av ett IS. Verksamhetskontexten är viktig då alla 
dessa tre roller måste förstås inom en specifik verksamhetskontext (se fig.13, (b)). (Ibid.) 
 
Kravtekniska klyftan 
Ågerfalk et.al. (1999) konstaterar en kravteknisk klyfta, mellan verksamhets - och 
systemutformning (se figur. 14). De anser att systemutvecklingsarbetet ska ske på så vis 
att verksamhetsprocesser sammanförs med aspekter från MDI och att användbarhets-
faktorer sammanförs med designen av verksamhetsprocesser. Denna integrerade ansats 
ska angripa klyftan eller problemet från två håll. Praktiskt arbete med hjälp av en notation, 
så kallade ”kommunikativa handlingar”, ska fungera som integrerare och tanken med detta 
är att de bägge kravbilderna ska närma sig varandra. Talaktsperspektivet medför att 
designen av verksamhetsprocesser blir design av kommunikativa handlingsstrukturer. 
Författarnas tanke är att med hjälp av handlingsbarhetsperspektivet kunna motverka den 
kravtekniska klyftan och därmed öka graden av handlingsbarhet i IS. (Ibid.) 

 
 

 
 

Figur 14 Illustration över den kravtekniska klyftan 

(Källa: Ågerfalk et.al., 1999, s.3) 
 

3.3.6 Jämförelse mellan handlingsbarhet och användbarhet 
 
Begreppet användbarhet är starkt knutet till MDI och handlar om kvalitéer i samspel 
mellan människa och informationssystem (Preece et.al., 1994). Användbarhet och 
handlingsbarhet innefattar varierande idealtyper för vilken som är den kvalitativt sett mest 
viktiga rollen i ett givet sammanhang. Den största skillnaden enligt Ågerfalk (2003) är att 
användbarhetsbegreppet starkt fokuserar på interaktionen mellan användare och dator och 
bortser från den kontext där detta samspel ska fungera. En ytterligare skillnad mellan 
begreppen är att användbarhet ska förstås i en specifik brukssituation vilket ofta innebär 
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att betrakta användbarhet i en situation där en användare använder en dator, detta trånga 
synsätt exkluderar andra användare att få nytta av ett informationssystem. (Ågerfalk 2003) 
Handlingsbarhetsperspektivet föreslår en specifik användningskontext, vilket är en social 
kontext i vilken människor samarbetar för att göra affärer med stöd och hjälp av ett 
informationssystem (Cronholm et.al., 1999). 
 
Cronholm et.al. (1999) menar att handlingsbarhet inte ska vara en del eller en utbyggnad 
av användbarhet. Ågerfalk (1999) menar på att man inte kan bortse från användbarhet utan 
designa med detta i åtanke. Cronholm et.al. (1999) framhåller att handlingsbarhet är en 
kombination av traditionella teorier för användbarhet och systemutvecklingsmetoder med 
syftet att skapa bättre informationssystem. Inom handlingsbarhet ser Ågerfalk (1999) tre 
centrala begrepp; användare, uppgift och verktyg.  
 
Ser vi på skillnaderna mellan användbarhet och handlingsbarhet, så är de mer tydliga om 
vi jämför den mer traditionella synen på användbarhet mot handlingsbarhet, eftersom 
synen på användbarhet var mer riktad på användaren, för att senare även inkludera 
relationen mellan användare och informationssystemet, det vill säga gränssnittet i vår 
tolkande mening. Som vi ser har användbarhetsbegreppet ingen entydig definition, men 
användbarhetsbegreppet har på senare tid även inkluderat arbetsutformningen.  
 
Vi ser att Allwood (1998) har en bred syn på användbarhetsbegreppet eftersom han ser 
användbarhet som en interaktiv egenskap dvs. att ett programs användbarhet bestäms av 
olika egenskaper i användningssituationen och dessa egenskapers samverkan. Han menar 
att det är egenskaper hos programmet och uppgiften och de aktuella användarna som är 
viktiga, men Allwood menar även att andra delar av användningssituationen kan ha 
betydelse som anpassning, användarvänlighet, acceptans och kompetens. Vi ansluter oss 
till Allwood (1998) och vi menar att det är flera faktorer som tillsammans bestämmer ett 
programs användbarhet, men vi anser även som Levén (1995) att hur användbarhet kan 
definieras beror på hur användarna och systemets funktioner definieras. Vi hävdar att 
användbarhet ska ses som en länk mellan teknik och arbetsutformning där användbarhet 
handlar om att skapa en miljö med ömsesidiga ansvarstaganden för både anställda och 
ledning som då kan utnyttja tekniken för att utveckla sina färdigheter. En något senare 
definition av användbarhet har Ottersten & Berndtsson (2002) som anser att begreppet 
användbarhet på senare år har skiftats från att endast ha fokuserats på det mänskliga 
systemet till att se ”produkten och dess användning i ett sammanhang”. Vi får då den 
uppfattningen om vi tolkar detta sammanhang som författarna påstår inkluderas i 
begreppet användbarhet, att det inte finns så stora skillnader mellan dagens syn på 
användbarhet och handlingsbarhet. Ågerfalk (2003) för ett resonemang om att skillnaden 
mellan användbarhet och handlingsbarhet är den att användbarhet starkt fokuserar på 
interaktionen mellan användare och dator och bortser från den kontext där detta samspel 
ska fungera. Denna jämförelse som Ågerfalk (2003) gör är förmodligen, enligt oss, 
relaterad till den mer traditionella synen på användbarhet. Vi har konstaterat att det finns 
skillnad på olika definitioner av användbarhet. Detta beror naturligtvis på vilket av 
användare, arbetsuppgift eller artefakt som fokuseras. Kan det vara så att eftersom 
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användbarhetsbegreppet har ändrats till att även inkludera det sammanhang som 
produktens användning sätts inför, att användbarhetsbegreppet har fått en ny innebörd, 
som är mer relaterad till handlingarna än det traditionella synsättet ”användare i det 
mänskliga systemet”. 
 

3.4 Utvärdering 
 
Lundahl & Skärvad (1999. s.206) definierar utvärdering som ”bedöma resultatet av något” 
och med det menar författarna resultatet av både en undersökningsaktivitet och aktiviteten 
i sig. En utvärdering kan enligt författarna kännetecknas av att forskaren i efterhand 
fastställer resultat, effekter och konsekvenser av vidtagna åtgärder. Många gånger görs en 
utvärdering mot fastställda mål eller bedömningskriterier, vilket kan ses som lite för snävt 
av en utvärdering då det inte är det enda syftet med en utvärdering. Patton (1997) menar 
att en utvärdering av ett system även involverar utvärdering av dess implementation, 
programprocess, oförutsedda konsekvenser och långsiktiga följder. Pattons definition av 
systemutvärderingar är: 
 
”Program evaluations is the systematic collection of information about the activities, 
characteristics and outcomes of programs to make judgements about the program, 
improve program effectiveness, and/or inform decisions about future programming. 
Utilization-focused program evaluation is evaluation done for and with specific intended 
primary users for specific, intended uses.” (Patton, 1997, s. 23) 
 
Utvärdering, definieras enligt NE (2005) som en sammanfattande benämning för metoder 
som har till syfte att systematiskt bedöma resultat och långsiktiga effekter av genomförda 
insatser (handlingar). NE tar upp tre olika tillvägagångssätt för utvärderingar: 
 
• Jämförelser mellan experiment- och kontrollgrupper för fastställande av förhållandet 

mellan insatser och effekter. 
 
• Måluppfyllelsemätning, där det relateras resultat i förhållande till detaljerade mål. 
 
• Noggrann avbildning av det som ska utvärderas och beskrivning av de 

förändringsprocesser som genomförda handlingar leder till. (NE, 2005-01-13) 
 
Utvärderingar som används under utvecklingsprocessen kallas för formativa utvärderingar 
och används för att kontinuerligt utvärdera om produkten motsvarar användarnas behov 
när det bl. a gäller användbarhet och värderingsgrunder. Syftet är att få idéer under 
arbetets gång och förbättra produkten efter reflektion över varför det inte fungerar som det 
var tänkt. (Scriven, 1967) 
 
Utvärderingar som görs i efterhand för att fastställa slutresultatet, d v s grad av mål-
uppfyllelse, kallas för summativa utvärderingar. De summativa utvärderingarna görs först 
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när programmet är klart och syftet med testningen är att mäta hur väl uppställda mål 
uppfyllts. Det kan sägas 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 tidpunkten och syftet som skiljer dem åt. Det kan sägas att det 
vid formativa utvärderingar kan vara specifika saker utvärderaren värderar och att 
utvärderingsresultatet används aktivt för en re-design i en pågående utvecklingsprocess. 
Medan det vid den summativa utvärderingen är helheten för det slutliga resultatet som 
värderas. (Ibid.) 
 

3.4.1 Olika utvärderingsansatser 
 
Cronholm & Goldkuhl (2003) beskriver om sex olika generiska typer för utvärdering av 
informationssystem och dessa är: 
 
• Målfri utvärdering av informationssystemet som sådant 
• Målfri utvärdering av informationssystemet med användare 
• Målbaserad utvärdering av informationssystemet som sådant 
• Målbaserad utvärdering av informationssystemet med användare 
• Kriteriebaserad utvärdering av informationssystemet som sådant 
• Kriteriebaserad utvärdering av informationssystemet med användare 
 

3.4.1.1 Målfri utvärdering 
 
En målfri utvärderingsstrategi innebär att det inte finns några utstakade mål framtagna att 
jämföra informationssystem med. Det är en induktiv och situationsanpassad strategi med 
en mer tolkande ansats. Med detta tolkande perspektiv ses informationssystem som sociala 
system, där syftet är att nå en djupare förståelse av utvärderingsobjektet. Här är det enbart 
kvalitativ ansats som används och det som avses att studera är: (Ibid.) 
 
• Egenskaper hos studieobjektet 
• En inventering av möjliga problem 
 

3.4.1.2 Målbaserad utvärdering 
 
Målbaserad utvärdering innebär att det är explicita mål som ligger till grund för 
utvärdering av informationssystem. Mål som identifieras med hjälp av organisatoriskt 
innehåll. Det behöver inte specifikt vara mer traditionella hårda mätbara mål strategin 
inriktar sig på, utan målen kan även vara av mänsklig eller organisatorisk karaktär. Både 
en kvantitativ och en kvalitativ ansats kan användas/ kombineras, och det som avses mätas 
och studeras med denna ansats är: (Ibid.) 
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• Om förbestämda mål uppfylls eller inte 
• I hur stor grad dessa mål uppfylls 
• På vilket sätt målen uppfylls 
 
Patton (2002) tar upp skillnad mellan målbaserad och målfri utvärdering. Han menar att 
målbaserad utvärdering mäter graden av uppfyllelse hos förutbestämda och väldefinierade 
mål, medan målfri utvärdering innebär en förutsättningslös studie utan att ha någon 
kännedom om syftet med det som utvärderas. Han framför bland annat att utvärderaren 
genom målfria utvärderingar kan få fram icke förutsägbara oväntade effekter som annars 
inte skulle gå att få fram. Vidare nämner han också att det kan vara ett sätt att upprätthålla 
undersökarens oberoende och komma utanför de möjliga begränsningar, förutbestämda 
mål kan innebära för utvärderingen som sådan. Enligt Patton (2002) är målbaserad 
utvärdering den mer klassiskt använda utvärderingen som mest används. 
 

3.4.1.3 Kriteriebaserad utvärdering 
 
Kriteriebaserad utvärderingsstrategi innebär att explicita kriterier används som underlag 
för utvärdering. Skillnaden gentemot den målbaserade utvärderingen är att kriterierna är 
generella och inte avgränsade av organisatoriskt specifikt innehåll. Kriterierna som 
används är grundade i och erhållna från ett eller flera mer specifika perspektiv/teorier. 
Genom kriterierna fokuserar utvärderaren på särskilda kvalitéer som 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 Människa-Dator-
Interaktion (MDI) går det att finna checklistor eller heuristik. Vad som är typiskt för dessa 
ansatser är att det är informationssystemens gränssnitt eller/och interaktion mellan 
användare och informationssystem som är bas för utvärderingen tillsammans med ett antal 
fördefinierade kriterier. Mer handlingsorienterade kvalitetsideal och principer för 
utvärdering handlar om att förstå om och hur informationssystemen stödjer handlingarna 
som utförs inom affärsverksamheten. Liksom den målbaserade utvärderingsstrategin är 
den kriteriebaserade deduktiv och även här inte nödvändigtvis fokuserad på tekniska och 
kvantitativa data. Kvalitativa mjukare kriterier går också att använda. Det som avses mätas 
med denna ansats är: (Ibid.) 
 
• Om förbestämda kriterier uppfylls eller inte 
• I hur stor grad dessa kriterier uppfylls 
• På vilket sätt kriterierna uppfylls 
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3.4.1.4  Handlingsbarhetskriterier 
 
Forskning inom området handlingsbarhet har bidragit till ett antal kriterier att utvärdera 
informationssystem utifrån. Dessa kriterier har efter ett antal empiriska studier 
omvärderats och reviderats. I dagsläget finns det elva utvärderingskriterier som kan 
användas som utgångspunkt för utvärderare av informationssystem utifrån handlings-
barhetsperspektivet (Ågerfalk et al, 2002). Vår uppfattning är att dessa kriterier kan ses 
som kvalitetsideal för att uppnå handlingsbarhet. Vidare anser vi att kriterierna utgår från 
de som presenteras i avsnitt 3.3.3.1 vilka berör synen på informationssystem som 
handlingssystem. Handlingsbarhetskriterierna nedan, vilka är numrerade från ett till och 
med elva, är citerade från Ågerfalk et.al. (2002, s. 6) 
 

1. Situational context awareness 
Performers should always know what they are doing, and what they are supposed to be 
doing, by only looking at the interactive screen documents available. 
 

2. Good conditions for action in shown information  
Information shown to performers should be adequate (necessary and sufficient) so that 
actions can be intuitively based on it. This includes both information from developer-to-
user (labels, captions, help texts, et cetera) and information involved in user-to-user 
communication. 
 

3. Good conditions for action in required information  
Information that the system requires from performers should be meaningful and easily 
provided to the system. That is, the performer should understand why the information is 
required and the information shall be accessible. 
 

4. Easily accessible and adequate action memory  
Information about previously performed actions and other action prerequisites should be 
easy to access. 
 

5. Action-legible IT-systems  
Expressive interactive user interface components (icons, labels, et cetera) should be used. 
The language used should correspond with the users’ professional language. Known and 
understandable consequences of possible actions should be described. Propositional 
content, signifier of action mode and information about communicator should be visible 
and kept together. Separate messages should be kept separate (one thing at a time). 
 

6. Legible and relevant feedback  
Description and explanation of the system’s performed and scheduled future action(s) 
should be readily available. Effects of these actions should be shown. Alternative future 
user actions should be visible and choice of course of action to take should be informed by 
the system. 
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7. Visible actors  
Information about performer, communicator and intended interpreter(s) should be easily 
accessible, both role and person. 
 

8. Restrictions and opportunities in navigation utilized  
Should admit focus and work task changes. Sometimes sequence restrictions are necessary 
and desirable. 
 

9. Accurate timing  
Messages should reach intended interpreters in due time. If not, resulting delays may cause 
problems for the organization (such as additional actions for the performer). 
 
 

10. Interpretation initiative  
Receipt and interpretation of messages should be possible at desired places and in 
desirable ways. This may be affected by technological solution in terms of, for example, 
transmission strategy (push or pull, synchronous or asynchronous, et cetera) and types of 
devices (mobile phones, PCs, PDAs, et cetera). 
 

11. Distribution of actions  
The performance of actions should be allocated to human actors and information systems 
so that users gain maximal support in terms of, for example, decision support vs. 
automated actions. 
 

3.4.1.5 Utvärdering av informationssystem som artefakt 
 
När det gäller strategin att utvärdera informationssystem utan användares uppfattning, 
innebär det att resultatet i sin helhet baseras på utvärderarens förståelse av hur 
informationssystemet stödjer organisationen. Studieobjektet är systemet och dess tänkta 
användning genom dess funktionalitet, men även dokumentation av informationssystemet 
är möjlig som datakälla. Det som avses mätas med denna ansats är: (Cronholm & 
Goldkuhl, 2003) 
 
• Vad som är möjligt att göra med informationssystemet inom organisationen. 
 

3.4.1.6 Utvärdering av informationssystem i användning 
 
Resultatet av denna utvärdering grundas inte bara på utvärderarens förståelse av hur 
informationssystem stödjer organisationen. Det baseras också på användares uppfattning 
om hur informationssystemet stödjer deras arbete. Att utvärdera informationssystem under 
användning betyder att utvärderarna intervjuar användare samt studerar en situation där en 
användare interagerar med ett informationssystem. Användarnas uppfattning och 
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förståelse av informationssystemets kvalitet och hur det passar deras arbete kan vara en 
annan datakälla, liksom informationssystemet i sig själv och eventuell dokumentation. Det 
som avses mätas med denna strategi är: (ibid.) 
 
• Användares subjektiva uppfattningar och attityder gentemot informationssystemet. 
 

3.4.2 Kontextuell utvärdering 
 
Kontextuell uppgiftsanalys/utvärdering är en närmare studie som görs bland annat av 
användarnas nuvarande arbetsuppgifter genom observationer och intervjuer för att få 
kunskap om deras verksamhetskontext, arbetsuppgifter och arbetssätt. (Mayhew, 1999) 
 
För att utveckla förståelse kring den kontextuella utvärderingen bör man se hur den 
används eller gestaltas i olika kontexter samt vilka motiv som används i utvärderings-
arbetet och vilka intressenter/problem som ställs i fokus. Därmed kan olika typer av 
utvärdering urskiljas i olika sammanhang och tidpunkter. Vad utvärdering är och hur 
utvärderingstänkandet ser ut blir därmed något som är perspektiv- och kontextberoende, 
snarare än ett generellt begrepp. (Zetterberg, 1997) 
 
Ett perspektiv vid utvärderingen kan då till exempel vara ur en användarkontext eller 
forskningskontext. För användarna i verksamheten ska utvärderingen tillgodose behovet 
av information för att användarna ska kunna ställa krav på verksamhetens kvaliteter och 
kunna välja mellan olika utbud. Utvärderingen kan också ses som kvalitetssäkrande av att 
verksamheten motsvarar vissa grundläggande krav. I denna användarkontext kan vi tala 
om utvärdering som kvalitetssäkring. Syftet är att bidra till den yttre förståelsen av 
systemet. Vid utvärdering som bedrivs av forskare är det ofta den kritiskt granskande 
funktionen som står i fokus. I forskningskontexten ses utvärdering mer eller mindre som 
en variant av forskning. Syftet är att generera kunskap som kan bidra till ökad teoretisk 
förståelse av verksamheten. (Ibid.) 
 

3.4.3 Processmodell för utvärdering 
 
Det vi har funnit i vedertagen teori om hur informationssystem kan utvärderas ur ett 
handlingsbarhetsperspektiv är denna processmodell, se fig. 15, som Ågerfalk et.al. (2002) 
föreslår. Det är en ansats som består av en processmodell som innehåller två analytiska 
verktyg som används under utvärderingen. Det ska även användas en uppsättning 
handlingsbarhetsheuristiker eller kriterier därtill och ett analytiskt schema för 
klassificering av IS-funktionaliteten i relation till handlingen. Varje analys utvärderas efter 
tre steg: Granskning, utvärdering och formulering av förändringsförslag, se fig. 15. (Ibid.) 
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Figur 15 Processmodell för utvärdering av handlingsbarhet 

(Källa: Ågerfalk et.al., 2002, s. 4) 
 

3.4.3.1 Idealtypisk analys 
 
Den idealtypiska analysen, se figur 15, har fått inspiration från målbaserad utvärdering, se 
3.4.1.2, och kriteriebaserad utvärdering, se 3.4.1.3. Under den här analysen utvärderas 
informationssystemet utifrån ett antal handlingsbarhetskriterier. Syftet med denna analys 
är att kartlägga möjliga användningsområden för systemet och att identifiera möjliga 
problem som, baserat på kriterierna och verksamhetsmålen, kan leda till problem i 
användningssituationer. Det här är en expertutvärdering som utförs utan inblandning av 
användarna i verksamheten och resultatet kan ses som ett teoretiskt baserat 
förändringsförslag. (Ågerfalk et.al., 2002)  
 
Utvärderingen fokuseras på existerande handlingars potential som stöds av systemet. 
Denna handlingspotential är analyserad utifrån både kriterier samt verksamhetsmål. 
Resultatet i denna analys kan betraktas som ett teoretiskt baserat förändringsförslag 
relaterat till den förståelse av verksamhetskontexten, användarna och handlingarna som 
informationssystemet förväntas stödja. (ibid.) Idealtypiska analysen syftar till förståelse av 
verksamheten inom vilket ett informationssystem används. Detta inkluderar en 
genomgång av den övergripande handlingsstrukturen som formar affärsprocessen. 
(Ågerfalk, 2003) 
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3.4.3.2 Situationell analys 
 
Situationell analys, har fått inspiration från målfri utvärdering, se 3.4.1.1 och kontextuell 
utvärdering, se 3.4.2. I den här analysen utvärderas ett informationssystem tillsammans 
med användarna. Denna utvärdering blir mer öppen och ger en djupare förståelse av 
verksamheten och användningen av systemet. De problem som identifieras under den 
idealtypiska analysen används för att ge kännedom tillsammans med en systematisk 
sökning av styrkor och svagheter som inte identifierats tidigare. (Ågefalk et.al., 2002) 
 
Tanken med denna analys är att utvärderarna ska vara öppna och inte låsa sig vid 
föreställningar om vad som är bra eller dåligt för att på så sätt missa viktiga och oväntade 
resultat. Utvärderarna arbetar hela tiden nära användarna för att lära sig både vilka 
uppgifter användarna har och hur de använder informationssystemet. Tillsammans med 
uttryckta tankar och observationer har utvärderarna en möjlighet att förstå vad som är 
problematiskt utifrån användarperspektiv, samt få möjlighet att lära sig varför det orsakar 
problem. (Ågerfalk, 2003) I denna analys kan utvärderingen utökas så att den inte enbart 
inkluderar vad som faktiskt finns i systemet utan även vad användarna anser att systemet 
ska tillföra och vad de anser att systemet ska innehålla. (Ågerfalk et.al., 2002) 
 

3.4.4  D.EU.P.S-modellen 
 
D.EU.P.S-modellen, se fig. 16, visar en kombination av önskvärd (desired), existerande 
(existing), använd (utilized), upplevd (perceived) och tillfredsställande (satisfactory) 
funktionalitet. Den klassificerar funktionalitet hos ett system i fem olika men över-
lappande klasser. Den önskvärda funktionaliteten är vad användarna vill ha i systemet. 
Den behöver nödvändigtvis inte stämma överens med den existerande funktionaliteten, 
som är den andra klassen i modellen. Det kan finnas önskvärd funktionalitet som inte 
existerar och existerande funktionalitet som inte är önskvärd. En undergrupp till 
existerande funktionalitet är den använda funktionaliteten, som är den tredje klassen. Det 
är den funktionalitet hos ett system som verkligen används. (Ågerfalk et.al., 2002) 
 
Den upplevda funktionaliteten stämmer överens med vad användarna tror att de kan göra 
med systemet och utgör den fjärde klassen. Den funktionaliteten skulle kunna stämma 
överens med den existerande funktionaliteten. Men det kan även bestå av icke-existerande 
funktionalitet; användare kan tro att en viss funktion finns trots att den inte gör det. En 
undergrupp av den upplevda funktionaliteten är den tillfredsställande funktionaliteten, som 
är den femte och sista klassen i modellen. Denna klass består av funktionalitet som kan 
vara upplevd men också som upplevs som möjligt att använda med tillfredsställelse. 
(Ibid.) 
 
Dessa fem klasser kan i olika konstellationer bilda sjutton olika underklasser, där den mest 
ultimata funktionaliteten bör vara D.U.S, som står för önskvärd och använd med 
tillfredsställelse. (ibid.) 
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Figur 16 D.EU.P.S – Modellen 

(Källa: Ågerfalk et.al., 2002, s. 7) 
 

D.EU.P.S-modellen lyfter fram viktiga aspekter att ta hänsyn till vid användar-
interaktionen med ett system. Modellen kan möjliggöra diskussioner runt funktionaliteten 
hos systemet vad gäller det som är önskvärt eller icke-önskvärt, vad som existerar och vad 
som saknas, vad som används och vad som inte används, vad som uppfattas existera och 
vad som kan användas med stor tillfredsställelse. Detta gör det möjligt att identifiera och 
diskutera olika uppfattningar och attityder som användarna har till systemet och hur detta 
förändras med tiden. Det är av stor vikt att ta dessa aspekter i beaktande för att precisera 
missförstånd och att fokusera mot det verkliga problemet, för att undvika utveckling av 
något som ändå inte kommer att användas. (Ågerfalk, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 3 
 

 72

 



 

73 

4 Empirisk studie  
 
I denna del presenterar vi studiens genomförandefaser och system, företag för fallstudien 
och dess informanter. Vi presenterar också handlingsbarhetskriterier och kriteriebaserad 
utvärdering av valda funktioner i affärssystemets OLF-flöde. Intervju med företagets IT-
chef visar bland annat målen med affärssystemet. Sedan följer redovisning av fallstudie 
som skedde på plats i företagets kontor i Stockholm, studien är uppdelad på dag 1 och dag 
2. Slutligen visar vi på ett sammanfattat resultat av den empiriska studien.  
 

4.1 Genomförandefaser 
 
I det följande beskriver vi arbetet med genomförandet av vår empiriska undersökning. 
 
Fas 1: Vi läste in oss på området som berör utvärdering av affärssystem ur ett 
handlingsbarhetsperspektiv. 
 
Fas 2: Vi utförde en kriteriebaserad utvärdering utifrån 10 handlingsbarhetskriterier. 
Utvärderingen gjordes på ett antal specifika systemfunktioner i modulerna kundreskontra 
och lagerhantering i affärssystemet Axapta 3.0. Utvärderingen skedde på en demoversion 
av systemet som tillhandahölls av systemtillverkaren, Microsoft, och systemet befann sig 
därmed inte i någon specifik verksamhetskontext. 
 
Fas 3: Vi utformade en frågemall, se bilaga 3, med frågor som inriktade sig mot 
verksamhet, system, handlingar och användare. Därefter skrev vi ned ett informationsblad 
som vi skickade till lämpliga företag, se bilaga 2, som använde affärssystemet Axapta. 
Sedan ringde vi upp ett antal företag för att se om intresse fanns för att ta emot oss. Det 
fanns ett företag som visade intresse och inför fallstudien sände vi över information om 
fallstudiens upplägg och material som vi var intresserade av att få tillgång till. 
 
Fas 4: Vi utförde en timmes intervju med IT-chefen på Dometic AB i Motala. 
 
Fas 5: Fallstudie under två dagar på Dometic AB i Stockholm där samtliga intervjuer 
bandades. Hela första dagen gick åt till att intervjua informanterna som är användare av 
systemet. Intervjuerna pågick under både förmiddag och eftermiddag. Den andra dagen 
gjorde vi observationsintervjuer när användarna arbetade med systemet i sin verksamhet, 
se bilaga 4. 
 
Fas 6: Varje band transkriberades över i textform. Från rådata genomfördes först en 
meningskoncentrering, för att sedan analysera materialet utifrån våra kategorier, som 
användare, handlingar, systemet och verksamhet. 
 
Fas 7: Vi bearbetade teorin ytterliggare för att få en teoretisk grundning. Vi har även 
bearbetat empirin och forskningsfrågorna för att grunda dessa. 
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Fas 8: Dataanalys genomfördes med inspiration från Multi Grounded Theory (MGT), för 
att fastställa resultat från våra observationer och intervjureferat. 
 
Fas 9: Vi genomförde vår teorigenerering genom att analysera resultatet och ställa det i 
relation till den teoretiska referensramen. 
 

4.2 Urval av system  
 
Vi har under en tid varit intresserade av olika affärssystem och skillnader mellan dessa. 
Efter att ha läst om olika system på www.dpu.se, blev vi inspirerade av Axapta som har 
fått en väldigt bra bedömning på faktorer som användbarhet, flexibilitet och skalbarhet 
med mera. Då Microsoft tillhandahöll oss en demoversion som vi kunde sätta upp i vår 
respektive hemmiljö bidrog detta starkt att valet föll på Axapta. Vi ansåg det inte ha så stor 
betydelse för studien vilket affärssystem som vårt val föll på. Som vi har förstått så skiljer 
sig inte systemprincipen markant mellan de olika tillverkarna. Vi har valt att presentera 
affärssystemet som ingått i studien nedan, se 4.2.1. Vi kommer inte att jämföra systemet 
med andra system vid vår presentation utan det blir en presentation där informationen 
kommer från systemtillverkarens hemsida, www.microsoft.se. 
 

4.2.1 Axapta 3.0  
 
Axapta är ett affärssystem, som står för flexibilitet, användarvänlighet, öppenhet, modern 
arkitektur och modern teknologi. Axapta är utvecklat för medelstora och större företag och 
organisationer. Systemet går att köra på 30 olika språk. Axapta är också skalbart vilket gör 
att systemet kan användas av företag med 25 anställda såväl som företag med 10 000-tals 
anställda. Systemet ska anses som enkelt att implementera och att uppgradera till nya 
versioner. Det ska också enligt Microsoft vara enkelt att utveckla, enkelt att ändra i 
befintliga funktioner och enkelt att integrera med andra system. (www.microsoft.se) 
 
Axapta är uppbyggt på en databas och en enda affärslogik, vilket ger en enkelhet att spåra 
intäkter och kostnader inom företaget och över avdelningar, regioner, områden och 
produktlinjer. Systemet är plattformsoberoende. En av grundstenarna för Axapta är att 
produkten är enkel att anpassa. Axaptas anpassningsbara användargränssnitt och öppna 
arkitektur gör systemet billigt och enkelt att anpassa, både till verksamhet och för enskild 
användare. (Ibid.) 
 
Anpassningar/modifieringar kan göras i fyra nivåer: 
 
• Direkt i användarformulär för användare eller grupp av användare. 
• Via Drag´n Drop-funktionen i administratörsverktyget. 
• Genom programmering i Axaptas utvecklingsmiljö. 
• Genom utveckling av externa applikationer som enkelt integreras med Axapta. 
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Axapta innehåller funktioner för hela verksamheten, inklusive tillverkning, distribution, 
logistik, projektstyrning, ekonomihantering, kundhantering, personalhantering och 
affärsanalyser. Via en treskiktslösning och/eller webbportal kan systemet köras på en 
installation för en hel internationell koncern. (Ibid.) 
 
För en övergripande beskrivning av systemets moduler och funktioner se bilaga 1. 
 

4.3 Kriteriebaserad utvärdering 
 
Kommande skärmdumpar med start i modul Kundreskontra som utvärderingen visar är 
från en demoversion av Axapta 3.0 vilken Microsoft har bidragit med. Vid utvärderingen 
använde vi oss av explicita kriterier som är grundade och erhållna från specifika teorier. 
Dessa valda kriterier har styrt vår uppmärksamhet och gett oss kunskap om systemets 
eventuella brister angående handlingsbarheten. De funktioner vi valt att granska är 
frekvent använda funktioner som påvisats i de användarmanualer som delades ut av 
systemleverantören vid införandet av systemet hos Dometic AB. Då vi enbart varit två 
personer utan någon tidigare erfarenhet av systemet Axapta eller OLF-flöde/process i ett 
informationssystem innebär detta att resultatet av utvärderingen enbart bygger på vår 
något, i sammanhanget, begränsade förförståelse. Vi anser oss bägge vara vana användare 
av diverse mjukvaruapplikationer samt har medverkat i olika systemutvecklingsprojekt på 
kurser under utbildningen, detta bör också vägas in vid betraktelse av resultatet. Upphöjda 
siffror, ex.1, i denna utvärdering innebär att det går att härleda texten till olika delar av 
skärmdumparna. 
 

4.3.1 Våra handlingsbarhetskriterier  
 
Ågerfalk et al, (2002) presenterar elva utvärderingskriterier som kan användas som 
utgångspunkt för utvärderare av informationssystem utifrån handlingsbarhetsperspektivet, 
se avsnitt 3.4.1.4. Vi har dock valt att använda oss av de kriterier eller ideal som Cronholm 
& Goldkuhl (2003) presenterar. Vid en empirisk undersökning angående handlingsbarhet i 
ett specifikt informationssystem använder Cronholm & Goldkuhl (2003) dessa tio nedan-
stående kriterier som ett hjälpmedel vid utvärderingen. Vi anser att de är snarlika de 
kriterier som Ågerfalk et.al. (2002) lägger fram men anser att de kriterier vi valt att 
använda var lättare att associera till på grund av att de hade knutits till ett antal praktiska 
användningssituationer. 
 
K1. Enkelt att förstå vad som kan göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar) 
Detta kvalitetsideal handlar om att Informationssystemet på ett tydligt och begripligt sätt 
visar den handlingsrepertoar som erbjuds, dvs. vilka verksamhetshandlingar som kan 
utföras i en given situation. Genom att vara tydlig så stöds och utvecklas användarnas 
mentala bild av informationssystemet. T ex skall informationssystemet tydligt informera 
om vilken typ av handling som erbjuds och om det är det en läs-, uppdaterings eller 



Kapitel 4 
 

 76

registreringshandling. Ett exempel på att tydligt informera om vad som kan göras är att 
formulera text, i t ex knappar eller andra skärmelement som används för navigering, på så 
sätt att det anges både namnet på handlingen och namnet på det aktuella objektet (t ex 
planera ärende, registrera order). Ytterligare ett sätt som bidrar till ett förtydligande är att 
använda det språkbruk som normalt förekommer i verksamheten. (Cronholm & Goldkuhl, 
2003) 
 
K2. Kunna ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose kommunikationsbehov) 
Detta kvalitetsideal framhäver att informationssystem används för att kommunicera med 
andra användare i verksamheten. Kommunikationsbehov i verksamheten skall kunna 
tillgodoses genom informationssystem. Det skall finnas möjligheter, genom olika 
fördefinierade fält, att registrera olika uppgifter i systemet som användaren önskar att 
andra personer skall bli informerade om. Dessa registrerade uppgifter blir ofta sparade i 
informationssystemets handlingsminne för att sedan bli kommunicerade till mottagare. 
(Ibid.) 
 
K3. Enkelt att ta sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart) 
Kvalitetsidealet innebär att ge stöd för navigering i informationssystemet där en önskad 
verksamhetshandling kan utföras. Verksamhetshandlingen kan t ex innebära att 
användaren vill utföra en registrering eller enbart söka information om något. 
Navigerings-stödet skall ge ett enkelt stöd oavsett informationssystemets struktur. Det 
finns flera typer av navigering. En typ är hierarkisk navigering som innebär en förflyttning 
till närmast högre eller lägre nivå i informationssystemet. Det finns också sekventiell 
navigering som innebär en förflyttning inom samma nivå. En tredje typ är direkt 
navigering som innebär en förflyttning till en användningssituation lokaliserad var som 
helst i informationssystemet. För att användaren skall kunna orientera sig och enkelt kunna 
lokalisera var i informationssystemet en verksamhetshandling kan utföras bör en 
spårbarhet av navigeringen visas. (Ibid.) 
 
K4. Förstå konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (handlingstransparent) 
Informationssystemet reagerar på användarens verksamhetshandling genom att utföra en 
systemhandling. En verksamhetshandling kan innebära en ”begäran” om förändring av 
handlingsminnet. Informationssystemets handling innebär att handlingsminnet (databasen) 
förändras. Informationssystemet skall vara utformat så att användare i förväg förstår att 
verksamhetshandlingen innebär att handlingsminnet förändras. Informationssystemet skall 
också i efterhand ge en bekräftelse på att handlingsminnet förändrats. T ex kan 
informationssystemet ge ett meddelande eller förändra innehållet av det aktuella 
skärmdokumentet som gör att användaren förstår att handlingsminnet har förändrats. 
(Ibid.) 
 
K.5 Direkt se att det man försökte göra blev gjort (tydlig feedback) 
Informationssystemet skall alltid ge ett begripligt svar på en utförd verksamhetshandling. 
Svaret kan bestå av en beskrivning av vad informationssystemet gjort och på så sätt stödja 
användarens tolkning av vad som har skett. Användaren skall förstå konsekvenser av 
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utförda handlingar. En feedback skall även ges för navigeringshandlingar, detta sker 
naturligen genom att systemet utför förflyttning till annan plats i systemet. Ett sätt att 
stödja feedback i samband med navigering är att tydligt rubricera varje dokument. På så 
sätt kan användaren få en omedelbar bekräftelse på om navigering lyckats eller ej. (Ibid.) 
 
K.6 Enkelt få hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt   
       handlingsminne) 
Tidigare lagrad information skall vara lättillgänglig. Detta innebär att information om 
tidigare utförda handlingar skall vara lätt att komma åt. Handlingsminnet kan bestå av 
både historisk information (handlingar som tidigare utförts) och förväntade handlingar 
(handlingar som bör utföras). (Ibid.) 
 
K.7 Veta vem som sagt vad (”personifiering”) 
I kommunikationsintensiva verksamheter skall informationssystemet hålla reda på vem 
som har ”sagt” vad. Informationssystemet skall vara aktörstydligt. Ofta finns det ett behov 
av att få reda på mer information än den som tillhandahålls av informationssystemet. Det 
finns ett behov av att kunna kontakta den som har ”sagt” något. Vi menar att det skall 
tydligt framgå vem som är ansvarig för innehållet i ett meddelande. Information om ”vem 
som har sagt vad” skall lagras som en del i handlingsminnet. Detta kvalitetsideal kan ses 
som en uppmaning till att förhindra anonymitet i informationssystem. (Ibid.) 
 
K.8 Förstå använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) 
Informationssystemets språk skall motsvara verksamhetens och användarnas språk. Det får 
inte finnas någon tvekan om innebörden av de begrepp som används. Informations-
systemet skall erbjuda förklaringar till samtliga begrepp och en beskrivning av de 
handlingar som kan utföras genom informationssystemet. (Ibid.) 
 
K.9 Förstå kommunikativ avsikt med olika meddelanden 
Användare behöver förstå vad olika meddelanden (som skärmdokument) betyder 
avsiktsmässigt. Är meddelandet en rapport om något inträffat? Är det en 
handlingsrekommendation? Är det ett en handlingsuppmaning? Är det ett uttryck för ett 
åtagande? Är det ett uttryck för en målsättning? För att kunna använda systemet väl i 
verksamhet som ett kommunikationsinstrument är det nödvändigt att det inte råder någon 
tvekan om sådana här typer av kommunikativa avsikter. (Ibid.) 
 
K.10 Få ett bra stöd för handlande i verksamheten 
Innehållet i skärmdokument skall ge goda förutsättningar för att utföra verksamhets-
handlingar både genom informationssystemet och utanför informationssystemet. Detta 
innebär att den information som visas enkelt måste kunna tolkas samt att de handlingar 
som erbjuds skall vara lättillgängliga. Relationer mellan olika handlingar skall visualiseras 
på så sätt att användaren enkelt förstår om det finns en speciell ordning mellan dem. (Ibid.) 
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Modul Kundreskontra 

 
Bild: Startsida Modul Kundreskontra 
 
 

 
Bild: Funktion: Skapa försäljningsorder 
 
Observation: 
I den övre delen av försäljningsorderformuläret ska användaren välja Nytt i verktygsfältet 
eller använda snabbkommandot Ctrl+N. Information anges i dialogrutan Skapa 
försäljningsorder och sedan klickas OK när användaren är klar. 
 
Möjlig effekt: 
Oklar beskrivning av handling kan leda till osäkerhet hos användaren gällande hantering 
av funktionen1. 

1 
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Kommentar: 
En synlig knapp med texten skapa order ger användaren ett bättre stöd för handlingen. 
 
Uppfyller inte: K1, K4, K6, K9, K10 
 

 
Bild: Funktion: Lägga orderrader till försäljningsordern 
 
Observation: 
Klicka i den nedre delen av försäljningsorderregistret2 för att skapa rader för den 
försäljningsorder som skapats. Välj Nytt i verktygsfältet3 eller tryck Ctrl+N för att ange 
information. Upprepa för varje orderrad i ordern. 
 
Möjlig effekt: 
Användaren kommer inte vidare i orderläggningen på grund av bristande information 
angående handlingen. 
 
Kommentar: 
En textruta som beskriver de olika handlingsalternativen bör finnas i den nedre delen av 
försäljningsorderregistret. 
 
Uppfyller inte: K1, K4, K6,  

2: Här kan användaren klicka för att skapa nya orderrader 

3 



Kapitel 4 
 

 80

 
Bild: Funktion: Reservera artiklar till försäljningsordern automatiskt  
 
Observation: 
Automatisk reservation av artiklar:  
Detta går att styra som en parameter via huvudmenyn till 
Försäljning/Inställningar/Parametrar. Det kommer då att gälla för samtliga orderrader eller 
så kan man styra det på den enskilda artikelraden genom att ändra fältet ”Reservation” på 
fliken Inställningar till Automatisk. Ingen bekräftelse ges på ändrat handlingsminne vid 
ändring av artikelreservation. 
 
Möjlig effekt: 
När användaren väl nått fram till formuläret med parameterinställningar ges ingen 
förklaring till vad det är som egentligen reserveras4. Detta kan leda till missförstånd 
gällande funktionshanteringen. Krångligt för användaren att behöva navigera sig fram via 
huvudmenyn för att ändra valet gällande samtliga orderrader. Svårare för användaren att 
komma ihåg handlingen då ingen bekräftelse ges att handlingsminnet förändrats. 
 
Kommentar: 
Utökad text i textruta vid parameter som förklarar att det är artiklar som gäller för valet av 
reservation. Tydlig genväg till parameterinställning gällande hela ordern borde finnas 
direkt i orderformuläret. Respons i form av en dialogruta som bekräftar att handlings-
minnet förändrats. 
 
Uppfyller inte: K1, K3, K4 

4 
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Bild: Funktion: Reservera artiklar till försäljningsordern manuellt 
 
Observation: 
Manuell reservation av artiklar:  
Man går via knappen Lager vidare via alternativet Reservation. Man kan antingen 
registrera det antal som önskas i fältet ”Reservation” eller så trycker man på knappen 
Reservera Parti. Det senare väljs när hela kvantiteten på orderraden ska reserveras. Ingen 
indikation ges att artiklar bör reserveras. Inte heller ges någon bekräftelse att handlings-
minnet förändrats när artiklar har reserverats. Något ologisk i reservationsflödet av 
artiklarna, handlingen Reservera borde ta användaren till lagret och inte tvärt om. 
 
Möjlig effekt: 
Även vana användare kan glömma att reservera artiklar om programmet är konfigurerat 
till manuellt läge gällande denna funktion. Svårare för användaren att komma ihåg 
handlingen då ingen bekräftelse ges att handlingsminnet förändrats. Svårt för användaren 
att fullfölja artikelreservationen på grund av ologiskt processflöde. 
 
Kommentar: 
Någon form av indikation, eventuellt av en tillfällig textruta i den nedre delen av 
försäljningsorderregistret, skulle bidra till att handlingsbarheten ökar. Respons i form av 
en dialogruta som bekräftar att handlingsminnet förändrats. 
 
Uppfyller inte: K3, K4, K10 
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Bild: Funktion: Skicka offert till kund  
 
Observation: 
Sker via knappen Bokningar och sedan vidare till alternativet Offert. Parametern 
’Kvantitet’ ska vara ställd på ”Alla”. Vidare trycker man på OK-knapp för att systemet ska 
skapa samt skriva ut en offert. Ingen indikation ges om offert skickats via e-post till kund.  
Möjlig effekt: 
Ett viktigt val som att parametern ’Kvantitet’ måste vara ställd på ”Alla” för att samtliga 
artiklar på ordern ska komma med i offerten måste visas tydligare för användaren5. Det 
saknas handlingsminne för att kunna se om offert skickats digitalt till kund eller om offert 
skapats tidigare på aktuell order. Brister i handlingsrepertoar och handlingsminne 
försvagar funktionens handlingsbarhet. 
 
Kommentar: 
De olika parameteralternativen vid ’Kvantitet’ ska förklaras med exempelvis ”tooltip”, 
alltså att det visas ledtexter när markören förs över de olika parameteralternativen. En 
knapp med texten ’Tidigare handlingar’ eller ’Historia’ ska finnas med i boknings-
formuläret för ökad spårbarhet av tidigare utförda handlingar på ordern.  
 
Uppfyller inte: K1, K6 

5 
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Bild: Funktion: Skicka orderbekräftelse till kund 
 
Observation: 
Sker via knappen Bokningar och sedan vidare till alternativet Bekräftelse. Parametern 
’Kvantitet’ ska vara ställd på ”Alla”. Trycker på OK-knapp för att systemet ska skapa samt 
skriva ut en bekräftelse. Ingen indikation ges om bekräftelse skickats via e-post till kund. 
Stöd saknas för att kunna se om det tidigare skrivits ut bekräftelse av andra användare. 
 
Möjlig effekt: 
Viktigt val som att parametern ’Kvantitet’ ska vara ställd på ”Alla” för att samtliga artiklar 
på ordern ska komma med i bekräftelsen ska visas tydligare för användaren6. Saknas 
handlingsminne för att se om bekräftelse skickats digitalt till kund eller om bekräftelse 
skapats tidigare på aktuell order. Handlingsrepertoar och handlingsminne är bristande. 
 
Kommentar: 
De olika parameteralternativen vid ’Kvantitet’ ska förklaras med exempelvis ”tooltip”, 
alltså att det visas ledtexter när markören förs över de olika parameteralternativen. En 
knapp med texten ’Tidigare handlingar’ eller ’Historia’ ska finnas med i 
bokningsformuläret för ökad spårbarhet av tidigare utförda handlingar på ordern.  
 
Uppfyller inte: K1, K6 

6 
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Bild a: Funktion: Retur av artiklar  
 
 

 
Bild b: Funktion: Retur av artiklar  
 
Observation: 
Med ”Ctrl+N” eller ”Nytt” ikonen går det att skapa en order med ordertyp ’Returnerad 
artikel’. Ordertypen ’Returnerad artikel’ kräver att det anges en orsak till returen på 
orderraden. Kvantiteten på orderraden ska läggas in som negativ. På alla artikelrader på 

7 

8 
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denna ordertyp så måste orsak för returen anges. Detta görs under fliken Inställningar i 
fältet Returåtgärd. Detta fält får man endast tillgång till vid denna ordertyp och när man 
satt ett negativt antal på kvantiteten. Om vetskap finns att artikel inte kommer att kunna 
användas, och artikeln inte skall få ett saldo, eller att lagertransaktioner ej skall skapas, så 
markeras fältet Kassation.  
 
Om inte Returåtgärder är upplagda så hanteras detta via menyvalet:  
Försäljning/Inställningar/Returåtgärd 
 
Lägg upp en kod som identifierar varje returåtgärd och en beskrivning. På varje kod kan 
det anges vilket lagerställe som artiklarna ska returneras till, normalt det egna returlagret.  
Genom att markera i fältet K (= kassation) anges att den returnerade kvantiteten inte går 
att återanvända och skall kasseras. Axapta kommer då automatiskt att kassera hela antalet 
på orderraden om denna returåtgärd anges. Artiklarna kommer att minska lager-
behållningen. Om inte artiklarna skall kasseras så väljs en returåtgärd som inte har 
kassation markerad. En ”orderbekräftelse” på denna kreditorder skickas till kunden för att 
de skall se att krediteringen accepterats och att artikeln skall skickas tillbaka. Kunden kan 
då returnera artikeln. För att boka och skriva ut en kreditnota till kunden trycker man på 
knappen Bokning och Faktura. Kundreskontran och kontona i huvudboken kommer då att 
uppdateras. 
 
Möjlig effekt: 
Möjlighet att mata in orsak till returen kan enbart utföras om antal på kvantiteten är satt till 
negativt, ingen information anges om detta krav7. Bristande information angående kravet 
till orsak för returnerad artikel8 samt negativ kvantitet medverkar till att användaren kan 
fastna i processen. Onödig åternavigering till Försäljning/Inställningar/Returåtgärd för att 
kunna skapa ett nytt lagerställe gör att användaren tappar fokus på aktuell funktion. 
Bristande information kring åtgärden, skicka bekräftelse på behandling av returnerad 
artikel till kund. Det ska påvisas att kontona i huvudboken har uppdaterats efter att 
kreditnotan bokats och uppdaterats. Då funktionen ”Retur av artikel” innehåller flera 
brister att  upplysa användaren om handlingsrepertoaren är det troligt att detta påverkar 
handlingsbarheten negativt. 
 
Kommentar: 
Tydligare vokabulär som passar ihop med verksamhetsspråket skulle göra handlings-
repertoaren tydligare. Hela processen med ”Retur av artikel” ger långt ifrån ett intuitivt 
stöd till användaren. Information om handlingen och dess olika vägar måste ges genom 
hela processen. Ett alternativ kan vara dialogrutor där användaren för en dialog med 
systemet och därmed också guidas genom handlingsprocessen. Detta torde göra systemet 
mer handlingstransparent. Dessa dialogrutor skulle kunna inaktiveras, för exempelvis 
rutinerade användare, via verktygsmenyn. 
 
Uppfyller inte:K1, K3, K4, K8 
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Bild: Funktion: Skapa faktura för enskild order 
 
Observation: 
Markera order, tryck på knappen bokning, välj sedan faktura från rullningslisten. Nytt 
formulär visas med namnet "bokning av faktura". 
 
Möjlig effekt: 
Kan vara svårt för nya användare att veta vad som ska ställas in under fliken parametrar 
vad gäller kvantitet: Leverera nu, Alla, Plockat och följesedel9. Det kan också vara svårt 
att förstå vad orden står för, eftersom informationen är svårtolkad. 
 
Kommentar: 
Begreppen borde vara tydligare för att man lättare ska kunna utföra handlingarna. 
 
Uppfyller inte: K1, K8, K10 
 
Observation: 
Väljer under fliken parametrar att aktivera "Leverera nu" aktiverar bokningsrutan och 
utskrift9. Klickar på OK knappen för att godkänna ändringar och avsluta fönstret. 
 
Möjlig effekt:  
Flera handlingar utförs. Bokningsfält och utskrift kan missas att aktiveras. Får heller ingen 
tydlig indikation på att fakturan är bokad i detta formulär. 

9 
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Kommentar: 
Eftersom användaren redan är inne i bokningsformuläret, borde det räcka med att klicka 
på knappen ok för att boka ordern. 
 
Uppfyller inte: K1, K5 K10 
 
Observation: 
Väljer under fliken parametrar att aktivera "Leverera nu"9 aktiverar endast bokningsrutan 
och klickar på OK för att godkänna ändringar och att avsluta fönstret. 
 
Möjlig effekt: 
Varningsmeddelande visar att uppdatering har gjorts men ingen utskrift. Felmeddelande 
inga rader för bokning eller kvantitet = 0. Bokning har annullerats. 
 
Kommentar: 
Enligt vad som står i Axaptas hjälp ska man kunna boka en faktura utan utskrift. 
Bokningsrutan var aktiverad, men bokningen blev annullerad av någon anledning. 
Varningsmeddelandet och felmeddelandet är motstridiga. 
 
Uppfyller inte: K 9, K10 
 
Observation: 
Väljer under fliken parametrar att aktivera "Leverera nu"9 aktiverar endast utskrift och 
klickar på OK för att godkänna ändringar och att avsluta fönstret. 
 
Möjlig effekt: 
Får ett meddelande om att inga rader för bokning eller kvantitet har makerats 
 
Kommentar: 
Enligt vad som står i Axaptas hjälp ska man kunna få en Förhandsgranskning på fakturan 
innan den bokas. 
 
Uppfyller inte: K 10  
 
Observation: 
Väljer under fliken parametrar att aktivera "Alla"9 aktiverar endast utskrift och klickar på 
OK för att godkänna ändringar och avsluta fönstret. 
 
Möjlig effekt: Ingen kommentar. 
 
Kommentar: Förhandsgranskning skrivs ut på skärmen 
 
Uppfyller inte:  Kan inte se något som inte är tillfredställande 
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Observation: 
Väljer under fliken parametrar att aktivera "Alla"9 aktiverar bokning samt utskrift och 
klickar på OK för att godkänna ändringar och att avsluta fönstret. 
 
Möjlig effekt: 
Varningsmeddelande visar att bokning valdes under skrivning till skärmen. För att få en 
utskrift i pappersformat måste ändringar göras i utskriftsinställningar. 
 
Kommentar: 
Kunde vara till fördel att kunna ändra utskrifter i aktuellt formulär. 
 
Uppfyller inte: K 1, K3, K6,  
 

 
Bild: Funktion: Fakturering av flera order 
 
Observation: 
Markerar de öppna orderna, klickar sedan på knappen bokning. Formuläret för "Bokning 
av faktura" visas. Undre delen av formuläret visar en översikt över vilka fakturor som ska 
bokas. Klickar på OK. 
 
Möjlig effekt: 
Felmeddelande visar att det inte går att ta ut en kvantitet samt att det är otillräckliga 
lagertransaktioner med status "Plockat". 
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Kommentar: 
Förstår inte felmeddelande otydlig feedback på vad som ska göras i både felmeddelande 
som i hjälpen. 
 
Uppfyller inte: K1, K5, K9, K10 
 

 
Bild: Funktion: Annullera order 
 
Observation: 
Markerar ordern klickar sedan på knappen "Funktioner" en rullningslist visas. Väljer att 
aktivera Leveransrest. Klickar på knappen annullera kvantitet10 
 
Möjlig effekt: 
Får ingen direkt feedback på att ordern är annullerad förrän jag ser ordern på översikten. 
 
Kommentar: 
Ett textmeddelande borde visas ”vill du annullera ordern” samt att ”ordern är nu 
annullerad”. 
 
Uppfyller inte: K5 

10 
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Bild: Funktion: Skapa fritextfaktura 
 
Observation: 
Välj kundID, fakturakonto sätts till kundID, dagens datum sätts, valuta. Väljer flik 
fakturarader, skriver in under beskrivning en fritext, väljer redovisningskonto och till 
vilket belopp. Klickar sedan på bokning av fritextfaktura ett nytt formulär visas "bokför 
fritextfaktura" väljer att lägga fakturan i en batchkö11. 
 
Möjlig effekt: 
Får ingen feedback på att fakturan ligger i någon kö efter klick på OK knapp 
 
Kommentar: 
Borde få mer information och bättre stöd för handlandet 
 
Uppfyller inte:  
K1, K4, K5, K6 
 

11 
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Bild: Funktion: Skapa kreditfaktura 
 
Observation: 
Markerar fakturerad order, klickar på knappen "funktioner" väljer sedan skapa 
kreditfaktura. Nytt formulär visas skapa kreditfaktura. Markerar en orderrad, klickar på 
OK. Kvantitet sätts till -150 och belopp till -2475.  
 
Möjlig effekt: 
När man har krediterat en faktura försvinner den gamla fakturan från översikten vilket 
försvårar spårbarheten av den tidigare fakturerade försäljningsordern. Det ger inget tydligt 
och lättåtkomligt handlingsminne 
 
Kommentar: 
Den krediterade fakturan borde få ett nytt ordernummer för att lättare få spårbarhet i det 
som har fakturerats. 
 
Uppfyller inte: K6 
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Modul lagerhantering 

 
Bild: Startsida Modul Lagerhantering 
 
 

 
Bild: Funktion: Skapa artiklar 
 
Observation: 
Från lagerhanteringen väljs artiklar, skapar en ny artikel genom att trycka på CTRL-N, 
skriver in artikelnummer, namn på artikeln, söknamn, artikelgrupp samt artikeltyp12. 
 
Möjlig effekt: 
Svårt för användaren att veta vad som ska göras efter att man har fyllt i dessa fält. 
 
Kommentar: 
Skulle vara till fördel om det fanns någon knapp som "lägg upp artikel" 
 
Uppfyller inte: K1, K4, K5, K10 

12 
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Bild a: Funktion: Överför artiklar 
 
 

 
Bild b: Funktion: Överför artiklar 
 
Observation: 
Från lagerhantering väljs journaler därefter artikeltransaktioner och överför. Sedan klickar 
man på skapa nytt för att skapa en ny journal. I formuläret lagerjournalrader anges eller 
väljs den artikel som man vill överföra i fältet Artikelnummer13. Fyller i de olika fälten 
samt anger vilken kvantitet som ska överföras i fältet kvantitet14. Bokför sedan journalen 
genom att klicka på boka. 
 
Möjlig effekt: 
Att navigera sig fram till funktionen via lagerhanteringen upplevdes inte tydligt för 
handlingen. Informationen som gavs via olika knapptryckningar utgjorde inte en tydlig 
handlingsrepertoar för avsedd handling. Det finns ett antal olika fält som användaren ska 
fylla i och det är inte tydligt vad de olika fälten innebär. Det gavs heller ingen information 
om de olika parametrarna under fliken allmänt, exempelvis via tooltip. Ingen feedback 
gavs att journalen blev bokförd efter att man klickat på OK-knappen. 
 
 
 

13 

14 



Kapitel 4 
 

 94

Kommentar: 
Namnsättning på bland annat knappar skulle i större utsträckning kunna visa på vilken 
handling användaren är på väg att utföra därmed skulle handlingsrepertoaren stärkas. 
Bättre information kan ges interaktivt och utan att användaren ska behöva gå in i olika 
hjälpfiler. Feedback bör ges att handlingen är utförd. 
 
Uppfyller inte: K1, K5, K8 

 
Bild: Funktion: Kontrollera lagerbehållning 
 
Observation: 
Från lagerhantering väljs förfrågningar och behållning. På fliken översikt visas 
information om artiklar per valda lagerdimensioner. Klickar sedan på dimensionsvisning 
för att välja vilka dimensioner som ska visas under fliken översikt15. 
 
Möjlig effekt: 
Att navigera sig fram till funktionen via lagerhanteringen upplevdes inte heller för denna 
funktion som tydligt för handlingen. Informationen som gavs via olika knapptryckningar 
utgjorde inte en tydlig handlingsrepertoar för avsedd handling. Funktionen är rik på 
information/parametersättning vilket innebär att användaren kan ha svårt att funktionen.  
 
Kommentar: 
Namnsättning på bland annat knappar skulle i större utsträckning kunna visa på vilken 
handling användaren är på väg att utföra därmed skulle handlingsrepertoaren stärkas. 
Bättre information kan ges interaktivt, angående fält och parametrar, och utan att 
användaren ska behöva gå in i olika hjälpfiler. 
 
Uppfyller inte: K1, K8 

15 
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4.3.2 Resultat kriteriebaserad utvärdering 
Nedan redovisas brister vi funnit i funktionerna utifrån handlingsbarhetskriterierna. 
 
De tydligaste bristerna vi funnit i modulen order är: 

• K.1: Enkelt kunna förstå vad som kan göras med systemet (tydlig 
handlingsrepertoar) 

• K.4: Förstå konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar 
(handlingstransparent) 

• K.6: Enkelt få hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt   
   handlingsminne) 
• K.10: Få ett bra stöd för handlande i verksamheten 

 
De tydligaste bristerna vi funnit i modulen lager är: 

• K.1: Enkelt kunna förstå vad som kan göras med systemet 
• K.5: Direkt se att det man försökte göra blev gjort (feedback) 
• K.8: Förstå använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) 

 
De tydligaste bristerna vi funnit i modulen fakturering är: 

• K.1: Enkelt kunna förstå vad som kan göras med systemet 
• K.5: Direkt se att det man försökte göra blev gjort (feedback) 
• K.6: Enkelt få hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt   

handlingsminne) 
 

4.3.3 Vår kriteriebaserade utvärdering  
 
Från början så hade vi tänkt följa den så kallade processmodellen som Ågerfalk et al 
(2002) anser ska användas för att utvärdera informationssystem. Den idealtypiska analysen 
i processmodellen är inspirerad av kriteriebaserad- och målbaserad utvärdering. Vi tyckte 
att det var svårt att fånga upp de mål av organisatoriskt innehåll som krävs för en 
målbaserad utvärdering och på vilket vis och i vilken grad dessa mål kan ha uppfyllts med 
koppling mot affärssystemet. Vi har i teorin inte hittat något bra tillvägagångssätt med 
beskrivningstekniker som mer i detalj visar kopplingen mellan målbaserad utvärdering och 
handlingsbarhet. Den kriteriebaserade utvärderingen som vi har gjort i den idealtypiska 
fasen av utvärderingen har således snarare varit av karaktären målfri utvärdering. Vi har 
försökt göra en probleminventering och tolkat systemet utifrån olika handlingsbarhets-
kriterier. Utvärderingen har inte varit helt planlös utan vi utgick från viktiga system-
funktioner i OLF-flödet, samma systemfunktioner som vi hade planerat för att gå igenom 
med användarna i fallstudien. Funktionerna är så kallade ”smör och bröd”-funktioner, 
alltså självklara funktioner att ha med i ett OLF-flöde i en verksamhet som tillverkar och 
levererar fysiska varor. Tanken har varit att försöka nå en djupare förståelse av systemet 
utifrån handlingsbarhetsperspektivet för att kunna få ett bättre utgångsläge inför fall-
studien på plats i Stockholm. Vi anser att systemet bör betraktas även av en van användare 



Kapitel 4 
 

 96

som ett relativt avancerat och komplext system med mycket funktionalitet som dessutom 
är överlappande. Då ingen av oss tidigare har arbetat eller för den delen utvärderat eller 
utvecklat ett så tydligt processorienterat system så var det en utmaning i sig att försöka 
förstå funktionaliteten i systemet. Trots dessa fakta upplevde vi den kriteriebaserade 
utvärderingen som givande. 
 

4.4 Urval av företag  
Valet av företag styrdes utifrån valet av system. Axapta blev det system vi valde mycket 
på grund av att Microsoft kunde tillhandahålla en demoversion av systemet. Vi ville gärna 
komma i kontakt med ett företag som hade ett tydligt Order-Lager-Faktureringsflöde. 
Efter diverse sökningar på Internet så visade det sig att företaget Dometic AB hade 
implementerat systemet och dessutom verkade ha en omfattande verksamhet som 
inkluderade det flöde vi var intresserade utav. Vi kontaktade dem och de visade sig vara 
intresserade och tillmötesgående, därmed föll valet på dem. 
 

4.4.1 Dometic AB  
Nedan följer en kortare presentation av förtaget vi utfört fallstudien hos. De väsentligaste 
delarna presenteras för att läsaren ska få en övergripande bild av företaget. Källan till 
företagspresentationen kommer från olika informationsblad som informanterna 
tillhandahållit oss samt muntlig information från intervjuerna. 
 
Dometic är en kundorienterad, världsledande leverantör av innovativa fritidsprodukter för 
husvagns-, husbils- och båtindustrin. Dometic erbjuder ett komplett utbud av luft-
konditioneringar, kylskåp, markiser, spisar, sanitetssystem, belysning, fönster, dörrar och 
annan utrustning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt. Dometic tillhandahåller 
även kylskåp som är specialanpassade för att användas i hotellrum, på kontor och för 
förvaring av medicinska produkter samt vin. Dometics produkter säljs i nästan 100 länder 
och tillverkas i huvudsak i egna produktionsanläggningar runt om i världen. 
Nettoomsättningen uppgår till cirka 7.000 MSEK per år. (www.dometic.se) 
 
Dometic säljer produkter och produktsystem inom två verksamhetsområden: Pleasure Boat 
Systems och Special Refrigeration Systems. Dometics marknadsförings- och 
säljorganisation är indelad i tre geografiska regioner: (Ibid.) 
 

• Americas 
• Europé, Middle East and Africa (EMEA) 
• Rest of the World (ROW) 

 
Dometic har 21 säljbolag i 14 länder, 6 regionkontor och cirka 100 distributörer i 
ytterligare 80 länder. Dometic har även 20 produktionsanläggningar i 10 länder i 
Nordamerika, Europa och Afrika. Totalt har företaget fler än 4.400 anställda. 
 



Empirisk studie 
 

 97

Dometic installerade Axapta 2.5, 2001-10 och det tog 3 månader att implementera 
moduler för ekonomi, lager, sälj, kundreskontran med flera. Det tog betydligt längre tid att 
implementera systemet på produktion. På Ekonomiavdelningen finns ett 10-tal personer 
som jobbar med systemet och i Stockholm finns 15-20 personer som jobbar på säljsidan 
med systemet. Innan Axapta implementerades hade de ett egenutvecklat system som var 
skrivet i Cobol. 
 

4.5 Urval av informanter 
 
Vi valde först att ta kontakt med IT-chefen på Dometic AB för att få kunskap om 
företagets verksamhetsmål och systemmål. Inför intervjun gjordes en grundlig genomgång 
av våra idéer kring vår tilltänkta fallstudie, det gjordes för att IT-chefen skulle få en ökad 
förståelse för vad vi ville träffa för användare vid ett senare tillfälle. Därefter genomfördes 
en 1 timmas intervju, där vi förde anteckningar samtidigt. Vi frågade även om det fanns 
några system- och verksamhetsdokument som vi kunde få tillgång till och materialet 
skickade IT-chefen senare till oss via epost. 
 
Urvalet av de användarna vi skulle intervjua och observera baserades på 
rekommendationer från IT-chefen på Dometic AB. Han hade fått både ett dokument och 
muntlig presentation om vårt tillvägagångssätt kring fallstudien, från oss, för att kunna 
välja ut lämpliga informanter. IT-chefen ansåg att vi behövde träffa personer som har hög 
kunskap om verksamhetens OLF-flöde och affärssystemets funktionalitet. IT-chefen 
menade också att de tilltänkta var personer som gärna delar med sig av sina erfarenheter. 
Urvalet kan också baseras på att informanterna visade stort intresse för att delta, samt att 
de var villiga att dela med sig av sina erfarenheter och värderingar. Informanternas olika 
befattningar var inköpsansvarig, ekonomiansvarig samt IT-chef. 
 

4.5.1 Informanterna 
 
Informant inköpsansvarig har arbetat på Dometic AB sedan maj 2002. Informanten har 
arbetat på dataavdelningen och på planeringsavdelningen. Han har varit med att införa 
Axaptas MPS-del och är inköpsansvarig och försäljare till Dometics största kunder och 
befinner sig därmed i säljorganisationen. Informanten har en tidigare bakgrund inom IT-
området, har en god erfarenhet av systemet samt verksamhet och är att betrakta som 
företagets ”SuperUser” av systemet. 
 
Informant ekonomiansvarig började på Electrolux januari 2001. I augusti 2001 sålde 
Electrolux av en del av verksamheten som sedan blev en egen enhet, Dometic AB, en 
process som informanten deltog i. Informanten arbetar med redovisning för deras 
moderbolag och hanterar och har övergripande ansvar för kundreskontra och rapportering 
gällande ekonomisk redovisning. Informanten har god inblick i sitt område och 
verksamheten för övrigt. 
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Informant IT-chef för Dometic AB är placerad på dataavdelningen i Motala. Informanten 
har varit med att välja ut systemet Axapta samt har varit med vid implementering av 
version 2.5 samt uppgradering till version 3.0. Personen har övergripande ansvar för 
affärssystemet och all övrig IT-verksamhet för Dometic i Sverige.  
 

4.6 Resultat från fallstudien  
 
En inledande intervju inom fallstudien gjordes med företagets IT-chef på plats på 
huvudkontoret i Motala. Fallstudien genomfördes sedan under två dagar på plats hos 
Dometic AB, på företagets kontor i Stockholm. Kontoret i Stockholm sköter framförallt 
mycket av företagets försäljning till olika delar av världen. Vi hade innan besöket skickat 
material som skulle fungera som ett underlag för informanterna där vi gick in på syfte, 
frågeställning och vilket perspektiv vi hade i studien. Under dag1 genomfördes intervjuer 
med inköpsansvarig och ekonomiansvarig, utan interaktion med systemet utan med fokus 
på att undersöka olika kringliggande faktorer som kan påverka handlingsbarheten i 
affärssystemet. Under dag 2 var fokus på system och användare i form av observations-
intervjuer med inköpsansvarig och ekonomiansvarig. De interaktiva användnings-
situationer som undersöktes var utifrån de systemfunktioner som vi tidigare utvärderat i 
den kriteriebaserade utvärderingen se avsnitt 4.3. Metodiken som vi använde för insamling 
av data i fallstudien beskrivs ingående i avsnitt 2.4.4 samt metodik för vår analys av 
insamlad data för att nå fram till fallstudiens resultat beskrivs mer ingående i avsnitt 2.5.4. 

4.6.1 Intervju med IT-chef 
 
Inför intervjun hade vi arbetat fram ett underlag i form av en frågemall, där fokus på 
frågorna var systemmål och styrkor med systemet Axapta. Intervjun tog en timma och vi 
antecknade allt som sades. Vi ställde även följdfrågor på det som var av intresse. Direkt 
efter intervjun gjorde var och en av oss en sammanställning utifrån det som vi hade 
antecknat och hade i minnet från intervjun. 
 
Dometic AB gjorde en jämförelse mellan fem olika affärssystem, ett mål med valet av 
system var att det skulle vara ett system som var enkelt att implementera, och det tog 
endast tre månader att implementera ekonomidelen. Ett annat mål var att systemet skulle 
vara enkelt att uppgradera och ändra befintliga funktioner i systemet. Det skulle också 
kunna gå att integrera Axapta med andra system i verksamheten. Vi kan också se att målet 
med systemet har varit att få en internationell lösning där systemet kan ”tala” med både 
leverantörer och kunder i olika länder. Målet har också varit att få ett modernt och 
flexibelt system som är användarvänligt, har en öppenhet med modern arkitektur och 
teknologi.  
 
Ett annat mål har varit att förenkla och harmonisera företagets processer för att stärka 
Dometics förmåga att reagera på omvärldens ständiga förändringar. De ville också ha ett 
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system som skulle vara både plattformsoberoende och skalbart. Systemet skulle ha ett 
anpassningsbart användargränssnitt och funktioner/moduler för hela verksamheten. 
 
Målet har varit att sänka kostnader genom att frigöra tid och minimera manuella rutiner 
och att få ett system som de kan växa med. Ett mål har också varit att få ett enhetligt 
system som underlättar för deras planering, från order till leverans. 
 
Företagets IT-chef sammanfattar målet med systemet på följande vis: 
 
”Tre målsättningar med systemet. För det första är det att få en separation från 
Electrolux. För det andra var det att systemet skulle passa verksamheten. Det gjordes 
jämförelser med fem stycken andra system. För det tredje skulle systemet sänka 
kostnader.” (IT-chef) 
 
IT-chefen beskriver den främsta styrkan med Axapta som att systemet är tekniskt bra, 
skalbart och lätt att uppgradera. Informanten menar att den senaste uppgraderingen från 
2.5 till 3.0 gick mycket smärtfritt. 
 

4.6.2 Fallstudie dag 1 
 
Vi träffade informanterna. Först presenterade vi oss själva, vilken bakgrund vi hade och 
vad vi har studerat de senaste åren. Därefter gick vi igenom upplägget för fallstudien och 
olika begrepp, för att informanterna skulle förstå vad vi menade. Vi har även beskrivit vad 
och hur vi har tänkt att arbeta vidare med denna fallstudie för att de skulle få inblick i vad 
fallstudien kommer att gå ut på. Därefter fick informanterna presentera sig och beskriva 
deras arbetsuppgifter. De fick även frågor där de fick beskriva verksamheten och de olika 
avdelningar som de arbetar på. 
 
Vi har tidigare nämnt att vi utgått från en frågemall, se bilaga 3, som underlag för våra 
intervjuer och diskussioner med informanterna. För att vi skulle få en ökad förståelse kring 
verksamhetens kritiska delar och verksamhetens mål ställdes först ett flertal verksamhets-
specifika frågor. Vi har även fångat in hur användarna ser på systemets mål och brister, 
där vi kan se att de brister som har kommit fram kan ligga som underlag för framtida mål 
hos Dometic AB. 
 
 

4.6.2.1 Verksamhetskritiska delar 
 
Det som är mest kritiskt gällande försäljning och lager är att det finns produkter på lager 
så att de kan leverera ut i tid. Det kan vara svårt att planera lagerdelen eftersom de inte vet 
hur säsongen kommer att se ut och dessa faktorer blir naturligtvis svåra att påverka. De 
anser att det kan vara svårt att veta var de ska dra minimigränsen på lagret. Ibland har de 
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för mycket och ibland för lite varor i lager. ”Har vi inte varor i lager och levererar i tid så 
är det inte bra. Det är det vi ska göra, att tillfredställa kunden, det är det vi är här för.” 
(Inköpsansvarig) 
 
De har en bra bild i Axapta som föreslår hur de ska ta hem produkter, de lägger in en 
minimikvantitet som baseras på sju dagar så att det räknar ihop ett veckobehov.  
 
Det som är en kritisk del är att användarna kontrollerar då de lägger en order, det är en 
specialanpassning de har i Axapta, att det kommer upp en bild som visar vad kunden har 
för saldo och limit. ”Då ska man söka kredit och titta så att inte kunden har förfallit och 
det kan man säga är en kritisk del. För levererar man massor till en kund som inte ska ha 
någonting, vi ska ha betalt för våra varor annars är det meningslöst.” (Ekonomiansvarig) 
Denna anpassning ser de som en viktig del i Axapta. 
 
En kritisk del är att ta sitt ansvar som säljare. Systemet har all information, bara 
användarna lär sig använda det. 
 

4.6.2.2 Verksamhetsmål, användarmål och systemmål 
 
Det som användes för att specificera användarmålen i MPS-delen var en kravlista där 
fokus låg på funktionaliteten. Det fanns även mål som inte var uttalade, utan det sågs som 
en självklarhet ”att kommer det in en order ska den behandlas direkt, det är försäljningen 
vi lever på.” (Inköpsansvarig) Ett annat användarmål var att de skulle kunna få ut en 
kundreskontra omgående, i det tidigare äldre systemet ”fick man ut den en gång i 
månaden.” (Ekonomiansvarig) Det fanns också mål att de ville få en bättre överblick över 
olika tidigare genomförda handlingar som till exempel ”att kunna se status på 
kundstocken.”(Ekonomiansvarig) 
 
Det fanns även nedskrivna mål, vad gäller funktionaliteten, av användarna för att de skulle 
kunna utföra sina verksamhetshandlingar på ett smidigt sätt. Detta checkades av med det 
nya systemet under en halvdag i december 2001, för att sedan köra igång i januari 2002 
med det driftsatta systemet. 
 
Ett mål Dometic har är att de arbetar efter ”Just in Time”. I Axapta lägger de en 
minimikvantitet som alltid ska finnas, men ibland händer det att minimikvantiteten 
försvinner av olika anledningar och att de hamnar på minus på lagersaldot. De anser att 
systemet i sig fungerar med Just in Time, men att användarna måste följa upp det som är 
beställt och visa hänsyn till varandra. Sedan måste hänsyn tas till säsongssvängningar då 
lägger de in olika minimikvantiteter som måste kopplas till alla artiklar. ”Jag har försökt 
att göra det, men det är inte busenkelt, det tar ett tag sedan måste man koppla alla artiklar 
mot dem, men det går, men är väldigt omständligt och tar lång tid.” (Inköpsansvarig) 
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Målet med fakturering är att de ska fakturera så fort de har fått kvittens på att varorna har 
kommit fram till kund. Det ska faktureras varje dag och det ska ske så snabbt som möjligt 
enligt informanterna. ” Målet måste vara att kunden ska få sina varor och när de är 
utlevererade ska de faktureras, återrapporteras och faktureras så att vi ska få betalt i tid. 
Det är ju naturligtvis målet.” (Ekonomiansvarig) 
 
Ett användarmål var att sökningar kunde förbättras, med hjälp av möjlighet till att filtrera 
bättre och kunna söka på flera olika begrepp samtidigt, som datum och valuta. 
 

4.6.2.3 Förankring hos slutanvändarna 
 
Förankringen hos användarna var att de fick fortlöpande information från deras närmaste 
chef, som sedan i sin tur hade fått information från företagsledningen. Det fanns ingen 
direkt användarmedverkan vid valet av system, men användarna var med vid själva 
jämförelsen mellan kravspecifikation och det tilltänkta systemet. ”Vi hade några dagar 
som vi gick igenom systemet med konsulter från Prime Cord.” (Ekonomiansvarig) 
Användarna blev informerade om systemet under användardagarna som var indelade på 
olika områden som leverantör, kunder och försäljning. 
 
Det har även funnits användarmanualer till hjälp, men informanterna anser att de inte har 
varit så användbara. ”Det är på en sådan där hög nivå, de är inte på gräsrotsnivå, men det 
är väl som det brukar vara.” (Ekonomiansvarig) Inköpsansvarig menar på att man bör 
vara Windows-orienterad för att lättare kunna arbeta med systemet. Informanten har stött 
på många användare som tycker att det är besvärligt att arbeta med systemet, trots att det 
är Windows-orienterat.  
 

4.6.2.4 Anpassning av system eller verksamhet 
 
Undersökningen visar att ett flertal av modulerna är anpassade för att stödja 
verksamhetens olika handlingar. Inköpsansvarig uttrycker det som ”[…]Det är 
jätteanpassat[…]”. Det som de har anpassat är specialramavtal, handelsavtal och 
planeringen, för inköparna som sitter i Motala. Verksamheten har även fått anpassa sig till 
det nya systemet, där olika arbetsrutiner ändrades. Ekonomiansvarig menar att ”Det är 
oftast individen som får anpassa sig en hel del. Sedan har man vissa grundkrav som man 
inte kan ge avkall på, men visst får man ändra arbetssätt beroende på hur datasystemet 
fungerar. Anpassningar får man nog göra hur man än bär sig åt. ” Inköpsansvarig menar 
också på att de fick anpassa sig till det nya systemet eftersom det tidigare systemet var rent 
textbaserat. 
 
Inköpsansvarig upplever att det har blivit mycket bättre att arbeta med det nya systemet 
Axapta jämfört med det äldre lagersystemet WMS, ”[…] men det fanns säkert en del som 
var vana från att ha arbetat med det äldre systemet under flera år, som ansåg att det blev 
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jättejobbigt.” Ekonomiansvarig anser att det blev en klar förbättring med Axapta mot det 
tidigare systemet. 
 
För att kunna få ett mer handlingsbart system har vissa användare skapat egna menyer, 
som är anpassade för att enklare kunna genomföra deras handlingar. Däremot har inte 
några begrepp ändrats i systemet, eftersom det skulle försvåra för de användare som vill ha 
hjälp med något. 
 
Begreppen i Axapta stämmer inte helt överens med Dometics verksamhetsspråk, 
informanterna anser att vissa ord är ”[…] jättekonstiga”. De anser också att översättningen 
inte är helt korrekt och att det är fel på vissa ställen. Inköpsansvarig uttrycker det som 
”Om jag fick föredra skulle jag vilja ha det på engelska, för ibland ringer Norge eller 
Danmark och det här med olika språk kan skapa förvirring.” 
 
Systemet är mycket anpassat enligt Inköpsansvarig. ” Som materialplaneringsdelen är helt 
anpassad. Det finns inte en grej som är kvar från ursprunget. Inköpsmodulen är också helt 
anpassad.” Det som styrde anpassningarna hos Dometic AB var funktionaliteten. Det var 
vissa saker som de var tvungna att ha med som avtalsnummer och att det blir ett löp-
nummer på inköparnas inköpsorder. Inköpsdelen är anpassad med att de har ändrat på 
olika parametrar, men i försäljningsdelen har de inte ändrat någonting. Den fungerar bra 
förutom överföringen mellan WMS och Axapta.  
 
Informanterna har upplevt anpassningarna av systemet som tidskrävande och mycket tungt 
arbete. Konsulten som deltog i anpassningarna förstod inte riktigt hur de arbetade trots att 
en förstudie hade gjorts. ” Han satt med och tittade hur vi jobbade i det tidigare systemet 
och vad vi behöver få ut och så, men det blev ändå inte rätt. Han satt med många möten, 
men en dag kom han inte mer och då fick vi en ny och då blev det mycket bättre.” 
(Ekonomiansvarig) 
 
Informanterna anser att systemet upplevs som både styrande och stödjande. “Man tänker 
inte på att man blir styrd eftersom att man jobbar på ett visst sätt, samtidigt ser jag det 
som ett stöd.” (Inköpsansvarig) Men de upplever systemet som mer stödjande, eftersom de 
inte skulle kunna jobba utan det och det är bra mycket bättre än det gamla.   
 
När Dometic hade gjort ett antal olika anpassningar visade det sig att uppgraderingen från 
2.5 till 3.0 försvårades och att var flera saker som inte fungerade längre. Ekonomiansvarig 
uttrycker det som att. ”Det blev strul. Axapta är känd för sin fina rapporthantering och 
alla rapporter som vi hade byggt själva slutade att fungera, då de fick göras om. Jag vet 
inte om de befintliga fungerade heller, de har väl aldrig fungerat riktigt bra.”  
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4.6.2.5  Handlingsbarhetsbrister och framtida mål 
 
Dometic köper all sin logistikhantering av Electrolux Logistics. Logistiksystemet heter 
WMS vilket ägs av Electrolux Logistics. Överföringen mellan Axapta och WMS är inte 
tillfredsställande. Det finns problem när de på Electrolux Logistics återrapporterar en 
order. ”[…] de har levererat ut en order eller restnoterat och sedan kommer den inte 
tillbaka och ibland har de levererat ut och den kommer tillbaks och det skapar problem, 
det skapar osäkerhet.” (Inköpsansvarig) 
 
Ett stort problem är att de har ett lagersaldo, men flera olika lagerställen och lagersaldot 
räknas ihop utifrån alla lagerställen. ”Så om man har produkter på ett förmedlingslager 
som egentligen inte är ett fysiskt lager, men att man inte matchar en inköpsorder mot en 
försäljningsorder på förmedlingslagret tar de ut varandra om man gör det, men oftast gör 
inte användarna det. Så då kan det stå att vi har 16 produkter på ett lager som inte finns 
så kanske vi bara har tre i Motala då där vårt huvudlager är då står det 19. Då tror 
användaren att här finns det mycket varor, då kör de bara för att de inte tittar ordentligt.” 
(Inköpsansvarig) 
 
Ett annat stort problem som finns är att användarna stjäl order från varandra och det är 
oftast när någon får in en order i närtid. Användarna tittar inte i nettobehovsbilden på att 
det ligger andra order som kanske ska levereras ut en dag efter, ”[…] så tar de produkter 
från varandra”. (Inköpsansvarig) Detta beror på att användarna inte kan reservera 
produkter. ”För om man använder reservationsknappen, i Axapta så låser du allting.” 
(Inköpsansvarig) 
 
”Finns en order på 18 st. som går ut om en månad reserverar jag dom och vi bara har 18 
på lagret, så tar inte systemet hänsyn till att det kommer att komma in mer utan då låser 
systemet dom och ingen annan kan leverera ut något innan, om jag inte får in mer 
produkter, och det är jättedåligt. Kunskapen kanske är lite dålig, man reserverar och 
sedan vet man inte hur man ska släppa den där reservationen. Det är ett stort problem. 
Fast det har blivit bättre vi har gjort en manual till alla som har skickats ut, jag har inte 
hört något sedan dess.” (Inköpsansvarig) 
 
Det här har skapat irritation hos säljarna. ”Jag förstår att alla vill sälja men man får ändå 
titta runt det hela […]”. (Inköpsansvarig) De flesta produkterna köps från Italien, 
Tyskland och Ungern så det tar några dagar att få hem dem. Produktionstiderna är långa, i 
Ungern är det långsamt där gör de mycket för hand. Det tar en månad att få hem lite 
produkter. ”Det är lite problem.” (Inköpsansvarig) 
 
Ett annat problem är att det inte går att spärra en order det vill säga att det finns en 
liggande order när det inväntas en förskottsbetalning. Orderna skulle behöva ha olika 
status, eller att de släpps manuellt. ”Är det så att man lägger en leveransdag på en order, 
väntar du in förskott på en order, så lägger du bara för att få in en order. Det är ett 
problem, så lägger du den ett par dagar framåt för att pengarna ska komma in och det är 
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meningen att man ska kontrollera det, men det är faktiskt inte så lätt, det är lätt att missa i 
högsäsong. Ibland går grejerna i väg för att det inte går att lägga en status på den. Den 
ska hållas tills pengar har kommit in om man gör ett manuellt släpp”. (Ekonomiansvarig) 
Detta har diskuterats men det är inte bestämt hur de ska göra med det här. 
 
Dometic använder sig ibland av förmedlingsaffärer, det vill säga att varorna går direkt från 
leverantören eller tillverkaren. Det som försvårar det hela är att användarna, som ska 
fakturera, måste ha koll på när de har gått från fabriken till den som ska faktureras. ”[…] 
då får man leverera ut dem själv också annars ligger ordern som öppen. Det finns ingen 
parameter som varnar i Axapta att den här ordern ligger uppe för länge eller så, man 
sätter en trolig leveranstid på den.” (Inköpsansvarig) 
 
”Antingen kan du inte lägga in ordern eller att du måste ha den på bordet och hålla reda 
på den eller också lägger du in den och har järnkoll.” (Ekonomiansvarig)  
 
”Man kan lägga in den utan att bekräfta den, men då är problemet att man glömmer bort 
den.” (Inköpsansvarig) 
 
”Ja, det är ett problem för att du vet inte hur du ska hantera det. Det tycker jag är en brist 
i Axapta. Det har jag varit med om i andra system när man har haft ordersläpp istället, 
man kan lägga in order för si och så lång tid framöver, men de ska släppas. Det är en 
brist i Axapta.” (Ekonomiansvarig) 
 
Det kan vara problem med att hålla en bra lagerhållningen eftersom det kan komma in 
stora order och då plockas dem. Ett annat problem kan vara att det blir fel i överföringen 
mellan lagrena. Att ordern är levererad men statusen visar att ordern är öppen. 
 
Ett problem är att en del användare inte riktigt vet vad de kan göra i alla dialoger i Axapta 
och därför blir det fel ibland, man går in och ändrar på någon annans order. Egentligen är 
det rättighetsstyrt och det är först nu som de har fått ordningen på det i rättighetsgruppen.  
 
Stödet från Axapta när det gäller den internationella handel är inte helt tillfredsställande 
hos Dometic. ”Axapta stödjer inte riktigt vår internationella handel det är därför de sitter 
på Electrolux logistics och gör dem där speciella fakturorna. De har ett system som de 
kallar för ELOGE. Där anpassar de fakturan så att det ska se likadant ut som det ska göra 
i de här länderna för att alla uppgifterna ska finnas med, det klarar Axapta inte riktigt 
av.” (Inköpsansvarig) ”Axapta stödjer ingen tullhantering, det kanske gör det men det är 
inte på alla fall det är därför vi använder just Eloge. ” (Inköpsansvarig) 
 
Systemet upplevs som ett stödjande system och de känner sig inte styrda att de måste följa 
en viss process i Axapta, men vissa aktiviteter går bara att göra på ett sätt när det gäller 
inköp. ”Om jag ska lägga ett inköp t.ex. då öppnar jag en vy som heter planerade 
orderbilden. Jag sätter filter på min köpgrupp och sedan på leverantörskod och så får jag 
upp planerade order och sen kan jag sätta upp ett visst datum och skickar iväg den till 
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leverantör sedan får jag tillbaks en bekräftelse och sedan godkänner jag ordern. Visst det 
kan man väl säga att det går inte att jobba på något annat sätt, så där är man lite styrd.” 
(Inköpsansvarig) 
 
De största problemen har varit i produktionsdelen. ”Axapta har aldrig förts in på en så 
stor produktionsindustri som i Motala och det är där dom största problemen har legat.” 
(Inköpsansvarig) 
 
Ett problem som många användare upplever är att de får upp så många fönster i Axapta. 
De har inte fullt verksamhetsstöd från systemet eftersom informanterna saknar att IT-
avdelningen inte utvecklat stödet för fax och mail-funktionen. Den så kallade CRM-
modulen fungerar inte heller ordentligt ännu. För tillfället används en annan som heter 
”Super Office” men tanken är att allt ska in i Axapta. Användarna får inte full förståelse 
för den kommunikativa avsikten med olika felmeddelanden. Användarna uttrycker det 
som att de är ”kryptiska”. Det är en brist att kommunikationen mellan olika intressenter 
går utanför systemet med hjälp av fax. 
 
De har rekommenderat från dataavdelningen att inte ändra begreppen i systemet eftersom 
det kan skapa problem med att kommunicera med dataavdelningen om alla har olika 
beteckningar. 
 

4.6.2.6 Handlingsbarhet i systemet hos Dometic 
 
Det som är handlingsbart enligt informanterna är att systemet är lättöverskådligt, ”[…] vet 
man hur man ska göra, är det enkelt att få fram all information.” (Inköpsansvarig) 
 
De har kunnat anpassa användargränssnittet i systemet efter vad de själva behöver för att 
kunna utföra sina handlingar. De anser också att det är enkelt att se vad man har gjort i 
systemet generellt, förutom på vissa platser i systemet. ”Jag tycker det är lätt att använda, 
men det har krävt sina anpassningar, utan dessa anpassningar hade kraven inte 
tillgodosetts.” (Ekonomiansvarig) 
 
Alla fält i Axapta är sökbara, ” […] det är riktigt kanon.” (Ekonomiansvarig) 
Informanterna ser det som enkelt att navigera runt och ta sig till den plats de vill och det är 
bara att högerklicka och gå till huvudregistret för att få svar. En av fördelarna med Axapta 
är snabbkommandon. ” […] man slipper använda musen och hålla på så mycket. Det 
tycker jag är jättebra. Man kan kolla lagersaldot på ett väldigt enkelt sätt när man håller 
på med ordern.” (Inköpsansvarig) 
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4.6.2.7 Utbildning och ökad kunskap 
 
Utbildningsnivån sätter begränsningar på vad de kan utföra med systemet. Det som kan 
var komplicerat är att ta ut en rapport. ”Om man skulle vilja ha ut lite information om 
något specifikt, göra en autorapport t.ex. det är inte så lätt, vissa kan man få till ganska 
bra men man får jobba ganska bra med dem och ibland förstår man inte varför det blev 
som det blev. Antingen är kunskapsnivån låg eller så är inte handlingsbarheten bra.” 
(Ekonomiansvarig) 
 
Förståelsen för vad användarna kan göra med systemet, beror på vilken kunskap de har. 
Det har även ändrats i formulären för att de inte var så lätta från början att hantera och det 
var ingen bra ordning på dem. Sådant har ändrats för att de ska kunna jobba snabbare och 
enklare. Informanterna ser dock att verksamheten och systemet fungerar bra tillsammans. 
Det som inte används i systemet har med kunskapsnivån att göra. ”Jag har aldrig fått 
någon utbildning i Axapta. Utan lärt mig själv via testmiljön. Om det är något som jag 
inte vet hur jag ska göra går jag in där och provar.” (Inköpsansvarig) 
 
Informanterna anser att flera felmeddelanden är svåra att tyda. ”Ibland får man upp ett 
felmeddelande och det är obegripligt. Det är under fakturering, det står. Posten finns inte, 
det är det enda som jag inte förstår varför jag får.” (Inköpsansvarig)  
 
En informant definierar användarvänlighet som att: ”Det ska vara lätt, man ska inte 
behöva tänka för mycket, som vad händer när jag klickar här och…” (Inköpsansvarig) 
 

4.6.2.8 Om utvärderingsmetod dag 1 
 
Vi har inte funnit den idealtypiska analysen som självklar eftersom vi anser att målen bör 
fångas upp tidigare innan en kriteriebaserad utvärdering görs med användare. Detta har vi 
gjort i form av kvalitativa intervjuer. Vi har med andra ord inte utgått från process-
modellen fullt ut utan har blivit inspirerade från den och själva lagt upp det tillvägagångs-
sätt som vi anser ha passat oss bättre. Den kriteriebaserade utvärderingen hade vi tidigare 
gjort utan inblandning av användare. Den var som tidigare sagts en utvärdering, som 
gjordes för att få inblick i systemet. För att fånga in verksamhetens mål och systemmål har 
vi under Dag 1 ställt sådana frågor som har gett oss svar för att kunna kartlägga möjliga 
användningsområden för systemet och att identifiera möjliga problem. Vilka sedan har 
används under dag 2 där vi gjorde en kriteriebaserad utvärdering med användarna. Vår 
målbaserade utvärdering har istället varit en kvalitativ intervju där verksamhetsmål och 
systemmål har fångats in från intervjuade informanter. Intervjun har fokuserats på 
existerande handlingars potential som stöds av systemet. Vi har även identifierat 
användarna och handlingarna som affärssystemet förväntas stödja. Vårt syfte har varit att 
öka vår förståelse av verksamheten inom vilket affärssystemet Axapta används. Detta har 
inkluderat en genomgång av den övergripande handlingsstrukturen som Dometic har. Vi 
har också utfört en kontextuell utvärdering där vi fångade upp användarnas nuvarande 
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arbetsuppgifter och arbetssätt samt deras mål. Intervjun har varit både perspektiv- och 
kontextberoende. Perspektivet har varit ur en användarkontext där syftet var att kunna 
bidra till den yttre förståelsen av systemet som användarna använder. 
 

4.6.3 Fallstudie dag 2  
 
Vi kommer att presentera denna del av fallstudien med utgångspunkt i de olika 
systemfunktioner som vi gick igenom med användarna. En stor del av observations-
intervjuerna gjordes med en användare där vi under mer kontrollerande/styrande former 
gick igenom olika funktioner. Under en period av observationsintervjuerna fick en annan 
användare röra sig fritt i ett antal systemfunktioner och berätta om styrkor och svagheter i 
funktionaliteten, detta redovisas under ett separat avsnitt. Utifrån det insamlade materialet 
har vi försökt visa på hur användarna uppfattar funktionaliteten i systemet. Vi visar på 
användarnas uppfattningar av systemet via olika klasser, se avsnitt 3.4.6, om D.EU.P.S 
modellen och dess klasser, samt via olika handlingsbarhetskriterier se avsnitt 4.3.1 om 
kriterierna. Avslutningsvis redovisar vi vår uppfattning om tillvägagångssättet för denna 
del av studien. 
 

4.6.3.1 Systematiskt valda funktioner i OLF - flödet  
 
Nedan redovisas ett antal systemfunktioner utifrån användarsituationen på Dometic AB. 
De funktioner som redovisas är de som vi har önskat oss få utförda utav användaren. När 
vi nämner användaren i denna del av studien syftar vi på inköpsansvarig.  
 
Funktion: skapa försäljningsorder 
Dometic AB har samarbete med sitt gamla moderbolag Electrolux för sin logistik del. Det 
innebär att affärssystemet har ett gränssnitt mot Electrolux logistiksystem vilket har 
inneburit många anpassningar av denna funktion för att understödja nödvändiga 
verksamhetshandlingar. Användaren anser funktionaliteten som existerande och önskvärd 
och dessutom används det mesta. Mycket tyder på att användaren uppfattar det så på grund 
av att en stor del av systemfunktionen har anpassats mot verksamhetsbilden.  
 
Funktion: lägga orderrader till ordern 
I denna funktion finns det flera alternativ som stödjer eftersökt handling. Användarens 
betraktelse är den att funktionen är enkel att utföra och använder själv alltid snabb-
kommandot CRTL+N då användaren ser en fördel i och gärna använder snabb-
kommandon. Det innebär att det finns funktionalitet som är önskvärd och existerande men 
också existerande men inte önskvärd. 
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Funktion: reservera artiklar till försäljningsordern 
Användaren anser att den standardfunktion som systemet erbjuder är så pass dålig att den i 
dagsläget inte går att använda. Det som gäller vid reservation är att säljaren måste ringa till 
lagret i Motala där en form av ”handpåläggning” sker då artiklarna reserveras för en 
speciell order. Vi tolkar det dock som att vissa användare använder funktionen utan att 
veta exakt hur den fungerar eller hur illa den fungerar. Detta innebär att funktionaliteten är 
önskvärd och upplevd men inte existerande. 
 
Funktion: skicka orderbekräftelse 
Det går bra att skapa en orderbekräftelse och skriva ut den men det går inte att skicka ut 
den via e-post eller fax vilket användaren tycker är en brist. Det finns inga fasta rutiner om 
orderbekräftelse ska skickas ut till kund vilket beror på att olika kunder har olika behov. 
Denna funktion är önskvärd men inte existerande. 
 
Funktion: retur av artiklar 
Det finns inget stöd i systemet för vissa rutiner, till exempel att skicka returadresslappar 
till kunden, detta är löst via ett egenutvecklat retursystem. Användaren anser att det borde 
finnas mer stöd för denna funktion, som det är nu har användarna tagit fram en egen 
lathund för att klara av att göra retur på artiklar, det går med hjälp av det egenutvecklade 
systemet. Denna funktion är önskvärd och existerande men enbart på grund av att det 
egenutvecklade systemet existerar. 
 
Funktion: restorderhantering 
Användaren anser att möjligheten att sätta så kallade filter är vägen till framgång i denna 
funktion. Många användare klarar inte riktigt av att sätta dessa filter på ett effektivt vis och 
då fungerar funktionen inte alls lika bra. Denna funktion är önskvärd för alla användare 
men är enligt användaren svår att hantera och existerar enbart för dem som lyckats med 
sina filter.  
 
Funktion: skapa faktura 
Enligt användaren så varierar svårighetsgraden för användandet av olika funktioner i 
systemet. Skapa faktura är en funktion där det måste till utbildning för att användaren ska 
en chans att klara av den. Även här kommer hantering av filter in i bilden. Även om alla 
användare/säljare klarar av att utföra funktionen så kan det vara en stor skillnad hur 
effektivt handhavandet är mellan olika användare. Då det går att lösa uppgiften på olika 
sätt är vår uppfattning att det finns mycket i denna funktion som är önskvärt av en del men 
mindre önskvärt av andra. 
 
Funktion: fakturering av order 
Denna funktion går enligt användaren mycket fort och smidigt att utföra, vid användandet 
av snabbkommandon märks den knappt. En funktion som används mycket är önskvärd 
samt existerar för alla användare. 
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Funktion: fakturering av flera order 
Ingen funktion som användaren utnyttjar och den bedöms därmed inte. 
 
Funktion: annullera order 
Vid orderläggning så hamnar ordern även i Electrolux Logistik system vilket innebär att 
för att annullera ordern måste användaren ringa till Electrolux och be dem ta bort ordern. 
Användaren anser att detta är en brist i funktionaliteten. Det är tydligt att det är önskvärt 
att kunna ta bort sin lagda order utan att behöva ringa ett annat företag för att göra det, det 
är dock inte en existerande funktion. 
 
Funktion: skapa fritextfaktura 
Samma tillvägagångssätt som vid skapandet av försäljningsorder. Något som inte används 
så mycket men funktionen är bra och innehåller de väsentligaste delarna för att göra en 
fritextfaktura. Funktionen är önskvärd och existerande men används inte speciellt mycket. 
 
Funktion: skapa kreditfaktura 
Användaren anser att detta är en mycket enkel funktion. Viktigt att sätta minus framför 
kvantitet det är allt man som användare måste komma ihåg sedan känner systemet av att 
det är en kreditmall. Funktionen är önskvärd och existerande. 
 
Funktion: skapa artikel 
Även denna funktion är enligt användaren enkel att utföra. Dock har det gjorts vissa 
anpassningar gällande artikelgrupp. Dometic har en struktur på produktkategorierna som 
systemet i standardutförande inte klarar av att hantera. Användaren anser också att det kan 
gå lite segt att skapa artiklar med många fält, då Axapta servern står i Motala vilket kan 
innebära långa responstider ibland. Dessutom är det extra besvärligt med att skapa artiklar 
som det sker utländsk handel med. Då måste användaren ut på tullens hemsida och plocka 
hem så kallade intrastatnummer till respektive artikel. Då logistiken är utlagd på 
Electrolux finns ingen person i den nuvarande organisationen som arbetar med exempelvis 
intrastatnummer. Denna funktion är önskvärd och existerande även om den haltar något. 
 
Funktion: överföra artiklar mellan två lagerställen 
Enligt användaren är denna funktion mycket enkel att hantera. Användaren anser att 
upplägget i funktionen är bra då man intuitivt känner vad som ska skrivas i olika fält och 
vilka parametrar som ska sättas. Denna funktion är önskvärd och existerande.  
 
Funktion: kontrollera lagerbehållning 
Går en användare/säljare in och kontrollerar lagerbehållningen och enbart tittar på 
nettobilden så står det exempelvis 108 artiklar av önskad produkt. 99 av dessa är på ett 
lager som fungerar till försäljning de övriga 9 är exempelvis på ett lager i Norge och de 
kan inte gå ut till försäljning. Många användare tror att det finns produkter på lagret till 
försäljning men i själva verket är det inte så. Denna funktion skulle kunna stängas av, att 
samma produkt från olika lager slås samman till ett netto. Motala kontoret, där 
produktionen sker vill dock ha systemet konfigurerat på det viset då det underlättar olika 
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handlingar för dem. Ser man till både Stockholmskontoret och Motalakontoret så går det 
att säga att funktionen är önskvärd och upplevd men enbart existerande för användarna vid 
Motalakontoret. 
 

4.6.3.2 Slumpmässigt valda funktioner i OLF-flödet 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av en användares upplevelse av ett antal 
systemfunktioner hos Dometic AB. Användaren har utan inblandning av oss valt olika 
funktioner. När vi nämner användaren i denna del av studien syftar vi på Ekonomi-
ansvarig. Vi kommer inte specifikt redovisa vilka funktioner som används utan presenterar 
särskilt användarens upplevelse av dem. Det var framförallt två delar som var över-
representerade vid en sammanställning av materialet, bägge delarna handlar om 
anpassning. 
 
Anpassningar av systemfunktioner 
För att stödja olika handlingar är systemet anpassat till verksamheten, i flera av de 
funktioner som användaren utförde olika handlingar i. Detta var något som var väldigt 
tydligt under denna del av observationsintervjun, vi återspeglar vår upplevelse via olika 
citat. 
 
”Det som ser ut så här det är anpassade rapporterna. Nu ser den okej ut men från början 
var den inte presentabel”. (Ekonomiansvarig) 
 
”[…] innan vi gjorde den här anpassningen när det gällde saldo och förfallet var det 
ganska svårt att förstå och få en samlad bild på en kund. Men nu fungerar det jättebra 
tycker jag”. (Ekonomiansvarig) 
 
”Den här anpassningen är väldigt bra […].” (Ekonomiansvarig) 
 
”Åldersrapport går att ställa in på olika sätt på vad du vill ha ut. Denna fungerade inte 
heller från början det fixade vi till via anpassning”. (Ekonomiansvarig) 
 
Individuell anpassning av gränssnitt till användarens behov 
Individuell anpassning av gränssnitt till stöd för samma handling mellan olika användare 
såg vi också tydliga tecken på. Enligt informanten var det mycket vanligt att olika 
användare anpassade systemets gränssnitt. Detta var något som var både på gott och ont då 
det ibland ledde till redundans ifall användaren ändrade namn på olika fält/attribut. Vår 
bild var att det var något som användarna uppskattade mycket att just denna möjlighet 
finns i systemet. 
 
”Den här bilden är något som jag tittar på jättemycket och jag har flyttat bort det jag inte 
vill ha. Här har jag använt mig av Axapta 3.0 och anpassat det som jag vill se det”. 
(Ekonomiansvarig) 
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”Detta är en förinställning som passar mig. Man kommer åt en massa olika delar av 
systemet fast man kommer till samma uppgifter”. (Ekonomiansvarig) 
 
”Vi har sagt att man kanske inte ska hålla på och ändra så mycket här då vet man inte 
riktigt vad man pratar om”. (Ekonomiansvarig) 
 
”De har rekommenderat från dataavdelningen men hur många som bryr sig om det, det 
vet inte jag. Men det är klart att det blir problem att kommunicera med dataavdelningen 
om alla har olika beteckningar”. (Ekonomiansvarig) 
 

4.6.3.3 Funktioner utifrån handlingsbarhetskriterierna  
 
Då vi anser att empirdelen blir alltför omfattande med att i detalj gå in på olika 
handlingsbarhetskriterier i respektive funktion, så har vi istället valt att i punktform 
sammanfatta de kriterier som vi uppfattande som mest frekvent beskrivna som bristande 
utav användaren. Dessa brister är en sammanställning både från de systematiskt- och 
slumpmässigt valda funktionerna.  
 
Brister i funktionerna utifrån handlingsbarhetskriterierna: 
 

• K.1: Enkelt kunna förstå vad som kan göras med systemet (tydlig 
handlingsrepertoar) 

• K.4: Förstå konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar 
(handlingstransparent) 

• K.5: Direkt se att det man försökte göra blev gjort (feedback) 
• K.6: Enkelt få hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt   
   handlingsminne) 
• K.10: Få ett bra stöd för handlande i verksamheten 

 

4.6.3.4 Jämförelse kriteriebaserade utvärderingar 
 
Dometics system var mycket anpassat jämfört med den demoversion som vi utvärderade. 
Dessutom tyckte vi att det var svårt att fånga upp brister i systemet med hjälp av 
kriterierna under fallstudien och dokumentera dessa på ett lika tydligt sätt som i den 
kriteriebaserade utvärderingen av demoversionen. På grund av detta faktum anser vi att det 
inte är rättvisande att göra en jämförelse ”rätt av” på resultaten mellan de olika 
utvärderingarna. Vi kan dock konstatera att resultaten liknar varandra framförallt gällande 
brister i systemet baserat på kriterierna K.1, K.5 och K.6. 
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4.6.3.5 Om utvärderingsmetod dag 2 
 
Vår tanke med denna dag av fallstudien var att försöka genomföra en kontextuell analys, 
alltså system, användare och verksamhet i en och samma kontext. Vi hade i förhand gjort 
mallar som var baserade på D.EU.P.S-modellens olika kategorier. Vi hade tänkt oss att 
fånga upp hur användarna såg på olika systemfunktioner utifrån kategorierna; önskvärd, 
existerande, använd, upplevd och tillfredsställande. Förhoppningen var att få igång en 
diskussion omkring de olika kategorierna och sedan klassificera dem var för sig, i varje 
funktion, i en skala från 1-5 och därmed avgöra handlingsbarheten i respektive funktion. 
Vi ville också försöka fånga upp och utvärdera systemet utifrån de 
handlingsbarhetskriterier som vi använde i den inledande utvärderingen, se avsnitt 3.4.1. 
angående kriterierna. Detta kunde vara intressant att göra för att konstatera om de brister 
vi fann i systemet även existerade utifrån användarnas syn och deras verksamhetskontext. 
 
Den förförståelse vi hade av systemet baserat på den inledande kriteriebaserade 
utvärderingen ledde till, som vi ser det, en fördjupad diskussion kring olika funktioner i 
systemet och även kring de verksamhetshandlingar som funktionerna skulle stödja. De 
olika kategorierna i D.EU.P.S-modellen gav också ett stort utrymme för diskussion kring 
användarinteraktionen med systemet. Med utgångspunkt i D.EU.P.S-modellen var det 
extra tacksamt att diskutera interaktionen mellan systemet och användaren med vidare 
koppling till olika handlingar i den speciella verksamhetskontexten.  
 
Tanken var att på en och samma dag ”köra igenom” de systemfunktioner som vi hade 
provat i den inledande kriteriebaserade utvärderingen. I efterhand kan vi konstatera att vi 
hade underskattat tidsåtgången för utvärdering av respektive funktion. Kategorierna i 
D.EU.P.S-modellen gav oss visserligen ett bra underlag till diskussion med användarna. 
Problemet var att få användarna att uttrycka och gradera sin uppfattning av kategorierna 
för respektive funktion, detta tog tid. Användarna hade många gånger svårt att svara på 
och dessutom gradera om funktionen var önskvärd, existerande, använd, upplevd eller 
tillfredsställande. Det innebar att vi blev tvungna att överge vår ursprungliga idé att utröna 
handlingsbarhet i funktionerna via användarnas gradering av de olika kategorierna. Vi 
fortsatte att föra en diskussion men höll oss inte kvar onödigt länge vid de kategorier där 
vi upplevde att det inte gick att ”pressa fram” svar ifrån informanterna. 
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5 Diskussion 
 
Resultatet av fallstudien och teori diskuteras i syfte att nå ett svar på vår frågeställning. 
Diskussionen ska leda till slutsatser och förslag på hur resultatet kan användas i 
praktiken. 
 

5.1  Kännetecken av handlingsbarhet i affärssystem 
 
För att kunna förklara innebörden av begreppet handlingsbarhet anser vi att 
användbarhetsbegreppet också bör redovisas. Detta eftersom vi hävdar att 
användbarhetsbegreppet har en nära anknytning/relation till handlingsbarhetsbegreppet. 
Handlingsbarhet är ett relativt nytt begrepp som fokuserar på olika handlingar i 
verksamheten och hur väl informationssystem stödjer och möjliggör dessa handlingar. Vad 
vi kan se har användbarhetsperspektivet förändrats på senaste år mot att även inkludera 
”arbetsuppgifter” från att tidigare ha fokuserats på enbart relationen mellan användare och 
artefakt. Handlingsbarhetsbegreppet är relativt nytt och förstås genom den definition som 
forskare i VITS - gruppen har konstruerat, samt vissa kvalitetsideal som är utvecklade. Vi 
anser att det finns andra faktorer som innefattar handlingsbarhet som återspeglar sig i 
definitioner och föreställningar inom användbarhetsområdet. 
 
Enligt Preece, et al, (1994) innefattar användbarhetsbegreppet både människan 
(användaren) och datorn (verktyget) samt samspelet mellan dessa. Allwood (1998) 
definierar användbarhet som en interaktiv egenskap, som innebär att systemets 
användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen och dessa 
egenskapers samverkan. I första hand är egenskaper hos systemet, uppgiften och de 
aktuella användarna viktiga, men även andra delar av användningssituationen kan ha 
betydelse. Vi ser tydliga kopplingar till handlingsbarhetsbegreppet eftersom Allwood 
(1998) även inkluderar att ”uppgiften” är en viktig del att ta hänsyn till. Uppgiften kan 
tolkas och jämföras med handlingen. Enligt nationalencyklopedin (2005) är en uppgift, ett 
”visst avgränsat arbete som man fått sig tilldelat el. ev. själv åtagit sig”. Goldkuhl (1996) 
menar att handlingar kan ses som en aktivitet som syftar till att producera ett resultat. Vad 
som skiljer ett ”avgränsat arbete ”eller ”en aktivitet” är inte för oss självklart. Vi anser att 
det inte finns någon direkt skillnad. Hur ska då handlingsbarhet tolkas, är det en del av 
användbarhet, eller är det en förlängning av användbarhet? Det finns olika syn på det här 
enligt olika författare. Cronholm et al (1999) menar att handlingsbarhet inte ska vara en 
del eller en utbyggnad av användbarhet. Cronholm et al (1999) framhåller att handlings-
barhet är en kombination av traditionella teorier för användbarhet och systemutvecklings-
metoder med syftet att skapa bättre informationssystem. Ågerfalk (1999) menar på att man 
inte kan bortse från användbarhet utan designa med detta i åtanke. Handlingsbarhets-
begreppet enligt oss fokuseras mer på den kommunikativa handlingen i fråga, medan 
användbarhet även tar hänsyn till flera faktorer. Dessa ”faktorer” tolkar vi som ett viktigt 
inslag som bör beröras även i handlingsbarhetsbegreppet. Det som Allwood (1998) syftar 
på är att det är flera faktorer som tillsammans påverkar och bestämmer systemets 
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användbarhet, som anpassning, användarvänlighet, acceptans och kompetens. Dessa 
faktorer tillsammans med handlingsbarhetsperspektivet, ser vi som viktiga kännetecken i 
ett handlingsbart affärssystem. Enligt Cronholm et al (1999) förstås handlingsbarhets-
perspektivet genom en specifik användningskontext, vilket är en social kontext i vilken 
människor samarbetar för att göra affärer med stöd och hjälp av ett informationssystem. 
Den syn som Ottersten & Berndtsson (2002) har angående användbarhet är att se 
”produkten och dess användning i ett sammanhang”. Vi får då den uppfattningen, om vi 
tolkar detta sammanhang som författarna påstår inkluderas i begreppet användbarhet att 
det inte finns så stora skillnader mellan dagens syn på användbarhet och handlingsbarhet. 
Det finns tydliga likheter mellan användbarhet och handlingsbarhet eftersom Ottersten & 
Berndtsson (2002) syn på användbarhet inkluderar ”produkten och dess användning i ett 
sammanhang”. Det sammanhang som Ottersten & Berndtsson (2002) inkluderar i 
definitionen jämför vi med den användnings- och sociala kontext som Cronholm et al 
(1999) pekar på i handlingsbarhetsperspektivet. Ågerfalk (2003) för ett resonemang om att 
skillnaden mellan användbarhet och handlingsbarhet är den att användbarhet starkt 
fokuserar på interaktionen mellan användare och dator och bortser från den kontext där 
detta samspel ska fungera. Denna jämförelse som Ågerfalk (2003) gör är förmodligen, 
enligt oss, relaterad till den mer traditionella synen på användbarhet.  
 
Levén (1995) ser handlingsbarhet som ett mått av kvalité av det utvärderade värde som 
informationssystem ger företaget med kunden i centrum, alltså en klar vinkling mot 
tjänstekvalitet. Forskare i VITS-gruppen, bland andra Cronholm, Goldkuhl och Ågerfalk, 
ser på begreppet handlingsbarhet annorlunda jämfört med Levén. Ågerfalk (1999) anser 
att Levéns beskrivning inte räcker fullt ut för att kunna göra en fullgod definition av 
begreppet. Enligt Ågerfalk (1999) handlar inte begreppet om möjligheten att skapa värde 
för kunden med hjälp av informationssystemet utan snarare om vilket stöd informations-
system ger användaren att utföra verksamhetens processer utan att för den skull sätta 
kunden i centrum. 
 
Vi ser handlingsbarhet som ett värde för kunden, enligt Levén, eftersom ett handlingsbart 
affärssystem enligt oss är uppbyggt på processer vilket ger ett värde för kunden i form av 
tidsbesparing. Vad som har framkommit från vår fallstudie är att affärssystemet ska stödja 
samtliga processer i deras verksamhet. Vår syn på processer och hur de kan förbättra 
verksamheters affärer stämmer väl överens med Porters (1985) transformativa syn och 
värdekedja. Johansson et al (1993) har en syn som vi delar och finner som intressant. 
Deras syn på processer är att aktiviteterna även är sammankopplade. Som framkommit i 
fallstudien är att Dometic inte har ett fullt stöd i systemet för deras sammankopplade 
aktiviteter, eftersom det är andra system som inte fungerar tillfredställande med Axapta 
och vissa viktiga kommunikativa aktiviteter sker inte genom systemet utan utanför 
systemet. 
 
Ser vi på Goldkuhls & Ågerfalks (2001, s. 2) definition av handlingsbarhet i ett IS-
sammanhang bör/ska användaren kunna utföra sina handlingar, genom systemet, vilket 
inte sker hos Dometic fullt ut.  
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Ett informationssystems förmåga att utföra handlingar samt att möjliggöra, befrämja och 
understödja användare att utföra sina handlingar, både genom systemet och baserat på 
meddelanden från systemet, i syfte att bidraga till verksamhetens effektivitet och kvalitet. 
 
Det finns dock andra saker som har framkommit från vår undersökning som visar på 
handlingsbarhet i Axapta. Det som är handlingsbart enligt informanterna är att systemet är 
lättöverskådligt, ”vet man vad hur man ska göra är det enkelt att få fram all information.” 
(Inköpsansvarig) Informanterna har även kunnat anpassa användargränssnittet i systemet 
efter vad de själva behöver för att kunna utföra sina handlingar. Detta ser vi som en fördel 
med att få handlingsbarhet för den enskilde användaren, eftersom det som är handlingsbart 
för en användare inte behöver vara handlingsbart för en annan. Vår undersökning visar 
också att användarna ser individuell anpassning av gränssnitt som ett kännetecken på 
handlingsbarhet. Användare har olika sätt att utföra samma arbetsuppgifter, därför är det 
viktigt att anpassningsmöjligheterna gällande gränssnittet på den ”personliga nivån” inte 
är statiska utan snarare dynamiska.  
 
Kvalitetsideal 
Något som kan känneteckna handlingsbarhet är ett antal kvalitetsideal, som är inspirerade 
från användbarhetsområdet. Dessa kvalitetsideal bör/ska vara uppfyllda för att få ett 
handlingsbart system. Cronholm & Goldkuhl (2003) menar att det ska vara enkelt att 
förstå vad som kan göras med systemet, det vill säga att det ska finnas en tydlig 
handlingsrepertoar. Vi ansluter oss med dem, men upplever detta kvalitetsideal som 
otydligt. Det kan vara andra faktorer som spelar in för att kunna förstå vad som ska kunna 
göras med systemet dessa finns inom användbarhetsområdet till exempel 
kompetensutveckling 
 
Cronholm & Goldkuhl (2003) menar också att användarna ska kunna ”säga” det de vill 
genom systemet. För att systemet ska kunna betraktas som handlingsbart ser vi som 
författarna att affärssystemet ska kunna användas för att kommunicera med andra 
användare i verksamheten. Resultatet från vår fallstudie visar att kommunikation sker 
utanför systemet. Vi anser att kommunikationen bör gå genom systemet för att 
handlingsbarheten ska uppnås med systemet.  
 
Något som informanterna ansåg var att det var enkelt att ta sig till önskad plats i systemet. 
Detta anser vi vara ett viktigt kvalitetsideal för att ge stöd till användarna och deras 
handlingar i verksamheten. En verksamhetshandling kan innebära att användaren vill söka 
information om något. (Ibid.) Något som kan försvåra att söka information är att systemet 
är rättighetsstyrt vilket innebär att användaren inte kan komma in på vissa ställen och se 
informationen. Informanterna ansåg att det var enkelt att ta sig runt i systemet, men det 
fanns en önskan/mål att kunna göra effektivare sökningar på information, genom att kunna 
söka på begrepp som datum och valuta samtidigt. 
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Vad som kännetecknar handlingsbarhet i ett system är att användarna bör förstå 
konsekvenser av deras föreslagna och utförda handlingar. Cronholm & Goldkuhl (2003) 
menar att informationssystemet ska vara utformade så att användare i förväg förstår att 
handlingen innebär att handlingsminnet förändras. Systemet ska också i efterhand ge en 
bekräftelse på att handlingsminnet har förändrats i form av ett meddelande eller att 
innehållet av det aktuella formuläret har förändrats. Detta ser vi också som en 
förutsättning för att kunna beteckna handlingsbarhet i systemet. Det som resultatet visar 
från vår fallstudie är att det inte var så tydligt med vad som var gjort i vissa formulär. Till 
exempel får användaren ingen tydligt feedback på att innehållet har förändrats i ett flertal 
formulär. Systemet har ett så kallat autospar, sedan kan användaren spara det förändrade 
formuläret med ett snabbkommando. Men från både vår kriteriebaserade utvärdering och 
observation av systemet med användarna visades inget tydligt meddelande av att 
förändringen var gjord eller sparad. Detta är enligt författarna ett kvalitetsideal att som 
användare ska man direkt kunna se vad som har gjorts. De menar att informationssystemet 
alltid skall ge ett begripligt svar på en utförd verksamhetshandling. Som användare ska 
man även kunna förstå konsekvenserna av utförda handlingar. Resultatet från vår 
fallstudie visar att det inte alltid var så att samtliga användare förstod konsekvenser av 
vissa handlingar de hade utfört, till exempel att material till order kunde dubbelbokas på 
grund av att inte säljarna förstod hur systemet reagerade på vissa handlingar. Ett stort 
problem som finns i verksamheten är att användarna stjäl order från varandra och det är 
oftast när någon får in en order i närtid. Användarna tittar inte i nettobehovsbilden på att 
det ligger andra order som kanske ska levereras ut en dag efter, ”så tar de produkter från 
varandra”, (Inköpsansvarig) Detta beror på att användarna inte kan reservera produkter. 
”För om man använder reservationsknappen, i Axapta så låser du allting.” 
(Inköpsansvarig). Resultatet visar att det finns brist på utbildning och att det finns en viss 
otydlighet i systemet. 
 
Vi anser också precis som Cronholm & Goldkuhl (2003) att det ska vara ett tydligt och 
lättåtkomligt handlingsminne för att användarna på ett enkelt sätt ska veta vad som gjorts 
tidigare. Det är också viktigt att den tidigare lagrade informationen är lättillgänglig. 
Informanterna anser också att det är enkelt att se vad man har gjort i systemet generellt, 
förutom på vissa platser i systemet. Vi anser att det ska gälla samtliga platser för att 
användarna ska få en helhetsbild av systemets handlingsminne. 
 
Cronholm & Goldkuhl (2003) menar att i kommunikationsintensiva verksamheter ska 
informationssystemet hålla reda på vem som har ”sagt” vad. Informationssystemet ska 
vara aktörstydligt. Ofta finns det ett behov av att få reda på mer information än den som 
tillhandahålls av informationssystemet. Det finns ett behov av att kunna kontakta den som 
har ”sagt” något. Vi menar att det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för innehållet i 
ett meddelande. Information om ”vem som har sagt vad” skall lagras som en del i 
handlingsminnet.  
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Cronholm & Goldkuhl (2003) menar att systemet på ett tydligt och begripligt sätt ska visa 
den handlingsrepertoar som erbjuds. Detta kan tydliggöras genom att formulera text, i t ex 
knappar eller andra skärmelement som används för navigering på så sätt att både namnet 
på handlingen och namnet på det aktuella objektet anges. Ytterligare ett sätt som bidrar till 
ett förtydligande är att använda det språkbruk som normalt förekommer i verksamheten. 
Det som kännetecknar handlingsbarhet i affärssystemet är att språket skall motsvara 
verksamhetens och användarnas språk. Det får inte finnas någon tvekan om innebörden i 
de begrepp som används. Affärssystemet ska erbjuda förklaringar till samtliga begrepp 
och en beskrivning av de handlingar som kan utföras genom affärssystemet. På Dometic 
har dataavdelningen rekommenderat att inte ändra begreppen i systemet eftersom det kan 
skapa kommunikationsproblem. Informanterna menar att begreppen i Axapta inte stämmer 
helt överens med Dometics verksamhetsspråk. Informanterna anser också att vissa ord är 
”jättekonstiga”, eftersom översättningen inte är helt korrekt så har det blivit fel på vissa 
ställen. Det var flera begrepp som inte stämde eftersom de inte var översatta på ett 
tillfredställande sätt och språket i systemet motsvarade inte heller Dometics verksamhets-
språk. Vi anser att detta är en brist på handlingsbarhet, eftersom handlingsbarhet innebär 
att användaren ska kunna kommunicera genom systemet och via olika meddelande från 
systemet. Vi ser det som mycket viktig att språket i systemet ska kunna förstås av alla 
inom organisationen. En informant menar att det skulle vara till fördel om språket var på 
engelska istället för på svenska som det nu är, eftersom det finns flera olika intressenter i 
olika länder som de kommunicerar med. Inköpsansvarig uttrycker det som “Om jag fick 
föredra skulle jag vilja ha det på engelska, för ibland ringer Norge eller Danmark och det 
här med olika språk kan skapa förvirring.” Vår uppfattning är den att det inte alltid 
behöver vara en fördel att systemet presenteras i olika språk. Det finns fördelar med att ha 
ett gemensamt språk, förslagsvis engelska, för en verksamhet som är representerad i flera 
olika länder. Alla benämningar i systemet blir på engelska och därmed bör det bli lättare 
för olika IT-avdelningar samt användare att föra en diskussion om system och verksamhet. 
 
Ett annat kännetecken för handlingsbarhet är att användarna ska förstå den kommunikativa 
avsikten med olika meddelanden. De behöver förstå vad olika meddelanden betyder 
avsiktsmässigt. För att kunna använda systemet väl i verksamhet, som ett 
kommunikationsinstrument, är det nödvändigt att det inte råder någon tvekan om sådana 
här typer av kommunikativa avsikter. Resultatet från fallstudien visar att användarna inte 
har full förståelse för de kommunikativa avsikterna med olika felmeddelanden. 
Användarna uttrycker det som att de är ”kryptiska”. Vi ser det som ett viktigt kvalitetsideal 
att dessa felmeddelanden måste vara enkla att förstå för att få ett bra stöd för sitt 
handlande i verksamheten. Innehållet i skärmdokument ska också enligt oss ge goda 
förutsättningar för att utföra verksamhetshandlingar både genom informationssystemet och 
utanför informationssystemet. Detta innebär att den information som visas måste enkelt 
kunna tolkas samt att de handlingar som erbjuds skall vara lättillgängliga. Relationer 
mellan olika handlingar ska visualiseras på så sätt att användaren enkelt förstår om det 
finns en speciell ordning mellan dem. Ett problem på Dometic är att en del användare inte 
riktigt vet vad de kan göra i alla dialoger i Axapta och därför blir det fel ibland, t.ex. då de 
går in och ändrar på någon annans order.  
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Fallstudiens resultat visar på flera brister som inte uppfyller kvalitetsidealen, t.ex. att det är 
för enkelt att gå in och ändra saker. Informanterna menar att alla kan ändra saker, vilket 
inte är bra enligt oss. Informanterna menar också att det är ett flertal användare som 
upplever det som ett stort problem att de får upp så många fönster i Axapta. Ett annat 
verksamhetsstöd som saknas, hos Dometic, för att kunna utföra handlingar på ett 
handlingsbart sätt är att inte de kommunikativa handlingarna är utvecklade i systemet som 
fax- och epostfunktion. De har heller inte fullt verksamhetsstöd från systemet, eftersom 
CRM-modulen inte fungerar ordentligt ännu. För tillfället används en annan som heter 
”Super Office” men tanken är att allt ska in i Axapta. Vi anser att det är stora brister 
eftersom flera delar av kommunikationen mellan olika intressenter går utanför systemet. 
Något som informanterna anser vara ett bra verksamhetsstöd är att de har en väl 
förklarande vy i Axapta som föreslår hur de ska ta hem produkter. 
 

5.2 Tillvägagångssätt för att få handlingsbarhet i affärssystem 
 
Förankring och kompetensutveckling 
Eftersom ett införande av ett affärssystem berör både sak- och personfrågor, enligt Nilsson 
(1998), så räcker det inte enbart med en perfekt teknisk installation av systemet. Vi anser 
att förankring av användarna är en viktig del. Genom att informera skapa positiva attityder 
och motivation till affärssystemet, anser vi att användarna kommer att ta till sig affärs-
systemet och se det som sitt eget. Vi anser, som Lundeberg och Sundberg (1996), att 
användarna måste acceptera systemet för att vilja använda det annars kan de utveckla ett 
känslomässigt motstånd till det och då används inte affärssystemet hur handlingsbart 
systemet än må vara. Det fanns inga indikationer på att informanterna kände något 
motstånd till affärssystemet utan de upplevde mest anpassningarna som tidskrävande. Vad 
gäller acceptansen av systemet var den god enligt informanterna som gillade Axapta men 
graden av framgång består även av att det bör finnas en god kvalitet i lösningen, vilket vi 
vågar påstå var bristfällig hos Dometic eftersom det fanns brister med att 
kommunikationen gick utanför systemet och att vissa kopplingar mot andra system i 
verksamheten var undermåliga. Eftersom människan är så flexibel som Allwood (1998) 
uttrycker sig, handlar handlingsbarhet inte bara om hur väl affärssystemet är uppbyggt 
utan det finns även mänskliga faktorer som spelar in för att kunna ta tillvara på 
affärssystemets möjligheter. 
 
Vi anser att motivationen ska finnas hos användarna till att lära sig att utnyttja 
affärssystemets möjligheter vid flera olika handlingar. Kompetensutvecklingen är också en 
mycket betydande del vilket vårt resultat påvisar. Det fanns brister i utbildningen och 
informanterna ansåg att användarmanualerna var svåra att förstå. Informanterna har på 
egen hand lärt sig systemet i en testmiljö vilket kan ses både som en fördel och nackdel, 
där nackdelen blir enligt Allwood (1998) att användaren utan förkunskaper kan drunkna i 
information och att inlärningen blir osystematisk och ofullständig. Fördelen enligt 
Allwood (1998) kan vara att användarna blir mer engagerade genom att formulera egna 
mål med vad de vill åstadkomma med inlärningen. 
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Informationen till användarna, angående införandet av systemet, gick genom fortlöpande 
information från deras närmaste chef, som sedan i sin tur hade fått information från 
företagsledningen. Vi vill mena att det är viktigt med informations-kunskapsöverföring till 
användarna och att kunskapsöverföringen ska utföras ansikte mot ansikte. Något annat 
som är av stor vikt att ta hänsyn till i det här fallet är att mycket av kunskapen är implicit 
det vill säga tyst som Nonaka & Takeuchi (1995) påstår. De menar att den mesta av 
individens kunskap är tyst och individers explicita kunskap motsvaras bara av toppen på 
ett isberg. Då anser vi att kunskapen måste omvandlas i explicita former, genom en 
socialiseringsprocess som initieras genom skapandet av arenor där individer interagerar 
med varandra i dialog, ansikte mot ansikte så att en gemensam kunskapsbas bildas i form 
av gemensamma erfarenheter. Vi ser det som en kritisk faktor precis som Fui-Hoon et al 
(2001) att vid införande av ett affärssystem, bör förväntningar på alla nivåer 
kommuniceras ut. Input från användarna ska förtydliga krav, önskemål och godkännande 
av systemet. Kommunikation inkluderar också intern marknadsföring av införandet och 
hur det praktiska arbetet fortskrider över tiden. 
 
Något som Anveskog et.al. (1984) föreslår är att det bästa resultatet nås om användarna tar 
ansvar för hela valprocessen. Ledningen/ansvarig bör också tillsätta lämpliga användar-
representanter för att driva arbetet. Enligt vad resultatet visar fanns det ingen direkt 
användarmedverkan vid val av systemet men användarna var med vid själva jämförelsen 
mellan kravspecifikation och det tilltänkta systemet. Vi anser att det bör tillsättas en 
projektgrupp av användare för att kunna lära av varandra och överföra kunskap till 
varandra, detta skapar också en högre motivation hos användarna. Vi håller med Fui-Hoon 
et al (2001) att det behövs en intern projektgrupp som bör bestå av en blandning av 
personal från olika avdelningar och att de ska få möjlighet att utveckla det kunnande som 
krävs för att medverka vid implementeringen av systemet. Personalens ordinarie 
arbetssysslor ska minskas till förmån för systeminförandet. På så sätt kan projektgruppen 
få möjligheter att lära sig om företagets olika affärsfunktioner så att de får en helhetssyn 
av verksamhetens affärsprocesser. 
 
Det bör också informeras om hur mycket förändringen av affärsprocesserna kommer att 
kräva. Alla de förslag som innebär förändring av omfattning för projektet gällande 
systeminförande ska härledas till affärsnyttan och om möjligt införas vid annat tillfälle. 
Det är även viktigt att arbeta fram en företagskultur där gemensamma värden och mål 
delas bland de anställda, detta kommer att främja framgång med systeminförandet. För att 
skapa mottaglighet till förändring ska användarna utbildas så att de aktivt kan delta i 
implementering av affärssystemet. Utbildning ska ha högsta prioritet, där utbildningen 
även ska inkludera förståelsen för hur affärssystemet kommer att förändra befintliga 
affärsprocesser. 
 
Vi har konstaterat att kompetensutvecklingen har varit bristfällig enligt vår mening. 
Informanterna uttrycker det som att utbildningsnivån har satt begränsningar på vad som 
kan utföras med systemet. Det kan till exempel vara komplicerat att ta ut en rapport. 
Ekonomiansvarig menar att ”Om man skulle vilja ha ut lite information om något specifikt 
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göra sån här autorapport t.ex. det är inte så lätt, vissa kan man få till ganska bra men man 
får jobba ganska bra med dom och ibland förstår man inte varför det blev som det blev. 
Antingen är kunskapsnivån låg eller att inte handlingsbarheten är bra.” Vi menar precis 
som Anveskog et al (1984) att slutanvändarna behöver utbildning i de förändringar som 
blir i arbetssätt och i olika rutiner. Informanterna menar att de hade några användardagar 
där de gick igenom systemet med konsulter. Ekonomiansvarig säger att ”Vi hade några 
dagar som vi gick igenom systemet med konsulter från Prime Cord.” Sedan har det även 
funnits användarmanualer till hjälp, men informanterna anser att de inte har varit så 
användbara. Ekonomiansvarig menar att ”det är på en sådan där hög nivå, de är inte på 
gräsrotsnivå, men det är väl som de brukar vara.” Informanterna har på egen hand 
kompetensutvecklat sig genom att lära sig systemet i en testmiljö. De menar också på att 
det som inte används i systemet har med kunskapsnivån att göra. Inköpsansvarig säger att 
”Jag har aldrig fått någon utbildning i Axapta utan lärt mig själv via testmiljön, det är den 
enda manualen jag har tittat i, det är där jag har lärt mig mycket. Om det är något som 
jag inte vet hur jag ska göra går jag in där och provar.” Rosson och Carroll (2002) menar 
att människor betraktar sig gärna som komptenta, engagerade och produktiva, men de låter 
helst bli att göra sådant som hindrar deras kortsiktiga produktion, även om det skulle 
gynna den långsiktiga, som t.ex. att läsa användarmanualer. Därför försöker användaren 
hellre att lära genom att utföra, snarare än att lära genom att läsa. De vill helst lära sig 
systemet medan de provar vad det kan. Detta anser vi stämma väl överens med vad som 
har framkommit från vår fallstudie 
 
Anpassning 
Informanterna anser att i dagsläget så fungerar verksamheten och systemet tillsammans på 
ett tillfredsställande sätt. Men förståelsen för vad användarna kan göra med systemet, 
beror som sagt på vilken kunskap de har om systemet och kan skilja mycket mellan olika 
användare. Det har ändrats i standardformulären för att de inte var så lätta att förstå och 
hantera i början. De anpassningar som gjorts ser vi som en viktig del för att åstadkomma 
handlingsbarhet i affärssystemet. Dock anser vi att det inte enbart är affärssystemet som 
ska anpassas utan precis som Nilsson (1991) anser ska det ske en ömsesidig anpassning 
mellan verksamheten och affärssystemet. Goldkuhl & Ågerfalk (2002) anser att vid 
interaktiva handlingar ska affärssystemet tillåta, främja och underlätta utförandet av olika 
handlingar för användarna. Fallstudien visar att användare utför handlingar olika men 
handlingen når i slutänden fram till samma mål. Vår uppfattning är att det finns specifika 
mål med olika handlingar, det vill säga att det finns en uttalad mening med att 
handlingarna överhuvudtaget ska genomföras. Problemet som vi ser det är att mäta hur 
effektivt och kvalitativt handlingar utförs för att uppnå dessa mål, uttalade och inte 
uttalade. Hur väl en handling utförs kan enligt oss skilja sig markant mellan användare och 
har att göra med att handlingar utförs olika, vilket också studien visar. Därför anser vi att 
för att uppfylla definitionen på handlingsbarhet enligt Goldkuhl & Ågerfalk (2002) vilken 
delvis säger att ett informationssystems förmåga att utföra handlingar samt att möjliggöra, 
befrämja och understödja användare att utföra sina handlingar, så är det viktigt att ta 
hänsyn till den enskilda individen.  
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Vid genomgång av systemfunktioner så visade det sig att individuell anpassning av 
gränssnitt till stöd för samma handling mellan olika användare var mycket vanliga. 
Flertalet exempel bland annat i form av följande kommentarer bekräftar detta faktum. 
”Den här bilden är något som jag tittar på jättemycket och jag har flyttat bort det jag inte 
vill ha. Här har jag använt mig av Axapta 3.0 och anpassat det som jag vill se det”. 
(Ekonomiansvarig) Vidare fortsätter informanten. ”Detta är en förinställning som passar 
mig. Man kommer åt en massa olika delar av systemet fast man kommer till samma 
uppgifter”. (Ekonomiansvarig) 
 
Enligt informanten var det väldigt vanligt att olika användare anpassade systemets 
gränssnitt. Vi anser därför att denna egenskap eller möjlighet med ett affärssystem är 
mycket viktig för att uppnå handlingsbarhet i systemet.  
 
Enligt Nilsson (1991) är det viktigt att beakta integrationen med övriga system i företaget 
eftersom kärnproblemet med standardsystemet är hur samspelet mellan verksamheten och 
systemet ska fungera. Dometic visade sig ha problem med att affärssystemet har ett 
gränssnitt mot Electrolux logistiksystem vilket har inneburit många anpassningar för att 
understödja nödvändiga verksamhetshandlingar. Det fungerar i dagsläget inte helt 
tillfredsställande då en del handlingar som ska utföras via affärssystemet påverkar 
verksamhetens effektivitet och kvalitet negativt. Den negativa påverkan på handlings-
barheten i affärssystemet kan enligt oss undvikas om Dometic själva skulle ansvara för sin 
logistikdel och därmed slippa beroendet till det integrerade systemet. Med hjälp av våra 
observationer och med stöd av teorin anser vi att affärssystem ska undvikas att integreras 
inter-organisatoriskt. Att undvika integration med andra system blir därmed ett sätt att 
uppnå handlingsbarhet i affärssystem.  
 
Lundeberg & Sundgren (1996) menar att ett nytt standardsystem ger en verksamhet 
möjlighet att fungera bättre, men för att detta ska bli möjligt måste systemet anpassas till 
företagets speciella behov. Vi anser att för att åstadkomma handlingsbarhet i ett affärs-
system bör även anpassningar av affärssystemet beaktas, för att kunna främja och 
möjliggöra verksamhetens handlingar i systemet. Ett flertal författare är eniga om att 
anpassningar av systemet bör ske med försiktighet, men vi anser att för att öka handlings-
barheten i det generella affärssystem som Axapta utger sig för att vara, bör en viss hänsyn 
tas till just anpassningar. 
 
Detta visar även vårt resultat. Undersökningen visar att ett flertal av modulerna är 
anpassade för att stödja verksamhetens olika handlingar. Inköpsansvarig uttrycker det som 
”Det är jätteanpassat”. Det som de har anpassat är bland annat för inköparna som sitter i 
Motala saker som specialramavtal, handelsavtal och planeringen. Verksamheten har även 
fått anpassa sig till det nya systemet, där olika arbetsrutiner ändrades. Ekonomiansvarig 
menar att “det är oftast individen som får anpassa sig en hel del. Sedan har man vissa 
grundkrav som man inte kan ge avkall på, men visst får man ändra arbetssätt beroende på 
hur datasystemet fungerar. Anpassningar får man nog göra hur man än bär sig åt. ” 
Inköpsansvarig menar också att de fick anpassa sig till det nya systemet eftersom det 
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tidigare var rent textbaserat. Informanterna upplever också att det har blivit mycket bättre 
att arbeta med det nya systemet Axapta om de jämför med det äldre lagersystemet WMS, 
men det har krävt sina anpassningar för att få det handlingsbart. Ekonomiansvarig anser att 
det blev en klar förbättring med Axapta mot det tidigare systemet. I Dometics fall så har 
det skett mycket anpassningar. Vi kan inte bedöma om systemet är överanpassat men vår 
uppfattning är att anpassningarna har varit nödvändiga för att uppnå handlingsbarhet i 
affärssystemet.  
 
Inköpsansvarig menar att systemet är mycket anpassat. ” Som materialplaneringsdelen är 
ju helt anpassad. Det finns inte en grej som är kvar från ursprunget. Inköpsmodulen är 
också helt anpassad.” Det som har styrt anpassningarna hos Dometic var funktionaliteten. 
Det var vissa saker som de var tvungna att ha med som avtalsnummer och löpnummer på 
inköpsordern. Det finns även moduler/delar som inte har behövts anpassas som 
försäljningsdelen där har de inte ändrat någonting. Enligt informanterna fungerade den 
delen bra som den var förutom överföringen mellan WMS och Axapta. Informanterna har 
upplevt anpassningarna av systemet som ett tidskrävande och tungt arbete. Konsulten som 
deltog i anpassningarna förstod inte riktigt hur de arbetade trots att en förstudie hade 
gjorts. ” Han satt med och tittade hur vi jobbade i det tidigare systemet och vad vi behövde 
få ut och så, men det blev ändå inte rätt. Han satt med på många möten, men en dag kom 
han inte mer och då fick vi en ny och då blev det mycket bättre.” (Ekonomiansvarig) Vi 
kan konstatera att affärssystemet inte riktigt har matchat det krav på verksamhet eller 
handlingar som Dometic krävt. Med denna utgångspunkt konstaterar vi att ett sätt att 
uppnå handlingsbarhet kan vara att anpassa verksamheten mer till affärssystemet. 
 
Vi har konstaterat att det går att uppnå handlingsbarhet i affärssystem antingen via att 
anpassa systemet eller verksamhen. Givetvis kan både system och verksamhet anpassas 
precis som Nilsson (1991) hävdar med sin relationsmodell. Vidare anser vi att delen 
”utföra sina handlingar, både genom systemet och baserat på meddelanden från systemet, 
i syfte att bidraga till verksamhetens effektivitet och kvalitet” i Goldkuhls & Ågerfalks 
(2001 s. 2) definition på handlingsbarhet är centralt vid val om system eller verksamhet 
ska anpassas. Verksamhetens effektivitet och kvalitet bör enligt oss sträva efter att ligga 
som underlag till mer mätbara mål med verksamheten som exempelvis en ekonomisk 
vinst. Davenport (2000) har ett negativt perspektiv gällande ”Best practice” som vi 
tidigare har anslutit oss till i den teorinära analysen. Författaren anser att för vissa företag 
kan det leda till konkurrensnackdelar att bli ”stöpta i samma form” som sina konkurrenter, 
om dessa har likadana affärssystem. Dessa nackdelar gällande konkurrens hör enligt oss 
samman med att verksamhetens effektivitet och kvalitet kan ha påverkats negativt om en 
anpassning av verksamheten till systemet sker i för stor omfattning. I Dometics fall så har 
systemet visserligen anpassats en hel del men informanterna anser att delar av systemet 
som anpassats stämmer överens med företagets affärsmodell. Dometic är ett företag som 
enligt informanterna ”går mycket bra” och har en hög ekonomisk vinst. Fallstudien visar 
inga tydliga tecken på att kravspecifikationen som upprättades i samband med valet av 
Dometics system påvisade att det skulle krävas många anpassningar av systemet till 
verksamheten. Anveskog et.al. (1984) hävdar att företags vilja att göra anpassningar i 
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verksamheten styrs av om systemet anskaffas för att förbättra verksamheten och att 
företagsledningen därmed ser affärssystemet som en möjlighet att göra radikala 
förändringar. Vi anser inte att det måste förbättra verksamheten att göra radikala 
förändringar i verksamheten. Vår uppfattning är att i Dometics fall har mycket 
anpassningar, av systemet istället för verksamheten, stärkt en redan väl fungerande 
verksamhet. Det verkar ha varit en strategi från företagsledningens sida att driva 
anpassningar av system istället för verksamhet. För Dometic visade sig detta bli en 
arbetsam och kostsam historia som företaget inte hade full kontroll över. Med facit i hand 
har Dometics affärssystem blivit mer handlingsbart via anpassningar av system och de har 
behållit sitt sätt att göra affärer, vilket de hävdar är framgångsrikt. Vi anser att om 
Dometic lagt mer tid på att upprätta en kravspecifikation utifrån en processorienterad 
systemstruktur skulle detta ha lett till att de sparat en del av de pengar och tid som 
anpassningarna krävde. Det hade varit lättare att anpassa systemet och ställt mindre krav 
på verksamhet och personal om de från start vid implementationen känt till vilka 
anpassningar som låg framför dem.  
 
Processen 
För att få ett handlingsbart system ska det finnas stöd i systemet för samtliga processer. Vi 
har en tanke om att det processorienterade arbetssättet inte används i så stor omfattning 
som det många gånger skulle behövas, framförallt från beställarens sida. Stödet från 
Axapta när det gäller Dometics internationella handel är inte helt tillfredsställande enligt 
Inköpsansvarig. ”Axapta stödjer inte riktigt vår internationella handel, det är därför de 
sitter på Electrolux Logistics och gör dem där speciella fakturorna. De har ett system som 
de kallar för ELOGE, där anpassar de fakturan så att det ska se likadant ut som det ska 
göra i de här länderna för att alla uppgifterna ska finnas med, det klarar Axapta inte 
riktigt av.” Vår bild är den att vid framställande av en kravspecifikation så arbetar 
leverantören och beställaren ofta tillsammans. Davenport (2000) hävdar att många 
standardsystem går från att ha en funktionell systemstruktur till en processorienterad 
systemstruktur. Med andra ord så byggs funktioner samman så att de ingår och blir 
beroende av varandra i olika processer inom verksamheten. Nilsson (2000) anser att 
standardsystem på marknaden traditionellt haft en funktionell systemstruktur. Vår 
uppfattning är just att beställare måste bli delaktiga i det processorienterade arbetssättet för 
att kunna påverka kravspecifikationen utifrån sin unika verksamhetskunskap så att inga 
missar uppstår som kan påverka de beroende affärsprocesserna. Resultatet visar att det inte 
fanns något stöd för deras tullhantering i systemet. Detta ser vi som en viktig process 
eftersom de arbetar mot både kunder och leverantörer utanför Sverige. ”Axapta stödjer 
ingen tullhantering, det kanske gör det men det är inte på alla fall det är därför vi 
använder just Eloge.” (Inköpsansvarig). Vår åsikt är att det inte har funnits någon 
processyn hos konsulten som genomförde förstudien. Vi anser också att val av 
standardsystem med tiden blivit mer komplexa. På grund av att olika organisatoriska 
nivåer och verksamhetsdelar många gånger är integrerade med varandra och ett 
standardsystem kan/ska följa det processflöde och den värdekedja som fortlöper genom 
organisationer. Åsikten bygger på vår syn som bland annat grundas på Davenports (2000) 
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funktionsorienterade till processorienterade bild av systemstruktur för standardsystem, 
vilken vi tidigare nämnt. 
 
Åstadkomma handlingsbarhet i egenutvecklade system kontra standardsystem 
Något som vi frågar oss är om det är någon skillnad på att åstadkomma handlingsbarhet 
för egenutvecklade system kontra standardiserade affärssystem. Något som Andersen 
(1994) framför är just att det ställs högre krav på beställaren vid alternativet 
egenutveckling jämfört med alternativet införskaffande av standardsystem. Vi anser att 
Andersens syn angående kravet på beställaren vid egenutvecklade system är relevant. 
Dock hävdar vi att det även vid införskaffning av standardsystem ställs höga krav på 
beställaren för att undvika anpassningar som kan leda till negativa faktorer som Andersen 
(1994) pekar på vid alternativet egenutveckling. Valet av system hänger också ihop med 
om beställaren önskar ett styrande eller följande system. Informanterna anser att systemet 
upplevs som både styrande och stödjande. ”man tänker inte på att man blir styrd eftersom 
att man jobbar på ett visst sätt, samtidigt ser jag det som ett stöd.” (Inköpsansvarig) Men 
de upplever systemet som mer stödjande, eftersom de inte skulle kunna jobba utan det och 
det är bra mycket bättre än det gamla. Vår uppfattning är att flertalet organisationer år 
2005, framförallt kommersiella företag, snarare införskaffar standardsystem kontra 
egenutveckling av system. Men vi frågar oss om det är enklare att åstadkomma 
handlingsbarhet i ett egenutvecklat system, eftersom där sätts kraven högre enligt 
Andersen (1994), vilket innebär att systemet utformas från början så att systemet passar 
verksamhetens alla affärsprocesser. Vår Uppfattning är dock att marknaden går mot 
standardsysten eftersom det sker en hög förändringstakt inom kommersiella företag.  
 
Kvalitetsideal och definition 
Vi har kommit fram till att det inte enbart är dessa kvalitetsideal som ska vara uppfyllda 
för att få ett handlingsbart affärssystem utan att även ett flertal faktorer bör vägas in i 
definitionen för att få en helhetsbild av hur man går tillväga för att få ett handlingsbart 
affärssystem som finns inom användbarhetsområdet. Vi vill härmed utveckla denna 
definition av handlingsbarhet med att även inkludera andra viktiga faktorer som kan ligga 
till grund för hur man går tillväga för att få handlingsbarhet i affärssystem.  
 
Handlingsbarhet i affärssystem definieras av oss som följande: 
 
”Affärssystemet och verksamheten ska mötas vid en ömsesidig relationsanpassning som 
inkluderar användarna och deras handlingar, så att systemets förmåga att utföra 
handlingar samt att möjliggöra, befrämja och understödja användare att utföra sina 
handlingar ska underlättas, både genom systemet och baserat på meddelanden från 
systemet. Syftet ska vara att bidra till verksamhetens effektivitet och kvalitet. Användaren 
ska även vara väl bekant med systemets möjligheter och begränsningar i form av att 
kompetensutveckling sker, så att användarnas färdigheter och skickligheter utvecklas för 
att de ska kunna ta tillvara på affärssystemets förmåga och möjligheter.” 
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5.2.1 Systemmål och verksamhetsmål hos Dometic 
 
Dometic AB har både systemmål och verksamhetsmål vilket har inneburit att Axapta har 
valts för att stödja deras verksamhetshandlingar. En av grundstenarna för Axapta är att 
affärssystemet är enkelt att anpassa, både till verksamhet och för enskild användare. Ett 
mål har varit att kunna ändra befintliga funktioner i systemet. Det skulle också kunna gå 
att integrera Axapta med andra system i verksamheten. Där visar resultatet att över-
föringen mellan Axapta och WMS är ofullständig. Vi kan också se att målet med systemet 
har varit att få en internationell lösning där systemet kan ”tala” med både leverantörer och 
kunder i olika länder. Det har visat sig från vår fallstudie att eftersom systemet används på 
olika språk kan det försvåra kommunikationen. Informanterna anser att det kan vara till 
fördel om ett gemensamt språk används som till exempel engelska. Målet har också varit 
att få ett modernt och flexibelt system som är användarvänligt, har en öppenhet med 
modern arkitektur och teknologi.  
 
Ett annat mål har varit att förenkla och harmonisera företagets processer för att stärka 
Dometics förmåga att reagera på omvärldens ständiga förändringar. De ville också ha ett 
system som skulle vara både plattformsoberoende och skalbart. Systemet skulle ha ett 
anpassningsbart användargränssnitt och att det fanns med funktioner/moduler för hela 
verksamheten. Resultatet visar att informanterna är nöjda med detta anpassningsbara 
användargränssnitt, men att vissa moduler var tvungna att anpassas ordentligt för att passa 
verksamhetens handlingar. Målet har varit att sänka kostnader genom att frigöra tid och 
minimera manuella rutiner och att få ett system som de kan växa med. Resultatet visar att 
användarna fortfarande får utföra manuella rutiner som att skriva ut order och faxa dem 
vid sidan om. Det som kännetecknar handlingsbarhet är just att man ska kunna 
kommunicera genom systemet. 
 
Målet har också varit att få ett enhetligt system som underlättar för deras planering, från 
order till leverans. Som informanterna hävdar finns andra system som WMS och ELOGE 
och dessa system fungerar inte tillfredställande ihop med Axapta, vilket vi ser som en brist 
på handlingsbarhet i verksamheten.  
 
 
Företagets IT-chef sammanfattar målet med systemet på följande vis: 
 
”Tre målsättningar med systemet: För det första är det att få en separation från 
Electrolux. För det andra var det att systemet skulle passa verksamheten. Det gjordes 
jämförelser med 5 stycken andra system. För det tredje skulle systemet sänka kostnader.” 
(IT-chef) 
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Som vi ser det var ett av huvudmålen att systemet skulle passa verksamheten, dock 
framkommer från informanterna att det har gjorts ett flertal anpassningar för att det ska 
passa verksamheten. Vi frågar oss då om det har gjorts någon väl genomgången förstudie 
och behovsanalys, för att välja och eventuellt anpassa systemet därefter. Sedan fanns ett 
mål att systemet skulle sänka kostnader, men vad resultatet visar har det utförts ett flertal 
anpassningar, som vi tror har kostat en hel del för Dometic. 
 

5.3 Utvärdering utifrån handlingsbarhet 
 
En del av vår frågeställning är att svara på vilka styrkor och brister som kan identifieras i 
nuvarande utvärderingsmetod vid utvärdering av affärssystem. Som vi har uppfattat det 
finns det två centrala modeller vid utvärdering av informationssystem utifrån ett 
handlingsbarhetsperspektiv vilka är processmodellen och D.EU.P.S-modellen. Vi kommer 
att diskutera studiens resultat utifrån dessa bägge modeller för att ge ett svar på denna del 
av vår frågeställning. Processmodellen innehåller de analytiska verktygen idealtypisk och 
situationell analys. De två olika analysverktygen bygger på användning av olika 
utvärderingsmetoder, se avsnitt 3.4.3 för mer utförlig beskrivning av processmodellen. Se 
även avsnitt 3.4.6 för vidare beskrivning av D.EU.P.S-modellen. 
 

5.3.1 Idealtypisk analys  
 
Vid utgångsläget i studien var vår ambition att använda kombinationen av de två 
utvärderingsmetoderna målbaserad och kriteriebaserad utvärdering enligt Ågerfalk (2003). 
Som vi tidigare beskrivit i empirin så ansåg vi att det var svårt att fånga upp olika mål med 
organisatoriskt innehåll. I den idealtypiska analysen beskriver Ågerfalk (2003) att 
utvärderingen fokuseras på existerande handlingars potential som stöds av systemet, och 
handlingspotentialen ska analyseras utifrån både kriterier samt verksamhetsmål. Då vi var 
intresserade av att studera ett speciellt flöde i verksamheten, OLF-flödet, kunde vi 
konstatera att det skulle innebära en arbetsbelastning som inte stod i paritet med vad vi 
trodde att vi skulle kunna hinna med inom tidshorisonten för uppsatsen. Då vi anser att 
affärssystem snarare är processorienterade än funktionsorienterade, en syn som vi delar 
med Davenport (2000), ansåg vi att det kunde vara intressant att studera ett för 
verksamheten viktigt processflöde. Johansson et.al. (1993) menar att det är viktigt att ha 
en god förståelse för vad processer är och vad som gör att processer är framgångsfaktorer 
för verksamheter. Utifrån bland annat den syn som Johansson et al (1993) beskriver så 
ville vi studera OLF-flödet utifrån handlingsbarhetsperspektivet, för att se om 
affärssystemet var ett bra stöd för processen och dess olika handlingar. 
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Att skaffa sig en god förståelse av system och olika verksamhetshandlingar kopplat till 
mål i verksamheten, vilket den idealtypiska analysen går ut på, är enligt vår mening en god 
tanke. Frågan är hur enkelt det är att genomföra en idealtypisk analys på ett affärssystem 
som innefattar många olika och sammanhängande processer, givetvis beror det på vem 
som utför utvärderingen. Men i efterhand måste vi konstatera att det inte var någon lätt 
uppgift att försöka samla in och strukturera upp verksamhetsmaterial för att påvisa 
handlingarna och dess flöde i en relativt omfattande process som OLF-flödet. Då den 
idealtypiska analysen är ganska så nykonstruerad och vi har inte funnit så många studier 
gjorda utifrån den så tror vi att ett sätt att testa den är via olika studentprojekt vid 
universiteten. Därför vill vi poängtera att den utifrån vår erfarenhet, med studenters ofta 
begränsade resurser, förmodligen fungerar bättre på affärssystem där inte verksamhetens 
olika handlingar bygger på alltför avancerade processer. Dessutom ställer vi oss kritiska 
till att det i samband med de olika analysfaserna i processmodellen inte finns beskrivet 
vilka tekniker som ska användas som stöd för de olika analyserna. Vi saknade handfasta 
beskrivningstekniker och exempel på tillvägagångssätt. Den beskrivning som vi funnit i 
teorin om processmodellen befinner sig enligt oss, i dagsläget, på ett mer konceptuellt 
plan. Det ställer höga krav på utvärderare att försöka pussla ihop ett material av olika 
beskrivningstekniker som stödjer den syn som Ågerfalk (2003) har angående mål-
sättningen med processmodellen. Vi hade hoppats på att med hjälp av den idealtypiska 
analysen i någon mån kunna svara på frågor som: 
 
 

• Uppfyller stödet som finns i systemet de mål verksamheten har med sitt OLF-flöde? 
• Vilka är systemets positiva och negativa konsekvenser för OLF-flödet i 

verksamheten? 
• Vad är systemets förmodade bidrag till OLF-flödet i verksamheten? 

 
 
Utifrån verksamhetens handlingar och mål var detta frågor som vi i någon omfattning hade 
hoppats kunna svara på innan vi gjorde vår fallstudie med användarna. Vi upplevde det 
som en vettig ansats på utvärderingen att ha ett så kallat teoretiskt förändringsförslag 
tillhanda när vi skulle genomföra fallstudien på plats i Stockholm. Även denna del i 
processmodellen att faktiskt ha ett väl genomarbetat underlag med sig in i den situationella 
analysen anser vi som vettigt. Tyvärr kunde inte detta åstadkommas utan vi ändrade 
strategi och fokuserade istället på den kriteriebaserade utvärderingen av systemet. 
 
Positivt var att vi faktiskt hade verktyget för utvärderingen, de så kallade handlings-
barhetskriterierna. De kriterier som Ågerfalk (2003) presenterar valdes bort till förmån för 
kriterier som Cronholm & Goldkuhl (2003) visar på via en av författarna praktiskt utförda 
studie. Kriterierna som Ågerfalk (2003) presenterar ansåg vi var lite svåra att arbeta efter 
då vi i vissa lägen upplevde dem tvetydiga och något för teoretiska. Vid en närmare 
granskning av kriterierna från Cronholm & Goldkuhl (2003) så kunde vi konstatera att 
dessa troligen är grundade utifrån Ågerfalks kriterier. Vad Cronholm & Goldkuhl (2003) 
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hade gjort var att visa på en mer jordnära beskrivning av kriterierna samt kopplat dem till 
olika praktiska exempel. 
 
Vår kriteriebaserade utvärdering blev som vi pekat på tidigare lite ”stympad” då vi fick 
utvärdera systemet endast utifrån kriterierna. Vi hade bestämt oss för att via kriterierna 
verkligen försöka sätta handlingsbarheten i fokus och därmed fokusera mindre på andra 
kvalitéer, precis som Cronholm & Goldkuhl (2003) anser bör göras vid en sådan typ av 
utvärdering. Även om vi skulle ha haft tillgång till material utifrån en målbaserad 
utvärdering så är vår uppfattning att risken är stor att fokus, vid användning av kriterierna, 
inte hamnar riktigt rätt utifrån ett handlingsbarhetsperspektiv. Ändamålet med 
informationssystem utifrån denna betraktelse är att människor kan ”tala” med varandra 
och därmed ge och få information, att utföra så kallade kommunikativa och tolkande 
handlingar (Goldkuhl & Ågerfalk, 2002). Visserligen så är perspektivet grundat i två 
teoretiska fundament, det ena är Människa-Dator-Interaktionsområdet (MDI), det andra är 
talaktsteori. Vi anser att kriterierna totalt sett visar på många faktorer som är viktiga att ta 
hänsyn till vid en utvärdering av handlingsbarhet i ett affärssystem. Vi vill därmed påstå 
att fokus med denna del av utvärdering, utifrån handlingsbarhetsperspektivet förflyttas väl 
mycket över till MDI-området och begreppet användbarhet. 
 
I den teoretiska referensramen presenterar vi utifrån MDI-området olika aspekter på 
användbarhet och vi kan konstatera att det är ett område där det finns en stor bredd i 
synsätt mellan olika författare. Utifrån den bredd gällande begreppet användbarhet som vi 
visar på i teorin, drar vi en slutsats att det därmed finns ett stort behov att diskutera och 
försöka definiera begreppet. Det kan också enligt vår mening vara en anledning till att 
begreppet handlingsbarhet nått dagens ljus. Vi hävdar att det finns tydliga skillnader 
mellan användbarhet och handlingsbarhet men också tydliga likheter. Begreppet 
användbarhet handlar om kvalitéer i samspel mellan människa och informationssystem 
(Preece et.al.,1994). 
 
Den största skillnaden Ågerfalk (2003) betonar är den att användbarhetsbegreppet starkt 
fokuserar på interaktionen mellan användare och dator och bortser från den kontext där 
detta samspel ska fungera. Vid en genomgång av de handlingsbarhetskriterier som 
Ågerfalk et al (2002) samt Cronholm & Goldkuhl (2003) visar, så hävdar vi att det finns 
tydliga inslag av samspel mellan människa och informationssystem utan någon vidare 
hänsyn till verksamhetskontext. Den idealtypiska analysen syftar även som tidigare 
framgått till att försöka förstå verksamhetskontexten där informationssystemet används. 
För att ge en förståelse för detta rekonstrueras den övergripande handlingsstruktur som 
affärsprocessen formas utav (Ågerfalk, 2003). Det framgår samtidigt att det, vid 
genomförandet av analysen, inte behöver vara fastställt hur ett informationssystem 
verkligen används eller hur verksamheten är strukturerad. Ågerfalk (2003) påstår att det 
räcker om utvärderaren har tillgång till uppfattningar om olika handlingars potential som 
stöds av systemet, handlingspotentialen ska sedan analyseras utifrån kriterier samt 
verksamhetsmål. För att nå ner på djupet, det vill säga komma förbi utvärderingen av 
interaktionen enbart mellan användare och informationssystem vill vi påstå att det krävs 
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ett mer specifikt underlag av verksamheten och dess olika handlingar än vad Ågerfalk gör 
gällande. Då kriterierna enligt oss inbjuder till att utvärderaren kan tappa fokus på 
utvärdering utifrån ett handlingsbarhetsperspektiv per definition, så måste det finnas 
tydligt dokumenterade handlingar som är kopplade till olika mål att utgå från. Enligt oss 
ökar då chansen att verkligen utvärdera handlingsbarheten i informationssystemet.  
 

5.3.1.1 Idealtypisk analys av affärssystem 
 
Vid utvärdering i den situationella analysen med affärssystem som utvärderingsobjekt 
hävdar vi att en inledande kartläggning av handlingar och olika verksamhetsmål blir än 
viktigare. Med erfarenhet av vår studie konstaterar vi att det fanns en tendens att analysera 
olika delar, skärmdokument, utan att ta hänsyn till handlingar i det stora hela, det vill säga 
över strukturerna i organisationen. En tydlig struktur på olika handlingar samt hur de hör 
samman med varandra hävdar vi är viktigt att precisera vid utvärdering av ett process-
orienterat informationssystem. Melin (1998) anser att det är realistiskt att se informations-
system som gränsöverskridande system inom organisationsstrukturer. Ett resonemang som 
stöds av Keen (1991) bland annat på underlag av behovet att kunna kommunicera oavsett 
organisatorisk tillhörighet. I detta sammanhang är ordet kommunicera enligt oss centralt 
då det är tydligt knutet till handlingsbarhetsperspektivet på informationssystem. 
Informationsflöden som är uppbyggda av olika handlingar kommuniceras ut i 
verksamheten via informationssystemet och bygger på en kedjereaktion, ett processflöde, 
se figur 10 Orderprocess och resonemang i avsnitt 3.2.1. Davenport (2000) hävdar att 
många standardsystem går från att ha en funktionell systemstruktur till en process-
orienterad systemstruktur. Med andra ord så byggs funktioner samman så att de ingår och 
blir beroende av varandra i olika processer inom verksamheten. Vår åsikt är att om 
handlingsbarhet ska kunna utvärderas i ett affärssystem så är ett faktum att det inte går att 
borste från det beroende som finns mellan olika processer och dess handlingar, för att 
systemet i helhet ska kunna utvärderas utifrån perspektivet handlingsbarhet. 
 
Vår uppfattning är också den att en utvärdering kan ske av olika affärssystem vid 
anskaffning av systemet och vid upprättande av kravspecifikation. Via kravspecifikationen 
kan det tydligt framgå hur verksamheten vill att systemet ska stödja dess olika handlingar 
och mål. Nilsson (2000) anser att vid ett processorienterat arbetssätt inom organisationen 
behöver kravspecifikationen klarlägga struktureringsprinciper för sammankoppling av 
verksamhetens processer och systemets moduler. Därmed blir en initial kartläggning av 
systemet och verksamheten, vilket den situationella analysen kan betraktas som, enligt oss 
viktig även utifrån aspekterna systemanskaffning och upprättande av kravspecifikation. 
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Då affärssystem är att betrakta som ett standardsystem vilka kan anpassas, så anser vi det 
som nödvändigt vid kriteriebaserad utvärdering, att utvärderingen utförs på det system 
som verkligen används i verksamheten. Vi gjorde vår utvärdering på en demoversion av 
systemet men i samma utgåva som det företaget använde, Axapta 3.0. Vi blev förvånade 
av att se alla de anpassningar som hade gjorts på systemet. Brandt et al (1998) och 
Anveskog et. al (1984) framhåller att ett standardsystem är mer flexibelt då parametrar lätt 
kan ändras och modulutökningar kan genomföras, vilket vi inte motsäger oss. Men i fallet 
Dometic AB var det anpassningar som hade gjorts i koden och det var alltså inte bara 
frågan om konfigurering via parametrar och standardmallar. Detta förvånade oss en del på 
grund av att det finns en ganska så tydlig linje mellan olika författare att anpassningar av 
systemet bör undvikas, se bland annat resonemang om kritisk framgångsfaktor Hantera 
affärsprocesser och minimera anpassningar i kapitel 3 avsnitt 3.1.7. Att jobba med att 
minimera anpassningar anser vi tyda på att systemet tillåts vara styrande. I Dometics fall 
skedde det många anpassningar av systemet vilket enligt oss tyder på att systemet var av 
mer stödjande än styrande karaktär i förhållande till verksamheten. Vidare anser vi att 
detta kan bero på att Dometic ansåg att deras befintliga affärsprocesser inte skulle 
genomgå allt för stora förändringar när Axapta infördes.  
 

5.3.2 Situationell analys  
 
Situationell analys, har fått inspiration från målfri utvärdering och kontextuell 
utvärderingen. I den här analysen utvärderas ett informationssystem tillsammans med 
användarna. Utvärdering är tänkt att bli mer öppen och ska ge en djupare förståelse av 
verksamheten och användningen av systemet. De problem som identifierades under den 
idealtypiska analysen används för att ge kännedom tillsammans med en systematisk 
sökning av styrkor och svagheter som inte identifierats tidigare. (Ågerfalk et al, 2002) 
 
Vid vår första anblick av processmodellen så fann vi den som inbjudande att utgå från vid 
utvärdering av affärssystem. I efterhand, efter vår strävan att använda oss av den, känns 
det tacksamt att få utvärdera användandet av modellen. Det finns en grundläggande del i 
resonemanget som Ågerfalk et al (2002) för om modellen och som vi nu i efterhand finner 
motsägelsefullt. Ågerfalk et al (2002) anser att tanken med denna analys är att ut-
värderarna ska vara öppna och inte låsa sig vid föreställningar om vad som är bra eller 
dåligt för att på så sätt missa viktiga och oväntade resultat. Detta tyder enligt oss på att den 
metod som ska användas i den situationella analysen är mer av kvalitativ karaktär än 
kvantitativ. Vi anser att det finns en risk att utvärderaren kan låsa sig utifrån det resultat 
som tagits fram i den idealtypiska analysen och inta en alltför deduktiv ansats, detta var 
vår upplevelse. Denna upplevelse var tydligast när vi gjorde observationsintervjuerna med 
användarna i arbete med systemet. Det positiva med att ha ett resultat eller förförståelse 
med sig in i den situationella analysen var att vi i rollerna som utvärderare fann trygghet 
och säkerhet. 
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I den situationella analysen sker utvärderingen utifrån att utvärderarna hela tiden arbetar 
nära användarna för att lära sig vilka handlingar de utför enligt Ågerfalk (2003). Denna 
observation tror vi är bra, men väl på plats kan vi konstatera att det tog mycket tid och 
energi av oss att förstå olika handlingar som användarna utförde. Något som vi tog fasta 
på i fallstudien var den del som Ågerfalk et al (2002) beskriver som en utökning av 
utvärderingen. Det är en del av utvärderingen som inte enbart inkluderar vad som faktiskt 
finns i systemet utan även vad användarna anser att systemet ska tillföra, och vad de anser 
att systemet ska innehålla. Denna del kan vi rekommendera andra utvärderare att göra då 
vi upplevde den som ett bra komplement till utvärderingen med användare och system. 
Den ger enligt oss en bättre dynamik till resultatet jämfört med att enbart utvärdera 
handlingsbarheten vid interaktiva användningssituationer. Dessutom gav denna del av 
utvärderingen ett bra resultat att diskutera vidare på utifrån vår frågeställning. 
 
För att kunna bedöma handlingsbarheten i affärssystemet så var vår uppfattning att vi 
skulle bedöma de funktioner i OLF-flödet som vi ”kört igenom” i den kriteriebaserade 
utvärderingen. Det var den delen vi kände till och som vi ville bedöma. Därför kändes det 
helt naturligt att också titta vidare på dessa funktioner i en verksamhetskontext. De 
handlingar som vi ämnade undersöka utifrån valda funktioner var så kallade interaktiva 
handlingar. 
 
En interaktiv användningssituation uppstår när ett informationssystem används för att 
tillåta, främja och underlätta utförandet av handlingar för användarna genom systemet, i 
dessa situationer används ett informationssystem som ett mekaniskt verktyg (Goldkuhl & 
Ågerfalk, 2002). Det som vi upplevde som en brist var att vi inte riktigt kom ner på djupet 
för att bedöma olika handlingar mer specifikt vid observationsintervjuerna. Vid närmare 
eftertanke så kunde denna del av analysen ha genomförts annorlunda, men vi blev något 
vilseledda då situationell analys är inspirerad av målfri utvärdering. Vår ambition var att 
utföra en målfri utvärdering av systemet, vilket vi gjorde i form av en slumpmässig 
utvärdering där användaren valde funktioner utan påverkan från oss. På grund av den 
upplevda kontradiktionen i metoden så bestämde vi oss för att också utvärdera exakt de 
funktioner som vi utvärderat i den kriteriebaserade utvärderingen. Då vi valde att se till 
interaktiva användningssituationer kunde en styrka ha varit att visa hur dessa handlingar 
byggdes upp. 
 
En användningssituation består av en eller flera sociala handlingar, det vill säga 
elementära handlingar. En e-handling resulterar i en icke-tom uppsättning av ae-
meddelanden. Interaktiva handlingar kan ytterligare brytas ner till beståndsdelarna e-
interaktioner. En e-interaktion är en enstaka interaktion mellan en utförare och ett 
informationssystem utfört genom användandet av ett interaktivt skärmdokument i 
informationssystemet, exempelvis en dialogruta (Ågerfalk et al, 2002). En styrka i 
fallstudien kunde ha varit att visa interaktionen mellan en användare och systemet, till 
exempel när en användare/ordermottagare bygger upp och lägger en order i systemets 
ordermodul. Nedan följer ett exempel på ovanstående: 
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Figur 17 Interaktiv handling 

 
 
Detta ger tre nivåer av handlingar utförda i interaktion med ett informationssystem: 
 

• användningssituationen i helhet 
• e-handlingen 
• e-interaktionen 

 
I alla tre finns det minst en aktör och ett informationssystem och alla tre nivåer involverar 
en kommunikationsaktör och en tolkande aktör som kommunicerar, möjligen förmedlat av 
en utförare som kan vara själva systemet eller en annan mänsklig aktör (Ibid.). Denna 
notation i samband med exempelvis skärmdumpar för att tydligt visa på sambandet mellan 
system och handlingar kunde ha blivit kraftfullt. Vi uppfattade inte att dessa olika nivåer 
skulle användas som ett verktyg att kartlägga olika handlingar utan vi såg dem mer som ett 
teoretiskt sätt att beskriva perspektivet handlingsbarhet på informationssystem. Vår 
uppfattning byggde på att vi ansåg det för komplext och omfattande att kartlägga 
handlingar enligt detta vis, vilket kan ha att göra med att vi valt att utvärdera ett 
informationssystem med tydlig processinriktning. 
 

5.3.2.1 Situationell analys av affärssystem 
 
Vid utvärdering av ett affärssystem så är oftast verkligheten sådan att det inte finns 
obegränsat med tid. I rollen som utvärderare måste tidsfaktorn för att genomföra 
utvärderingen beaktas både av forskare och yrkesverksamma utvärderare. Då vi inte funnit 
någon tydlig notation eller arbetsbeskrivning av hur den situationella analysen ska gå till 
har vi experimenterat en del. Vi kan konstatera att om utvärderare ska följa den 
beskrivning av tillvägagångssätt som finns i teorin kan utvärderingsprojekt bli ganska 
omfattande och därmed tidskrävande. Vi hävdar att det är viktigt att inte tappa fokus på 
den processorienterade synen på affärssystem och arbetssätt/handlingar när det kommer 
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till utvärdering av affärssystem. I den teorinäraanalysen går vi in på att det finns en 
koppling mellan det processorienterade arbetssättet att utveckla verksamheter enligt Keen 
(1997) Rentzhog (1998) vidare till Porters (1985) transformativa syn på processer vilken 
bygger på en värdekedja av aktiviteter i verksamheten. Vi hävdar att utvärdera exempelvis 
ett affärssystem i en specifik verksamhetskontext är en ambition att utveckla verksamhet 
och system. Efter utförd fallstudie har vi dragit lärdomar som innebär att vi kommer 
utveckla vårt tidigare resonemang. Vi fortsätter med begreppet handlingsminne som enligt 
Goldkuhl (1996) är en mycket central del i informationssystem, som exempelvis bygger på 
interaktiva handlingar. Utifrån handlingsbarhetsperspektivet ska databasen i informations-
systemet erbjuda möjligheten att lagra och hämta ett handlingsminne. Detta är ett minne 
som lagrar information om utförda e-handlingar och motsvarande ae-meddelanden samt 
viktiga handlingsförutsättningar (Ågerfalk et al, 2002). 
 
Vi upplever att handlingar i en verksamhet utifrån Ågerfalks et al (2002) teoretiska 
perspektiv är intressant men också komplext som utvärderingsansats. Då handlingar i sig 
kan ses som processer som aktivt jobbar mot handlingsminnet/databasen. Ansatsen anser 
vi kunna fungera mycket väl på ett tydligt avgränsat utvärderingsobjekt, gärna ett 
funktionsorienterat affärssystem. Det komplexa som vi ser det är när utvärderingsansatsen 
ska användas på ett tydligt processorienterat affärssystem, detta kan komma att bli väldigt 
omfattande. Vid utvärdering av affärssystem, som ofta är stora och omfattande system, 
anser vi därför att utvärderingsarbetet bör ske iterativt. 
 

5.3.3 D.EU.P.S modellen 
 
Med hjälp av modellen ska utvärderaren kunna klassificera funktionaliteten i systemet. 
Med hjälp av fem olika klasser önskvärd (desired), existerande (existing), använd 
(utilized), upplevd (perceived) och tillfredsställande (satisfactory) funktionalitet. Det 
optimala är att hamna mitt i prick eller bokstavligen mitt i modellen. Mitt i modellen 
innebär att användaren anser att funktionaliteten är önskvärd, använd och tillfredställande, 
vilket ger kombinationen D U S. Kombinationen innebär att funktionaliteten i systemet är 
handlingsbar. I utgångsläget ansåg vi att detta borde vara ett mycket användbart 
instrument för att mäta handlingsbarhet i vår fallstudie. 
 
D.EU.P.S-modellen möjliggör diskussioner kring funktionaliteten hos ett system samt gör 
det möjligt att identifiera uppfattningar och attityder som användarna har till systemet 
(Ågerfalk et al, 2002). Ovanstående beskrivning anser vi passa bra ihop med kvalitativ 
metod, vilket var vår ambition att använda oss utav. Den första dagen av fallstudien 
använde vi oss inte av D.EU.P.S-modellen, vi planerade för att använda oss av den under 
dag två då observationsintervjuerna tog plats. Vi kan lugnt konstatera att vår initiala 
förhoppning att kunna använda oss av modellen kom rejält på skam. Varför inte modellen 
blev speciellt användbar anser vi bero på framförallt två faktorer, vår oerfarenhet som 
utvärderare samt det bristande metodstödet för modellen. 
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Empirin visar att via olika kategorier i D.EU.P.S-modellen gavs ett stort utrymme med 
användarna för diskussion kring användarinteraktionen med systemet, vilket vi såg som 
kvalitativt. Samtidigt försökte vi få en kvantitativ bild av funktionaliteten då vi var ute 
efter att användarna skulle gradera funktioner utifrån de olika klasserna i modellen. Detta 
visade sig i slutänden helt enkelt inte fungera då användarna ansåg att det var svårt att 
uppskatta funktionerna på det viset. De klasser som vi kom att dröja oss kvar vid var 
existerande, önskvärd och använd funktionalitet. Vår uppfattning var att klasserna 
tillfredsställande och upplevd var svåra för användarna att bedöma då de kan anses vara 
något för abstrakta och svårpreciserade. 
 

5.3.3.1 D.EU.P.S-modellen i affärssystem 
 
Trots att vår erfarenhet av modellen var bra och dålig så ser vi inte någon direkt anledning 
till varför den inte skulle kunna användas på affärssystem. Vi ser totalt sett att modellen är 
bra men utvärderaren bör vara både medveten och insatt i modellen. Något som vi hävdar 
är av vikt är hur utvärderaren har tänkt använda sig av modellen i kvalitativt eller 
kvantitativt syfte. Det finns inte heller som vi ser det något hinder att göra en kombinerad 
studie med både kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden bör ske med 
hjälp av exempelvis ostandardiserade intervjuer, se avsnitt 2.4.3.2 angående intervju-
formen. Angående den kvantitativa metoden så ser vi att den kan ske exempelvis i 
enkätform. Först måste användarna få en möjlighet att sätta sig in i modellen och ges 
möjlighet att förstå syfte och mål med den. Då D.EU.P.S vid en första anblick kan 
upplevas något abstrakt är det viktigt att utvärderaren konstaterar om användarna har en 
god bild av syfte och mål med modellen innan studien sker. Därefter bör användaren sitta 
ostört och arbeta ihop ett underlag som utvärderaren i efterhand får ta del av. Vår upp-
fattning är att populationen som ingår i undersökningen bör uppgå till ett antal som gör att 
materialet blir någorlunda statistiskt trovärdigt. 
 

5.3.4 Förändringar i utvärderingsmetod mot affärssystem 
 
Med utgångspunkt från olika avsnitt i diskussionskapitlet visar vi förslag på tillägg till 
nuvarande utvärderingsmetod. Tilläggen eller justeringar av utvärderingsmetoden för 
handlingsbarhet bygger på att det utvärderade objektet är ett informationssystem av typen 
affärssystem. De förslag vi ger är i kursiverad stil nedan. 
 
Vår åsikt är att om handlingsbarhet ska kunna utvärderas i ett affärssystem så är ett faktum 
att det inte går att borste från det beroende som finns mellan olika processer och dess 
handlingar, för att systemet i helhet ska kunna utvärderas utifrån perspektivet 
handlingsbarhet.  
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Vi anser att det är viktigt att det förs ett klart resonemang i förut-sättningarna för 
utvärdering av olika typer av informationssystem inom ramen för processmodellen och 
dess två analysdelar. 
 
Då affärssystem är att betrakta som ett standardsystem vilka kan anpassas, så anser vi det 
som nödvändigt vid kriteriebaserad utvärdering, att utvärderingen utförs på det system 
som verkligen används i verksamheten.  
 
Viktigt att poängtera i metoden för utvärdering av affärssystem är att utvärderingen 
verkligen sker på det system som används i verksamheten och inte exempelvis på en 
demoversion. 
 
Vi kan konstatera att det inte var någon enkel uppgift att försöka samla in och strukturera 
upp verksamhetsmaterial för att påvisa handlingarna och dess flöde i en relativt 
omfattande process som OLF-flödet. Vi saknade handfasta beskrivningstekniker och 
exempel på tillvägagångssätt för att genomföra arbetet. Vår uppfattning är att mycket av 
det material som det syftas på att utvärderaren ska ha tillgång till inte existerar hos 
företaget, det var vår erfarenhet.  
 
Vårt förslag till förbättring blir därför att tydligt visa på vilka tekniker som ska användas 
för att samla in nödvändigt underlag. Vika typer av verksamhetsbeskrivningar och 
verksamhetsmål det syftas på anser vi också ska beskrivas mer ingående. Även vilka 
systembeskrivningar och systemmål som det i den nuvarande metoden syftas på ska 
ingående beskrivas. 
 
Då kriterierna enligt oss inbjuder till att utvärderaren kan tappa fokus på utvärdering 
utifrån ett handlingsbarhetsperspektiv per definition, så måste det finnas tydligt 
dokumenterade handlingar som är kopplade till olika mål att utgå från. Vid utvärdering av 
processorienterade system är detta faktum enligt oss än viktigare.  
 
Vi anser att ett bra sätt exempelvis kan vara att använda sig av beskrivningstekniken för 
olika handlings-situationer och koppla dessa till mål som är tydligt kvantifierbara. 
 
I rollen som utvärderare måste tidsfaktorn för att genomföra utvärderingen beaktas både 
av forskare och yrkesverksamma utvärderare. Då vi inte funnit någon tydlig notation eller 
arbetsbeskrivning av hur den situationella analysen ska gå till kan detta upplevas som en 
brist även av andra utvärderare. Handlingar i sig kan ses som processer som aktivt jobbar 
mot handlingsminnet/databasen. Ansatsen anser vi kunna fungera mycket väl på ett tydligt 
avgränsat utvärderingsobjekt, gärna ett funktionsorienterat informationssystem. Det 
komplexa som vi ser det är när utvärderingsansatsen ska användas på ett tydligt process-
orienterat informationssystem, detta kan komma att bli väldigt omfattande.  
 
Vid utvärdering av affärssystem, som ofta är stora och omfattande system, anser vi därför 
att utvärderingsarbetet bör ske iterativt. 
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Trots att vår upplevelse av D.EU.P.S-modellen var blandad så ser vi inte någon klar 
anledning till varför den inte skulle kunna användas på affärssystem. Något som vi hävdar 
vara av vikt är hur utvärderaren har tänkt använda sig av modellen i kvalitativt eller 
kvantitativt syfte. Det finns inte heller som vi ser det något hinder att göra en kombinerad 
studie med både kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Den kvalitativa metoden bör ske med hjälp av exempelvis ostandardiserade intervjuer se 
avsnitt 2.4.3.2 angående intervju-formen. Angående den kvantitativa metoden så ser vi att 
den kan ske exempelvis i enkätform.  
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6 Slutsatser och reflektioner 
 
I detta kapitel kommer vi beskriva uppsatsens kunskapsbidrag samt vår 
upplevelse/processen till att uppnå kunskapsbidraget, detta sammantaget är att betrakta 
som uppsatsens slutsatser. Vidare kommer vi att presentera den praktiska och 
vetenskapliga betydelse som kunskapsbidragen erbjuder. Detta leder vidare till förslag på 
hur kunskapsbidragen praktiskt kan användas både i kommersiellt och akademiskt syfte. 
 

6.1 Kunskapsbidrag 
 
Vår upplevelse 
Det har varit mycket intressant att få använda handlingsbarhetsperspektivet som ett 
verktyg för att utvärdera affärssystem. Det har också varit spännande att utvärdera de 
modeller och metoder som finns inom ramen för handlingsbarhetsutvärdering av 
informationssystem. Det som varit intressant och spännande har också många gånger 
under skrivandet av uppsatsen visat sig övergå i känslor som frustration samt att vi ”gripit 
över ett för stort stycke”. Kontakten med ett affärssystem och att praktiskt testa och 
utvärdera olika funktioner har varit lärorikt. Det som slog oss var hur stora dessa system 
verkligen är. För att verkligen förstå och kunna utvärdera ett affärssystem med bra 
förutsättning så krävs det god förståelse för hur man praktiskt arbetar inom olika 
verksamhetsområden i ett företag. Här kommer också förståelsen in för verksamhets-
processer och hur dessa påverkas av olika funktioner i systemet. Den holistiska bilden av 
hur system och verksamhet bäst ska fungera tillsammans är ett fascinerande och enormt 
stort område just för affärssystem och olika verksamhetsbilder. Affärssystemet, artefakten, 
och dess funktioner i sammankoppling mellan olika verksamhetsområden i något som kan 
upplevas som ändlösa processer, detta har varit en del. En annan uppgift har varit att gå 
ner på individnivå och försöka fånga upp det perspektiv som användaren haft i samman-
hanget. Ett tredje element att undersöka har varit olika handlingar. Vidare har vi satt oss in 
i verksamhetsbilden, vår vilja att försöka få fram tillräckligt med information för att 
stämma av denna mot systemfunktionalitet och användarperspektiv samt olika handlingar. 
Att fånga relationen mellan artefakten – användaren – handlingen i Dometics 
verksamhetsbild har framkallat de något ambivalenta känslor som vi tidigare beskrivit. Vi 
har i diskussionen ansett att det saknas ett bra stöd för utvärdering utifrån perspektivet vi 
valt, detta tror vi är en bidragande orsak till vår upplevelse. Vidare anser vi att valet av 
informationssystem, affärssystem, också har bidragit till att vi upplevt arbetet som 
spännande men också krävande. Vår ambition att försöka se hur affärssystem och 
verksamhet ska fungera tillsammans, med hjälp av ett raster i form av handlingsbarhet, har 
inneburit att vi stundtals upplevt att vi befunnit oss i en ”nästlad loop”, syftande på 
kunskapsutvecklingen. Affärssystemet med dess funktioner och processer snurrar runt 
med den centrala databasen som dess hjärta. Handlingarna, som kommunikativa 
handlingar, har också enligt oss ett hjärta det så kallade handlingsminnet. Ågerfalk (2003) 
talar om handlingar som dynamiska ting. Det vill säga att handlingar är kvantitativt sett 
svåra att mäta effekterna av då de är multifunktionella och ”slår” åt olika håll och olika 
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sätt i en verksamhet. Problematiken enligt oss har varit att försöka fånga upp processerna i 
systemet och sätta dessa i relation till användaren och verksamheten, detta kan ses som en 
del. Det riktigt svåra har dessutom varit att ta hänsyn till handlingar, utifrån handlings-
barhetsperspektivet, detta kan ses som en andra del. Kombinationen av dessa delar har 
gjort att vi funnit uppsatsskrivandet som väldigt givande. 
 
Olika kännetecken på handlingsbarhet i affärssystem 
Vi kan konstatera att affärssystem måste ha en hög grad av användbarhet för att betraktas 
som handlingsbara. För användbarhet har vi visat att det går att tolka det begreppet på 
olika vis, vilket många författare också gör. Det finns ett antal faktorer som inte tydligt 
berörs i begreppet handlingsbarhet, anpassning, användarvänlighet, acceptans och 
kompetens, dessa begrepp finns dock med i begreppet användbarhet. Det kan bero på att 
användbarhet är ett mer ”moget” begrepp jämfört med handlingsbarhet och fler författare 
har tolkat och utvecklat begreppet användbarhet vilket diskussionen också visar. 
Kvalitetsidealen/kriterierna för handlingsbarhet bygger på användande av kriteriebaserad 
utvärdering vilket också är vanligt inom användbarhetsområdet. Vi tycker att dessa 
ideal/kriterier för handlingsbarhet är vettiga men anser också att det måste till mer 
empirisk utvärdering av informationssystem för att de ska kunna utvecklas ytterligare mot 
handlingsbarhetsområdet. Vi anser att det är viktigt att se varför idealen inte uppfylls. Ett 
ideal som ”Enkelt kan förstå vad som kan göras med systemet” kanske inte uppfylls av en 
användare för en specifik funktion men det uppfylls av en annan användare, vad kan det 
bero på? Vi hävdar att det kan bero på något som ligger utanför själva gränssnittet till 
exempel en faktor som utbildning/kompetensutveckling för användaren både angående 
system samt verksamhetshandling. Det går inte att bortse från att en användare har 
bristande kompetens på grund av för lite utbildning, eller inte givits en god möjlighet att 
acceptera systemet som en orsak till att idealen inte uppfylls. Därför anser vi att 
användbarhet och dess kringliggande faktorer, användarvänlighet, acceptans och 
kompetens, är viktiga för att uppnå handlingsbarhet i affärssystem. Vi vill också poängtera 
att vi inte motsäger oss kvalitetsidealen för att uppnå handlingsbarhet. Vi hävdar att 
idealen utifrån dagens utformning är viktiga just för att kunna göra ett konstaterande om 
handlingsbarhet existerar eller inte. Fallstudien visade tydliga tecken att idealen är 
användbara till exempel för att konstatera brist i faktorer som handlingsminne, 
handlingsrepertoar, personifiering, verksamhetsspråk och feedback. Samtliga dessa 
faktorer ser vi som tydliga kännetecken på handlingsbarhet i affärssystem.  
 
Uppnå handlingsbarhet i affärssystem 
Vi anser att förankring av användarna är en viktig del. Genom att informera, skapa 
positiva attityder och motivation till affärssystemet, anser vi att användarna kommer att ta 
till sig affärssystemet och se det som sitt eget. God kvalitet i den tekniska lösningen anser 
vi som viktigt, vilken vi vågar påstå var bristfällig, hos Dometic, eftersom det fanns brister 
med att kommunikation gick utanför systemet och att vissa kopplingar mot andra system i 
verksamheten var undermåliga. Kompetensutvecklingen är också en mycket betydande del 
vilket vårt resultat påvisar, det fanns brist i utbildningen och informanterna ansåg att 
användarmanualerna var svåra att förstå. Vi vill mena på att det är viktigt med information 



Kapitel 6 
 

 139

– och kunskapsöverföring till användarna och att kunskapsöverföringen ska utgöras 
ansikte mot ansikte. Vi anser att det bör tillsättas en projektgrupp av användare för att 
kunna lära av varandra och överföra kunskap till varandras verksamhetsområden. På så 
sätt kan projektgruppen få möjligheter att lära sig om företagets olika affärsfunktioner så 
att de får en helhetssyn av verksamhetens affärsprocesser. Vilket vi anser var mycket 
viktigt för att uppnå handlingsbarhet i affärssystem. Vi har konstaterat att kompetens-
utvecklingen har varit bristfällig enligt vår mening. Informanterna uttrycker det som att 
utbildningsnivån har satt begränsningar på vad som kan utföras med systemet. Utbildning 
ska ha högsta prioritet och ska även inkludera förståelsen för hur affärssystemet kommer 
att förändra befintliga affärsprocesser. Fallstudien visar att det är väldigt vanligt att olika 
användare anpassade systemets gränssnitt. Vi anser därför denna egenskap eller möjlighet 
med ett affärssystem som mycket viktig för att uppnå handlingsbarhet i systemet. Med 
hjälp av våra observationer och med stöd av teorin anser vi också att affärssystem bör 
undvikas att integreras med andra system, inter-organisatoriskt. Integrering med andra 
system kan enligt vår uppfattning minska handlingsbarheten i affärssystemet. Med facit i 
hand har Dometics affärssystem blivit mer handlingsbart via anpassningar av system och 
de har behållit sitt sätt att göra affärer, vilket de hävdar är framgångsrikt. Då vi inte har 
genomfört fallstudien på mer än ett specifikt företag kan det vara svårt att vara generell 
angående just detta resultat. Något som vi ser som komplext är att förstå de processer som 
bygger på olika funktioner i affärssystemet. Även de befintliga verksamhetsprocesser som 
finns i ett företag kan vara svåra att få grepp på. Processförståelse både gällande system 
och verksamhet från leverantörens och kundens sida är viktiga. Denna förståelse ska 
finnas från upprättande av kravspecifikation genom implementationen av systemet för att 
lättare kunna nå handlingsbarhet i affärssystemet. 
 
Framtida branschspecifika affärssystem 
Olika teorier vittnar om att systemen inte alltid harmonierar med verksamhetens krav på 
olika handlingar till exempel Hägerfors (1994) anser att det finns många informations-
system som inte är användbara i det sammanhang de är avsedda för. Henderson & Kyng 
(1994) beskriver denna problematik med att det finns glapp mellan processen att utforma 
Informationssystem och den verksamhet som de ska användas i. Vi anser att eftersom ett 
flertal affärssystemen är generellt standardiserade för att kunna användas hos ett flertal 
verksamheter uppstår det en problematik att det som är handlingsbart för det ena företaget 
kanske inte är handlingsbart för det andra osv.  Vår uppfattning är den att varje enskild 
verksamhet är unik i sig och har inarbetade processer som kan vara svåra att förändra för 
att passa affärssystemets mer eller mindre givna vis att utföra handlingar. Vi anser att 
affärssystemen borde vara mer branschspecifika från början för att få ut mer av dem. 
Resultatet vittnar om att de största problemen har varit i produktionsdelen. Inköpsansvarig 
menar att ”Axapta har aldrig förts in på en så stor produktionsindustri som i Motala och 
det är där dom största problemen har legat.” Detta ser vi som ett problem med generella 
affärssystem som ska passa ett flertal olika verksamhetsinriktningar, i stället för att 
systemet redan från början motsvarar den verksamhetens specifika affärsprocesser. Vi tror 
att affärssystemen i framtiden går mer och mer mot detta synsätt att de är utformade för att 
passa en viss verksamhet, till exempel en produktionsindustri som Dometic. Det blir då 
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lättare för kunden/användarna att lägga energin på att lära sig systemet istället för att vara 
med och påverka systemets anpassningar som måste göras för att verksamheten ska ha 
stöd för sina handlingar. Det kan visa sig att anpassningarna som kund och konsult 
kommit överens om i slutänden inte lever upp till kundens förväntningar. Resultatet från 
vår fallstudie visar just på den problematiken att konsulten inte alltid förstår vad kunden 
behöver för att kunna utföra sina verksamhetshandlingar. 
 
Definition på handlingsbarhet utifrån affärssystem 
Vi vill härmed utveckla definitionen för handlingsbarhet med att även inkludera andra 
viktiga faktorer som kan ligga till grund för hur man går tillväga för att få handlingsbarhet 
i affärssystem.  
 
Affärssystemet och verksamheten ska mötas vid en ömsesidig relationsanpassning som 
inkluderar användarna och deras handlingar, så att systemets förmåga att utföra 
handlingar samt att möjliggöra, befrämja och understödja användare att utföra sina 
handlingar ska underlättas, både genom systemet och baserat på meddelanden från 
systemet. Syftet ska vara att bidra till verksamhetens effektivitet och kvalitet. Användaren 
ska även vara väl bekant med systemets möjligheter och begränsningar i form av att 
kompetensutveckling sker, så att användarnas färdigheter och skickligheter utvecklas för 
att de ska kunna ta tillvara på affärssystemets förmåga och möjligheter. 
 
Förändringar i nuvarande utvärderingsmetod 
Vi anser att det är viktigt att det förs ett klart resonemang i förutsättningarna för 
utvärdering av olika typer av informationssystem inom ramen för processmodellen och 
dess två analysdelar. Viktigt att poängtera i metoden för utvärdering av affärssystem är att 
utvärderingen verkligen sker på det system som används i verksamheten och inte 
exempelvis på en demoversion. Vårt förslag till förbättring är också att tydligt visa på 
vilka tekniker som ska användas för att samla in nödvändigt underlag. Vilka typer av 
verksamhetsbeskrivningar och verksamhetsmål det syftas på anser vi ska beskrivas mer 
ingående. Även vilka systembeskrivningar och systemmål som det i den nuvarande 
metoden syftas på ska också ingående beskrivas. Vi anser att ett bra sätt exempelvis kan 
vara att använda sig av beskrivningstekniken för olika handlingssituationer och koppla 
dessa till mål som är tydligt kvantifierbara. Vid utvärdering av affärssystem, som ofta är 
stora och omfattande system, anser vi också att utvärderingsarbetet bör ske iterativt.  
 
Trots att vår erfarenhet av D.EU.P.S-modellen var blandad så ser vi inte någon direkt 
anledning till varför den inte skulle kunna användas på affärssystem. Något som vi hävdar 
vara av vikt är hur utvärderaren har tänkt använda sig av modellen i kvalitativt eller 
kvantitativt syfte. Det finns inte heller som vi ser det något hinder att göra en kombinerad 
studie med både kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden bör ske med 
hjälp av exempelvis ostandardiserade intervjuer, den kvantitativa metoden ser vi som 
möjlig i enkätform.  
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6.2 Bidragens praktiska och vetenskapliga betydelse 
 
Nedan följer att antal förslag på hur kunskapsbidragen kan användas av företag. Vi ger 
också förslag på hur kunskapsbidraget kan utvecklas av studenter och forskare inom det 
akademiska området. 

6.2.1 Förslag till företag 
 
Vår uppfattning är att utvärdering utifrån handlingsbarhet i dagsläget inte används i 
kommersiellt syfte. I framtiden när begreppet förhoppningsvis kommer bli mer etablerat så 
utgår vi från att metoder för utvärdering också kommer att förbättras. De företag som är 
intresserade av att förbättra handlingsbarheten i dagsläget anser vi ska ta hänsyn till ett 
antal, enligt oss, viktiga faktorer som: 
 

• Kravspecifikation 
• Teknisk lösning 
• Kompetensutveckling/utbildning 
• Kunskapsöverföring 
• Processförståelse 
• Anpassningar av system eller verksamhet 

 

6.2.2 Förslag till vidare studier 
 
Då handlingsbarhet som perspektiv på informationssystem är ett relativt outforskat område 
så finns det många möjligheter att fortsätta utveckla begreppet. Det som vi anser vara 
viktigast är att tydligt presentera ett konkret och praktiskt användbart verktyg för 
utvärdering. I dagsläget anser vi att befintliga metoder är alldeles för konceptuella. Vidare 
anser vi att det skulle kunna vara intressant att försöka mäta/kvantifiera effekterna för 
informationssystem och verksamheter som genomgått förbättringsjusteringar vilka utgått 
från handlingsbarhetsperspektivet.  
 
Frågan är om det är möjligt att mäta det som i definitionen beskrivs som ”bidraga till 
verksamhetens effektivitet och kvalitet” ? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Moduler och funktioner i Axapta 3.0: 

 
 
 
Funktioner i Axapta 3.0: 

• Administration för handel  

• Beslutsstöd  

• Budgetering  

• EDI  

• EIS - Ledningsinformationssystem  

• Fakturering  



 

 

• Inköpssystem  

• Inventariesystem - anläggningsregister  

• Koncernredovisning  

• Kundreskontra  

• Lageradministration  

• Leverantörsreskontra  

• Likviditetsplanering  

• Logistik  

• Marknads- och säljstöd  

• MPS Material- och produktionsstyrning – process och livsmedelindustri  

• MPS Material- och produktionsstyrning - övrig industri  

• OLF Order- Lager- Fakturering  

• Personal- och löneadministration  

• Projektadministration  

• Projektplanering  

• Rapportgenerator  

• Redovisning  

• Reseräkningssystem  

• Tids- och resursplanering  

• Tids- och uppdragsrapportering  

• Tidsinrapporteringssystem  

• Verkstadsrapportering  

• Workflow - ärendehantering  

• Annat  

o Knowledge Management  

o CRM  

o Shop Floor Control  

o Integrerat WEBB-gränssnitt  

o On-Line Warehouse Automation System  

 



 

 

Bilaga 2 
Informationsbrev: 

Linköpings universitet 2004-10-04 
Hej! 
 
Vi är två kandidatstudenter som heter Anders Thulin och Patrik Böckert. Vi påbörjade en 
D-uppsats den 23 augusti som inriktar sig på affärssystemet Axapta ur ett 
handlingsbarhetsperspektiv. 
 
Intresset för att skriva en D-uppsats med inriktning på affärssystem fick vi våren 2004 när 
vi läste en 20 poängs kurs på Linköpings universitet som heter affärsinformatik. 
http://www.ida.liu.se/~HIID07// Där läste vi bl. a delkurser i "Design för affärer" och 
"Affärssystem och organisering". Dessförinnan läste vi Programmet för användarinriktad 
systemutveckling 120p http://www.itn.liu.se/asp/ .  
 
Problem vi har stött på i vedertagen litteratur och i media är att de handlingar som utförs i 
verksamheter inte alltid harmonierar med de handlingar som erbjuds av affärssystemet. 
Annan problematik är att affärssystemets funktioner kanske inte nyttjas fullt ut av 
användarna p.g.a. olika anledningar. Detta tror vi skulle vara mycket intressant både för Er 
och oss att få kunskap om. 
 
Vi är nyfikna på om Axapta som system har ett bra stöd för verksamhetshandlingarna i er 
organisation. Vår undersökningsmetod kommer att bestå av observationsintervjuer av ett 
antal användare. Vi kommer att använda en utvärderingsmetod för att kunna utvärdera 
uppsatta kvalitetsideal/kriterier som riktar sig på systemets handlingspotential. Det vi 
kommer att undersöka är om det finns en tydlig handlingsrepertoar, om systemet 
tillgodoser ett gott kommunikationsbehov, om det finns ett gott handlingsminne i 
systemet, om det är lättnavigerbart och om det finns en tydlig feedback på olika handlingar 
med mera. Vi har varit i kontakt med Microsoft Business Solution, som har bidragit med 
en demoversion av Axapta 3.0. Just nu står vi inför att utföra en idealtypisk analys av 
modulerna order, lager och fakturering för att sedan utföra en situationell analys hos 
användarna som arbetar med de tidigare nämnda modulerna. 
 
Handlingsbarhet inom informationssystem är ett område som det bedrivs forskning på 
inom VITS-gruppen, http://www.vits.org, så det känns spännande och relevant att använda 
perspektivet mot affärssystem. Vi tror att både Ni och vi kommer att ha en ömsesidig nytta 
av resultatet från vår undersökning.   
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Thulin och Patrik Böckert  
 
Kontaktuppgifter: 
Anders e-post: andth914@student.liu.se telnr: 0739-843482 
Patrik: e-post: patbo257@student.liu.se telnr: 0735-868579 



 

 

Bilaga 3 
Intervjumall fallstudie dag1: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
__________________________________________________ 

Axapta 3.0 OLF-flöde 
Inledande intervjuer Dometic AB 2004 – 11 - 17/18 

__________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

Inledande frågor 
 
Vem är Du/Ni ?(namn, utbildning och yrkeserfarenhet) 
 
Vill Du/Ni berätta om Ert företag/organisation? 
 
Vill Du/Ni beskriva Din/Er avdelning? 
 
Vilka är Dina/Era arbetsuppgifter? 
 
Verksamhetsfrågor 
 
Vilken är den mest kritiska delen i er verksamhet? 
 
Vilken är den mest komplicerade delen av er verksamhet? 
 
Vilka processer arbetar denna enhet/avdelning med? 
 
Hur mycket anpassades verksamheten utifrån systemet? 
 
Vilka mål har ni med er orderhantering? (Övergripande och delmål) 
 
Vilka problem har ni med er orderhantering? 
 
Vilka mål har ni med er lagerhantering? (Övergripande och delmål) 
 
Vilka problem har ni med er lagerhantering? 
 
Vilka mål har ni med er fakturering? (Övergripande och delmål) 
 
Vilka problem har ni med er fakturering? 
 
Vilka är de viktigaste/övergripande målen i OLF-flödet? 
 
Vilka är de mest kritiska problemen att lösa i OLF-flödet? 
 
Vilka övergripande mål eftersträvar denna enhet/avdelning där systemet ingår? 
 
Vilka aktörer finns och vilka roller har de i förhållande till varandra och till systemet? 
 
Ser ni några uppenbara verksamhetsfördelar om ni istället skulle ha ett affärssystem 
bestående av slutna system? 
 
Upplever ni Axapta stödjer er internationella handel? 
 



 

 

Upplever ni att Axapta stödjer er verksamhet då företagets olika enheter befinner sig i 
varierande länder? 
 
Systemfrågor 
 
Hur sköttes arbetet innan detta system? 
 
Varför föll valet på Axapta? 
 
Vilka moduler ingår i systemet? 
 
Tycker ni att Axapta ”Best Practice” har fungerat för er? 
 
Hur anpassningsbart är systemet utifrån verksamhetsförändringar? 
 
Hur mycket är systemet anpassat? 
 
På vilken nivå har anpassningarna gjorts? 
 
Vilka sorts anpassningar har gjorts och varför? 
 
Var det verksamhetsmålen som styrde anpassningarna eller andra faktorer som exempelvis 
krav från kunder, användare? 
 
Var det enkelt/svårt att anpassa systemet? 
 
Hur upplever ni anpassningarna i dagsläget? 
 
Har det varit svårt att uppgradera systemet med tanke på era anpassningar? 
 
Med facit i hand skulle ni hellre ha anpassat verksamheten efter Axapta och därmed 
sluppit systemanpassningarna? 
 
Kan Du/Ni definiera det övergripande målet med systemet? 
 
Skiljer sig era mål jämfört med de mål som beskrevs av systemleverantören? 
 
Vad upplever Du/Ni som den främsta styrkan med Axapta systemet gällande OLF-flödet? 
 
Vad upplever Du/Ni som den största svagheten med Axapta systemet gällande OLF-
flödet? 
 
Vad upplever Du/Ni som den främsta styrkan med Axapta systemet generellt? 
 
Vad upplever Du/Ni som den främsta svagheten med Axapta systemet generellt? 



 

 

 
Kan Du/Ni beskriva arbetsflödet i systemet gällande order?  
 
Kan Du/Ni beskriva arbetsflödet i systemet gällande lager? 
 
Kan Du/Ni beskriva arbetsflödet i systemet gällande fakturering? 
 
Vilken typ av funktioner stödjer systemet?  
 
Kan flera användare arbeta med samma modul i systemet och hur fungerar det i såfall? 
 
Är det enkelt att få hjälp med att veta vad som gjorts tidigare? (tydlig och lättåtkomligt 
handlingsminne) 
 
Ger systemets funktioner god och tydlig feedback? 
 
Är det enkelt att förstå vad som kan göras med systemet? (handlingsrepertoar) 
 
Kan man "säga" det man vill genom systemet? (Tillgodose kommunikationsbehov) 
 
Går det på ett enkelt sätt ta sig till önskad plats i systemet?(lättnavigerbart) 
 
Förstår användaren konsekvenser av föreslagna och utförda 
handlingar?(handlingstransparent) 
 
Förstår användaren använda begrepp i systemet?(känd och begriplig vokabulär) 
 
Får användaren ett bra stöd för handlande i verksamheten? 
 
Är informationssystemet aktörstydligt det vill säga att man kan få vetskap om vem som 
gjort vad i systemet? 
 
Får användaren full förståelse för den kommunikativa avsikten med olika meddelanden? 
 
Finns det begränsningar och/eller möjligheter som påverkar användningen av 
informationssystemet? 
 
Vilken roll har systemet i verksamheten?  
 
Vilka olika aktörer är påverkade av informationssystemet?  
 
Vilka handlingsförutsättningar ger informationssystemet?  
 
Vilka handlingar är det tänkt att systemet skall stödja respektive begränsa? 
 



 

 

Har det varit någon användarmedverkan vid implementering av systemet? 
 
Tycker Ni att det finns stor flexibilitet i systemet? 
 
Tror ni att er bransch/verksamhet kunnat fungera bättre med ett annat standardsystem? 
 
Tror ni att er bransch/verksamhet kunnat fungera bättre med eget utvecklat system? 
 
Hur definierar ni användarvänlighet? 
 
Upplevs systemet som användarvänligt? 
 
Upplever ni att systemet fått in er på andra tankebanor att utföra handlingar och därmed 
göra affärer? 
 
Upplever ni att systemet sparar resurser för er i form at tid, pengar och personal? 
 
Känns de handlingar som systemet ”påtvingat” er onaturliga/ologiska att utföra? 
 
Finns det fullt verksamhetsstöd i affärssystemet gällande order, lager och fakturering? 
 
Allmänna frågor 
 
Genomfördes någon förstudie inför implementeringen av Axapta 3.0? 
 
Vem gjorde er verksamhetsmappning/kravspecifikation? 
 
Hur gick ni till väga när ni valde leverantör? 
 
Hur var samarbetet med systemleverantören? 
 
Hur stor datorvana krävs för att använda systemet? 
 
Hur stor datorvana har användarna av systemet? 
 
Berätta om personalens utbildning på applikationen? 
 
Hur svårt var det att bemästra de tekniska delarna av systeminförandet? 
 
Använder ni systemet utifrån er inledande förhoppning? 
 
Hur lång tid tog det innan system/verksamhet fungerade tillsammans? 
 
Är det många problem med systemet i dag? Fungerar det tillfredställande? 
 



 

 

Upplevs systemet som styrande eller som mer stödjande? 
 
Saknas något i systemet vad gäller order, lager och fakturering? 
 
Används samtliga funktioner i systemet vad gäller order, lager och fakturering? 
 
Hur mycket används systemet och av hur många användare? 
 
Vad kännetecknar användbarhet/handlingsbarhet för ER? 
 
Avslutande frågor 
 
Finns det ytterliggare av värde för vårt arbete att berätta om? 
 
Har Ni något material som kan vara av värde för vårt fortsatta arbete förutom de 
handlingar som nämns i informationsdokumentet? 
 



 

 

Bilaga 4 
Intervjumall fallstudie dag2: 
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Modul X 
 
Funktion:  
X 
 
Delfunktion: 
X 
 
Handlingsbarhetskriterier: 
 
Observation: 
 
Möjlig effekt: 
 
Kommentar: 
 
Uppfyller inte: 
K1�          K2         K3         K4         K5         K6         K7         K8         K9         
K10 
 
 
D.EU.PS modellen: 
 
Önskvärd funktionalitet 
1�                         2                        3                         4                        5 
Kommentar: 
 
 
Existerande/Befintlig funktionalitet 
JA�                         NEJ                    
Kommentar: 
 
 
Använd funktionalitet 
Hög�                         Låg                        
Kommentar: 
 
 
Upplevd funktionalitet 
1�                         2                        3 
Kommentar: 
 
Tillfredsställande funktionalitet: 
JA�                         NEJ                    
Kommentar: 
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En ansats för att få handlingsbarhet i affärssystem

An approach to Achieve Actability in Enterprise Systems

Patrik Böckert och Anders Thulin

Vi anser att eftersom affärssystem är generellt standardiserade, för att kunna användas hos ett flertal verksamheter, uppstår det en problematik. 

Vi har utfört en fallstudie av kvalitativ karaktär där syftet har varit att förtydliga och öka förståelsen för handlingsbarhet i affärssystem. Syftet 

har också varit att utvärdera ett affärssystem i en verksamhetskontext där vi har kunnat påvisa styrkor och svagheter i utvärderingsmetoder för 

handlingsbarhet. Vi har också utifrån det lämnat förslag på förbättringar som kan genomföras med de utvärderingsmetoder som ligger till grund 

för att utvärdera handlingsbarhet i ett affärssystem. Fokus i vårt uppsatsarbete har varit att kunna redovisa hur man kan gå tillväga för att 

åstadkomma handlingsbarhet i affärssystem. Resultatet visar att det som kännetecknar handlingsbarhet i affärssystem inte enbart är de 

handlingsbara kvalitetsidealen i affärssystemet. Det är även av stor vikt att ta hänsyn till flera viktiga faktorer som återspeglar sig inom 

användbarhetsområdet, som anpassning, användarvänlighet, kompetensutveckling med flera för att förstå orsakerna till att kriterierna inte 

uppfylls. Därmed blir graden av uppfyllelse för de faktorer som ligger till grund för att kvalitetsidealen infrias också ett tecken på 

handlingsbarhet. Resultatet visar också att det är flera viktiga steg som berör det mänskliga perspektivet och det systematiska för att få 

handlingsbarhet i ett affärssystem. Vi anser att det krävs att användarna blir väl förankrade med systemet och att kompetensutveckling sker för 

system och verksamhetens processer. Det är viktigt att det tillsätts en projektgrupp av användare som lär av varandra och överför kunskap till 

varandras verksamhetsområden. Vi har kommit fram till att det måste finnas ett tydligt processtänkande hos kund och användare samt konsult för 

att åstadkomma handlingsbarhet i ett affärssystem så att en god kvalitet i lösningen uppstår. Vi anser också att handlingsbarhetsbegreppet måste 

förtydligas och lämnar därför förslag på en ny definition av handlingsbarhet. 

Abstract
Since enterprise systems generally are standardized in order to suit many companies and companies perform their business actions in different 

ways, our opinion is that this may lead to problems. We have performed a qualitative case study with a purpose to clarify and increase the 

understanding of actability in enterprise systems. The purpose has also been to evaluate an enterprise system in a specific business context. 

Therefore we have been able to point out strengths and weaknesses in the analytic framework of actability evaluation. The result of the study 

shows that several factors in the theory of usability also are important in order to achieve actability; the factors are among other things 

adaptation, usefulness, and competence development. Our proposal to improve the analytic framework of actability evaluation is that it has to be 

more exact in the use of techniques to collect the necessary basis to perform the evaluation. We also believe that the actabilityconcept has to be 

clarified; therefore we launch a new definition of the actabilityconcept.

Affärssystem, användbarhet, handlingsbarhet, informationssystem, utvärdering




