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Sammanfattning 
Fler och fler företag använder sig idag av så kallade affärssystem. Affärssystem är ofta 
standardiserade IT-system som tillhandahåller funktioner i form av moduler, för alla eller de 
flesta av verksamhetens olika delar. För företagen innebär affärssystem att verksamheten ofta 
måste anpassa sig till systemet istället för tvärtom som med skräddarsydda system. 
 
Användbarhet handlar om hur användbart användare upplever att ett system är. Det finns flera 
olika definitioner på användbarhet, som fokuserar på olika saker. Det gemensamma för de 
olika användbarhetsperspektiven är att de fokuserar på den enskilde användarens interaktion 
med systemet. Handlingsbarhet är däremot ett nytt perspektiv på IT-system, framtaget av 
Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl vid Linköpings universitet. Handlingsbarhet lägger 
tyngdpunkten på den kommunikativa avsikten hos handlingar såväl inom som utanför 
systemet. 
 
Vi har utfört intervjuer och observationer av MBS Navision i drift på HTC Sweden AB, ett 
medelstort tillverkande företag. Vår empiri har vi sedan analyserat för att komma fram till hur 
MBS Navision är handlingsbart och användbart i HTC:s verksamhetskontext. Vi vill därmed 
beskriva hur handlingsbarhet och användbarhet kompletterar varandra i samma 
verksamhetskontext. 
 
Vår slutsats är att både handlingsbarhet och användbarhet är fruktbara för att utvärdera 
system. Handlingsbarhet bidrar till att utvärderingen fokuserar mer på processer och 
kommunikationshandlingar, medan användbarhetsperspektivet ger en bild av hur de enskilda 
användarna upplever IT-systemet. 





Förord 
Vi som utfört denna kandidatuppsats vid HTC Sweden AB i Söderköping läser det tredje året 
på Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. 
 
Vi vill tacka alla anställda på HTC Sweden AB som har ställt upp på intervjuer och 
observation av deras dagliga arbete. Vi vill särskilt tacka utvecklingschefen Karl Thysell på 
HTC Sweden AB som har gjort det möjligt för oss att kunna forska och utveckla vår kunskap 
inom det aktuella ämnet. På Microsoft vill vi tacka framförallt Nils Stadling som gjorde det 
möjligt för oss att kunna sätta oss in i MBS Navision genom att tillhandahålla programvaran 
för det. Vi vill dessutom framföra ett stort tack till alla andra som gjort det möjligt för oss att 
kunna genomföra denna uppsats. 
 
Vår handledare Hans Holmgren vill vi rikta ett stort tack till för all uppmuntran och bra kritik 
när det gäller både rapportskrivningen och det praktiska arbetet. 
 
 
 
Kerstin Bergström Martin Carlswärd  
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1 Inledning 
I inledningen redovisar vi rapportens bakgrund, syfte, målgrupp och frågeställning samt 
avgränsning. Inledningen ska visa vilken undersökning vi vill göra och varför vi vill göra 
denna undersökning. 

1.1 Bakgrund 
Omvärldstrycket på företag gör att dessa ställs inför nya bekymmer och krav, vilket gör att de 
måste förbättra sina affärsprocesser och koordinera dessa för att på så sätt uppnå en effektiv 
organisation. Det är här affärssystem kommer in i bilden, genom att samordna och innehålla 
all information som är intressant för företagen. Detta ställer krav på införandet av ett 
affärssystem i organisationen och eventuell anpassning mellan affärssystemet och 
verksamheten i form av system- eller verksamhetsanpassning. I praktiken är det ofta så att 
företagen ändrar på verksamheten snarare än försöker anpassa systemen. Detta eftersom 
systemen är stora och komplexa att ändra i, samt att leverantörer ofta är ovilliga att anpassa 
systemen efter enskilda företag. Denna spänning mellan verksamheten och affärssystemet 
som finns har vi valt att studera genom att utvärdera affärssystemet i dess verksamhetskontext 
med hjälp av handlingsbarhet och i viss mån användbarhet. Med verksamhetskontext menas 
sammanhanget som verksamheten och systemet befinner sig vilket i vårt fall betyder 
medelstora tillverkande företag. 
 
Handlingsbarhet är ett nytt sätt att se på IT-system och deras nytta för användarna, lanserat av 
Göran Goldkuhl och Stefan Cronholm1. Handlingsbarhet fokuserar på de kommunikativa 
processerna gällande mottagaren av informationen. Användaren ska framför allt kunna förstå 
vad avsändaren avser och se vem avsändaren är. Ett informationssystem med hög 
handlingsbarhet innebär till exempel att systemet ger en tydlig feedback på de handlingar som 
användaren utför, och att mottagaren av ett meddelande på ett lättöverskådligt sätt förstår vem 
som har skrivit det.  
 
Användbarhet handlar om hur användbart användare upplever att ett system är. Det finns flera 
olika definitioner av användbarhet, som fokuserar på olika saker. Användbarhetsperspektivet 
lägger tyngdpunkten vid den enskilde användarens interaktion med systemet. I vårt arbete har 
vi valt att koncentrera oss på hur användbarhet beskrivs av Jakob Nielsen, av ISO-standarden 
samt av författarna Allwood, Ottersten och Berndtsson. 
 
Ofta är affärssystemen standardiserade vilket medför att bättre användbarhet och 
handlingsbarhet eventuellt kan bidra med andra värden än de kan för skräddarsydda system. 
Med hjälp av bättre handlingsbarhet och användbarhet kan företaget minska spänningen 
mellan det standardiserade systemet och verksamheten. 
 
Att vi valde att skriva vår kandidatuppsats om affärssystem, handlingsbarhet och 
användbarhet beror på att vi är intresserade och vill lära oss mer om dessa områden. Vi tycker 
det är intressant att kombinera dem, för att se om handlingsbarhet och användbarhet är något 
som är användbart för utvärdering av verksamheter och affärssystem. Eftersom affärssystem 
skiljer sig en del från system som företaget självt har utvecklat tycker vi det är utmanande att 
försöka se spänningen mellan systemet och verksamheten. Vi har läst en kurs om 
handlingsbarhet som gjorde att vi blev intresserade av handlingsbarhet i praktiken.  

                                                 
1 Cronholm, Stefan & Goldkuhl, Göran, Handlingsbara IT-system – design och utvärdering, 2005 
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1.2 Syfte 
Vi skall ur ett handlingsbarhetsperspektiv samt ett användbarhetsperspektiv, analysera ett 
affärssystem i dess verksamhetskontext och skapa en bild av den eventuella spänning som 
finns mellan affärssystemet och verksamheten. Detta för att jämföra perspektiven och se hur 
användbarhet kompletterar handlingsbarhet för ett affärssystem i dess verksamhetskontext 
samt vilka eventuella problem som finns med respektive perspektiv. 

1.3 Målgrupp 
Den målgrupp vi riktar oss till är de som är intresserade av affärssystem rent generellt och 
handlingsbarhet eller användbarhet i affärssystem i synnerhet. Detta kan vara företag som 
funderar på att införa ett affärssystem, anställda på Microsoft och studenter som vill lära sig 
mer om affärssystem samt övriga intresserade. Dessutom kan uppsatsen vara intressant för 
personer som vill lära sig allmänt om handlingsbarhet och användbarhet. Till vår målgrupp 
räknar vi även LiU, som är beställare av uppsatsen. 

1.4 Frågeställning 
Våra inledande frågor för undersökningen är: Vad innebär handlingsbarhet för ett 
affärssystem? Vad innebär användbarhet för ett affärssystem? Vilken spänning finns det 
mellan affärssystem och verksamheten i dess verksamhetskontext? Svaret på dessa frågor ska 
vi använda för att kunna svara på vår huvudfrågeställning, som är: Hur kompletterar 
handlingsbarhet och användbarhet varandra i samma verksamhetskontext? 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen kommer att utföras via en utvärdering av ett affärssystem i användning. Vi 
kommer inte i vår undersökning att ta hänsyn till designaspekter. Eftersom det finns många 
olika definitioner på användbarhet kommer vi i vår undersökning att koncentrera oss på ett 
fåtal och vi avgränsar oss från andra definitioner av användbarhet. Vi bortser också från 
processkvalitet i handlingsbarhetskvalitet. Vår uppsats kommer inte heller att ta hänsyn till 
kundvärdet som slutkonsumenten får. 
 
Vi kommer inte i utvärderingen att använda oss av Böckert och Thulins definition av 
handlingsbarhet för affärssystem. Detta eftersom Böckert och Thulin inte har några 
definierade kriterier, utan kriterierna vi använder i utvärderingen kommer från Cronholms och 
Goldkuhls definition av handlingsbarhet. 
 
Vi kommer inte i vår undersökning att ta några hänsyn till ekonomiska aspekter. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs de olika metodval man som forskare måste utföra för att skriva en 
rapport. Det finns många val att göra i detta skede av arbetet, och vi ska redogöra för de val 
vi har gjort, och varför vi har gjort dessa val. 

2.1 Ansats 
Valet av ansats gäller den grundläggande synen på undersökning. Vi väljer mellan positivism 
och hermeneutik, vilka finns beskrivna nedan. 

2.1.1 Positivism 
Den positivistiska kunskapsteorin hävdar att det finns en absolut sanning och kunskap. För att 
komma fram till absolut sanning är lösningen inom positivismen att rensa bort allt som man 
trott sig veta men som man egentligen inte vet; då får man fram en kärna av säker kunskap, 
”hårdfakta”. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Enligt positivismen har vi 
människor endast två källor till kunskap: det vi kan räkna ut med vår logik och det vi kan 
iaktta med våra sinnen. Kunskaper som kommer från auktoriteter, traditioner, känslor och 
spekulationer ska en positivist inte ägna sig åt. Istället ska enligt positivistisk ansats alla 
iakttagelser och påståenden kritiskt undersökas för att få fram de kunskaper som kan stödjas 
med fakta som är säkerställda med all rimlig sannolikhet. Dessa fakta kan sedan analyseras 
logiskt för att dra slutsatser ur. Ur säkerställda fakta kan med logik även dras kvantitativa 
slutsatser med hjälp av statistiken.2 
 
Forskare som utgår från positivismen utgår från en kritisk grundföreställning om världen runt 
omkring sig. Dock avfärdar de inte utan vidare några iakttagelser som orimliga utan 
undersöker och granskar alla omständigheter kring iakttagelsen för att ta ställning till om det 
är en korrekt iakttagelse eller inte. Däremot håller en sann positivist möjligheten öppen att 
iakttagelsen kan vara felaktig. Det andra sättet på vilket en positivist hämtar in fakta är att 
använda sig av logik.3 
 

2.1.2 Hermeneutik 
Den hermeneutiska kunskapsteorin hävdar, i motsats till positivismen, att det inte finns någon 
absolut sanning. Sanningen är subjektiv, och beroende på vem det är som tolkar verkligheten. 
Detta leder till att forskning inte kan eftersträva att nå objektiv kunskap. Istället går den 
hermeneutiska ansatsen ut på tolkning och förståelse av verkligheten. Eftersom detta är något 
människor gör även i vardagen är det viktigt att tolkningen sker på ett vetenskapligt och 
systematiskt sätt.4  
 
Hermeneutiken är användbar i studier där olika människors tankar, känslor och åsikter är 
intressanta för studien. Den medför oftast inte att man kommer fram till kvantifierbara data, 
utan till olika tolkningar och förklaringar av verkligheten. Hermeneutiken används därför ofta 
i samhällsvetenskapen eller andra vetenskaper där det är människor och interaktion mellan 
människor, som studeras.5  
                                                 
2 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2004 

3 ibid 

4 Nyström, Maria, Hermeneutik, 2002 

5 ibid 
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Eftersom forskarna i första hand tolkar data och informationen de får in, är det viktigt att 
förförståelsen är tydligt formulerad från början. Detta så att inte förförståelsen får ingripa för 
mycket i själva tolkningen, och också för att utomstående själva ska kunna bedöma hur stort 
värde det vetenskapliga arbetet har, och hur format det är av tidigare erfarenheter.6 
 
Informationen som tolkningarna bygger på, måste också redovisas tydligt så att den som läser 
rapporten själv kan följa stegen i tolkningsprocessen. Ett begrepp som ofta används är ”den 
hermeneutiska cirkeln”, vilken innebär att tolkningar i sin tur bygger på egna tolkningar.7 Det 
finns på det sättet inte någon bestämd start- eller slutpunkt i hermeneutiken. Ny 
textproduktion leder till ny tolkning och förståelse, som i sin tur påverkar textproduktionen. 
Detta samspel mellan olika delar är något som ofta betonas inom hermeneutiken.8  

2.2 Metodansats 
Valet av metodansats innebär att välja mellan kvantitativ och kvalitativ metod för att 
genomföra själva undersökningen. 

2.2.1 Kvantitativ metod 
I grunden handlar kvantitativa undersökningar om att mäta. Mätningarna används sedan för 
att kunna förklara och beskriva fenomen. Om syftet är att beskriva ett fenomen gäller det att 
kvantitativt beskriva och mäta detta som till exempel:9 
• Hur hög är arbetslösheten i Sverige? 
• Hur högt är USA:s skattetryck jämfört med det europeiska? 
 
Är syftet att förklara ett fenomen inriktas de kvantitativa undersökningarna istället på att mäta 
sambandet mellan olika egenskaper, till exempel:10 
• Finns det något samband mellan den offentliga sektorns storlek och skattetrycket? 
• Finns det något samband mellan arbetslöshetsgraden och skattetrycket? 
 
De kvantitativa undersökningar som syftar till att förklara ett fenomen handlar främst om att 
testa hypoteser. I stort sett består kvantitativa undersökningar av fyra undersökningssteg och 
tre faser, som visas i nedanstående figur.  
 
                     Planeringsfas                         Datainsamlingsfas              Analysfas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Stegen i en kvantitativ undersökning 

                                                 
6 Nyström, 2002 

7 ibid 

8 ibid 

9 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 

10 ibid 

Hypotesprövning 
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Dessa tre faser bildar tillsammans forskningsprocessen i utförandet av kvantitativa 
undersökningar.11  

Kvantitativa utvärderingar 
Vid genomförandet av kvantitativa utvärderingar består processen för det mesta av följande 
arbetsmoment: 
• Identifiering av mål 
• Bestämning av bedömningskriterier och utveckling av metoder för att kunna mäta effekter 

och konsekvenser 
• Val av metoder för insamling av data och datainsamling samt utformning gällande 

uppläggningen av undersökningen 
• Analys och bearbetning av insamlat material 
• Avrapportera utvärderingens resultat12 
 
Steget ”identifiering av mål” är det första steget för det fenomen som ska utvärderas och här 
kan det finnas flera mål på olika nivåer. Målen kan vara mer eller mindre tydliga, och det är 
inte ovanligt att vissa mål är vaga. Det är av den anledningen viktigt att genomföra dessa 
undersökningssteg på ett grundligt sätt för att inte missa väsentliga mål eller få fram fel mål 
för utvärderingen. Det steg som kommer sedan är ”val av bedömningskriterier”, vilket innebär 
att utforma det verktyg med vars hjälp det går att mäta måluppfyllelsegraden. I detta steg är 
det viktigt att skapa ett verktyg som har en hög validitet. Ett problem är att kunna finna en 
uppläggning av undersökningen som möjliggör renodling av effekterna angående den åtgärd 
som utvärderas.13 Det gäller att vid kvantitativa utvärderingar vara försiktig med kvantitativa 
mätningar av resultat när det finns risk att verksamheten ur ett helhetsperspektiv styrs av 
dessa mätningar och att de kan skada verksamhetens måluppfyllelse. Det är i en verksamhet 
frestande för aktörer att lägga ner mer tid på arbete som ger störst belöning och syns mest.14 

2.2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder utgår från att karaktärisera. Själva ordet ”kvalitativ” avser kvaliteter, med 
vilket menas framträdande drag eller egenskaper hos ett fenomen. Ofta ställs kvalitativa 
metoder i motsats till kvantitativa metoder genom att man menar att mätning har en 
underordnad roll vid användning av kvalitativ metod. Vid kvalitativa undersökningar används 
ändå siffror och mängdangivelser, men det anses inte ha huvudfokus i forskningsrapporten. 
Det systematiska bruket av siffror som hjälpmedel vid analysen saknas, vilket är det som 
menas med att hänsyn till mätningen är underordnad.15 
 
Det är i grova drag texten som är det centrala arbetsmaterialet och uttrycket vid användning 
av kvalitativ metod. Detta kan verka förvånande med tanke på att den mest centrala 
kvalitativa metoden är observation och man observerar primärt inte texter utan personer, 
händelser och miljöer.16 Vad som menas med att texten är arbetsmaterialet är att forskarens 
anteckningar blir det som ligger till grund för analysen. I den kvalitativa forskningsprocessen 
skriver forskaren ner sina observationer i form av anteckningar som sedan ligger till grund för 

                                                 
11 Lundahl & Skärvad, 1999 

12 ibid 
13 ibid 
14 Repstad Pål, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 1999 
15 ibid 

16 ibid 
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analysen. Det är likadant med intervjuinnehåll från spontana och informella samtal som 
uppkommer under observationen av ett fenomen likväl som mer systematiska och förberedda 
intervjuer.17 En annan kvalitativ metod är dokumentanalys eller textanalys och, som framgår 
av namnet, baseras denna på texter som arbetsmaterial.18 
 
Kännetecken för kvalitativa undersökningar är att undersökaren försöker förstå hur människor 
upplever sin tillvaro, sig själva, sin omgivning och det sammanhang som de igår i. Forskaren 
är inte vid renodlat kvalitativa undersökningar intresserad av hur världen är utan hur den 
upplevs.19 Under den kvalitativa forskningsprocessen sker en fortlöpande sammanlänkning 
mellan teori och empiri. I kvalitativ forskning följer forskaren ett mer eller mindre vagt 
formulerat tema och söker efter observerbara fakta som kan belysa temat. Därefter utvecklas 
hypoteser som passar med de fakta som har konstateras. Förhoppningsvis är forskaren 
tillräckligt professionell och ärlig för att kunna ta med fakta och intryck som inte passar in på 
dennes hypoteser och förväntningar i analysen och tolkningen. Det existerar ingen absolut 
objektivitet utan endast bara mer eller mindre trovärdiga tolkningar av verkligheten.20 Det är 
vid kvalitativa undersökningar mer fokuserat på själva processen än på processens resultat.21 

2.3 Induktion, deduktion och abduktion 
Det finns flera sätt att dra slutsatser från insamlade data. Här beskrivs sätten induktion, 
deduktion och abduktion, och hur empiri, teori och slutsats samverkar. 

2.3.1 Induktion 
En forskare som arbetar induktivt samlar in empiri om ett visst område, och drar därifrån 
generaliserade slutsatser.22 Slutsatsen kan till exempel vara en teori som förklarar alla 
liknande företeelser. Induktiva slutsatser kan vara mer eller mindre intressanta och 
generaliserbara, beroende på vilken sorts empiri och hur mycket empiri som ligger bakom. 
Endast om man som forskare undersöker hela den aktuella populationen kan man uttala sig 
om slutsatserna med säkerhet. I de allra flesta fall är det omöjligt att undersöka hela den 
aktuella populationen, och då finns alltid möjligheten att det finns fenomen utanför det man 
studerat, som skulle motsäga slutsatsen.  

2.3.2 Deduktion 
Deduktion innebär inom logiken att man drar en logisk slutsats som baseras på de premisser 
man har ställt upp. Om slutsatsen är logiskt sammanhängande är den giltig. Om premisserna 
är felaktiga kan slutsatsen bli felaktig, även om den är logiskt korrekt.23 I vetenskapen 
används detta begrepp när man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda 
företeelser.24 Om man med hjälp av en teori drar slutsatser om hur ett fenomen i verkligheten 
är, har man gjort en deduktion. Den deduktiva härledningen har kritiserats för att vara stel och 
begränsad, på det viset att man inte kan komma fram till kunskap som går utanför de givna 

                                                 
17 Repstad, 1999 
18 ibid 
19 Lundahl & Skärvad, 1999 
20 Repstad, 1999 
21 Lundahl & Skärvad , 1999 
22 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003 
23 Gunnarsson Ronny, Vetenskapsteori, 2002 
24 Patel & Davidson, 2003 
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premisserna eller teorin som man utgår från. Samtidigt antas objektiviteten i forskningen öka, 
just därför att utgångspunkten sker i redan befintlig teori.25 

2.3.3 Abduktion 
Det finns ett sätt som förenar induktion och deduktion; abduktion. Detta begrepp myntades 
redan 1890 av C S Peirce26 och kan sägas innebära en kombination av induktion och 
deduktion. Det innebär att forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar en hypotetisk teori som 
kan förklara det enskilda fallet. Därefter testas den hypotetiska teorin på flera fall. Arbetssättet 
kan alltså indelas i två steg där forskaren i första steget arbetar induktivt för att i steg två 
arbeta deduktivt. Fördelen med detta arbetssätt är att forskaren inte blir så låst, vilket kan bli 
fallet i fall forskaren arbetar strikt induktivt eller deduktivt.27 
 
                  Deduktion                        Induktion          Abduktion 
 
                     1. Regel          1. Empiri                   1. Resultat 
 
     
 
3. Resultat                       3. Regel                   3. Empiri  
  
               2. Empiri                          2. Resultat         2. Regel 
 
Figur 2: Deduktion, induktion och abduktion, enligt Sven-Åke Hörte (1999)28 
 
Alla de tre sätten att komma fram till slutsatser bygger på samma tre grundkomponenter. Den 
ena komponenten är en uppfattning om hur ett fenomen i omvärlden fungerar, och kan kallas 
för en teori eller regel, eller lag. Den andra komponenten är empirin, de data man samlat in 
genom observationer av verkligheten, och den tredje komponenten är resultatet som fås av att 
relatera empirin till teorin.29 I vilken ordning forskaren använder dessa tre komponenter i de 
olika sätten att dra slutsatser, visas i figur 2. 

                                                 
25 ibid 

26 Hörte, Sven-Åke, Hur kan man ge struktur åt rapporter och uppsatser, 1999  
27 Bertram, Larsson, Persson, Kunskapsspridning i kunskapsföretag 
28 Hörte, 1999  

29 ibid  
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används i framför allt kvantitativ forskning, men 
även i kvalitativa undersökningar. I studier med kvalitativ inriktning handlar validitet och 
reliabilitet om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt 
och hederligt sätt30, medan validitet och reliabilitet i kvantitativ forskning i första hand berör 
insamlingen av data. 

2.4.1 Validitet 
Begreppet validitet avser huruvida undersökningen verkligen mäter det som forskaren vill 
mäta så att de framkomna resultaten är giltiga.31  
 
Validitet delas in i inre och yttre validitet. Den inre validiteten gäller hur undersökningen går 
till väga, och består i att det undersökningssätt man valt verkligen mäter det som ska mätas. 
Det gäller alltså att de uppgifter och frågor forskare har formulerat, verkligen bidrar till att 
svara på den fråga forskaren är intresserad av att svara på.  
 
Den yttre validiteten handlar om huruvida man som forskare verkligen får rätt svar på sina 
frågor; alltså hur väl ens data överensstämmer med verkligheten. Låg validitet kan komma till 
på flera sätt: intervjupersoner kan minnas fel, ljuga, eller inte vilja berätta sanningen (om det 
är känsliga uppgifter det handlar om). 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet avser tillförlitligheten hos de data som forskaren kommit fram till i 
undersökningen. Inom kvantitativ forskning brukar man tala om reproducerbarhet. Om 
ingenting förändras i en population ska två undersökningar med samma syfte och med samma 
metoder ge samma resultat32. Hög reliabilitet leder inte automatiskt till hög validitet; om 
forskaren har mätt fel saker kan reliabiliteten i data vara hög, men validiteten låg.33  

2.5 Metodtriangulering 
Det går att kombinera olika typer av metoder i ett och samma projekt och detta kallas för 
metodtriangulering. Till exempel kan forskaren använda både observationer och intervjuer. 
Det kan antingen vara flera kvalitativa metoder, eller kvalitativa och kvantitativa metoder som 
kombineras. Triangulering görs för att skapa ett bredare och säkrare forskningsunderlag som 
ligger till grund för tolkningen.34 Utfallet av olika metoder kan sammanfalla eller leda åt olika 
håll. Om en person till exempel ger uttryck för en uppfattning i intervju, men visar ett annat 
beteende i observation, kan det vara ett intressant underlag för tolkning.35 

                                                 
30 Gunnarsson, 2002 

31 Svenning, Conny, Metodboken, 1999 
32 Svenning, Conny, 1999 

33 Gunnarsson, 2002 

34 Repstad, 1999 
35 Patel & Davidson, 2003 
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2.6 Datainsamlingsmetoder 
Nedan beskriver vi de sätt att samla in data på, som vi har valt. Det finns även andra 
datainsamlingsmetoder, som exempelvis enkäter. 

2.6.1 Intervjuer 
Det är svårt att enbart via observationer av respondentens handlingar få fram och tränga in 
tillräckligt i respondentens omvärld och förstå vilken innebörd de lägger i sina handlingar, 
utan det gäller även att tala med respondenten. För datainsamling kan intervjuer användas 
som metod där informationen inhämtas genom att intervjuaren går in i en dialog eller ställer 
frågor till respondenter.36 Det är ofta att föredra spontana samtal som är integrerade i det 
fältarbete som utförs framför intervjuer, då spontana samtal kan upplevas som mindre 
konstlade. Det handlar ofta om att ha fingertoppskänsla för att kunna avgöra om intervjuer 
passar att användas eller inte under fältarbetet.  
 
Kritiken mot intervjumetoden har varit att den är alltför individualiserad och idealisk med 
vilket menas att den i för hög grad fokuserar på enskilda personers åsikter och inte tar hänsyn 
till materiella och sociala strukturer samt ramvillkor. Detta är en påminnelse som det gäller att 
vara medveten om när intervjumaterialet ska analyseras och tolkas och är inte en allvarlig 
invändning mot användningen av intervjuer. Det finns inte heller några hinder att fråga 
intervjupersoner om deras kunskaper och upplevelser om de materiella och sociala ramar som 
finns för deras sociala tillvaro.37 Intervjuer som metod för datainsamling används i de flesta 
olika typer av utredningssammanhang.38 
 
Det finns olika metoder att utföra en intervju på. Strukturerade intervjuer innebär 
färdigformulerade frågor med instruktioner om hur registrering av svar ska ske. Det kan till 
exempel vara alternativ som intervjupersonen ska välja från. Man avviker inte med följdfrågor 
eller liknande. Vid ostrukturerade intervjuer har man inte någon mall att följa, utan 
intervjuaren för i stort sett en dialog rörande ett visst ämne, med den intervjuade. 
Semistrukturerade intervjuer är en blandning av de ovanstående och kombinerar därigenom i 
bästa fall fördelarna med de bägge typerna. Även om man har färdiga frågor kan man frångå 
dessa genom följdfrågor, tills man har tömt ut ämnet. Genom detta behålls strukturen på 
intervjun och intervjuaren kan jämföra olika intervjuobjekt. Dessutom finns möjlighet att gå 
mer på djupet för att klargöra och följa upp respondentens svar.39 
 
Kvantitativa intervjuer är ofta för snäva och inrutade för att kunna få fram informantens 
förhållningssätt och nyanserade erfarenheter. I kvalitativa intervjuer är ämnet i huvudsak klart 
och intervjun styrs inte av något detaljerat schema utan informanten styrs varsamt mot ämnets 
riktning. De svar som respondenten ger kan följas upp för att därigenom få respondenten att 
uppmuntras att fördjupa sina svar. Forskaren har ofta en mall med frågor som denna utgår 
från men som den inte följer och använder sig av på ett strikt sätt.40 

                                                 
36 Lundahl & Skärvad, 1999 
37 Repstad, 1999 
38 Lundahl & Skärvad, 1999 
39 Svenning, 1999 

40 Repstad, 1999 
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2.6.2 Direkt observation 
Direkt observation innebär att forskaren är med och studerar det intressanta fenomenet utifrån. 
Observationen kan ske på olika sätt, beroende på vad det är för fenomen som iakttas. Olika 
typer av direkt observation skiljer sig i olika avseenden, till exempel i graden av formalitet i 
datainsamlandet och graden av observatörens deltagande. 
 
En strukturerad observation innebär att observatören redan på förhand har bestämt vad som 
ska observeras, och hur detta ska beskrivas och mätas. Nackdelen med det förfarandet är att 
forskaren förhindras att upptäcka förhållanden som var okända från början41 En ostrukturerad 
observation innebär att observatören iakttar det som verkar intressant för tillfället. 
Observationen kan då bli mycket situationsanpassad, men risken är att observatören bara 
lägger märke till beteenden som bekräftar observatörens förförståelse. Det är ofta vanligt att 
strukturerad och ostrukturerad observation kombineras till semistrukturerad observation; man 
observerar det man från början bestämt sig för att observera, men försöker också vara lyhörd 
för sådant som verkar intressant, och som man inte tänkt på tidigare.42 
 
Observatören kan vara mer eller mindre interaktiv med personerna i det studerade systemet. 
Risken med hög interaktivitet är att personerna som studeras påverkas av att de vet att de blir 
observerade. Om hög interaktivitet är ett problem eller inte, beror på vilken situation 
observationen sker i. I många situationer är det praktiskt omöjligt eller inte önskvärt med låg 
interaktion. Ibland måste observatören, för att kunna observera, bli en del av det sociala 
system som ska observeras.43 ”Total passivitet från observatörens sida kan skapa osäkerhet 
och möjligen aggression hos aktörerna.”44 

                                                 
41 Lundahl & Skärvad, 1999   
42 ibid 
43 ibid 

44 Repstad, 1999 



Handlingsbarhet och användbarhet  
i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag 
 

11 

2.7 Vår metod 
I det här avsnitt beskriver vi vilka metodval vi har gjort och skälen till dessa val.  

2.7.1 Konkret tillvägagångssätt 
Vi valde MBS Navision som affärssystem eftersom vi hade möjlighet att få tillgång till det, då 
vi tidigare hade kontakter med Microsoft. MBS Navision är intressant att studera, eftersom 
det är en ”kassako”, och har en hög användbarhet enligt Data Research för 
Dataproduktutvärdering45, där användare själva sätter betyg 
 
Vi kommer i vårt arbete att utföra en kriteriebaserad utvärdering för IT-system i användning 
för att utreda hur MBS Navision är handlingsbart och användbart. Detta eftersom det finns 
väldefinierade kriterier för handlingsbarhet för ett system, som vi kommer att använda oss av. 
Hur en sådan utvärdering går till i praktiken beskrivs i kapitel 3. De kriterier vi kommer att 
använda oss av finns beskrivna i kapitel 4.  
 
Därför kommer vi inte att använda oss av designfasen i handlingsbarhet och inte heller av 
målbaserad och målfri utvärdering. Vi kommer när det gäller användbarhetsperspektivet 
främst att använda oss av ISO-standarden men även väga in aspekter från andra perspektiv på 
användbarhet. Vi har valt ISO-standarden eftersom det är en övergripande definition av 
användbarhet. Dessutom har vi valt ett mer snävt inriktat perspektiv samt en sorts mellanting 
mellan dessa två. Detta för att få ett brett spektrum över användbarhet som begrepp. 
 
De datainsamlingsmetoder vi kommer att använda oss av är direktobservation och intervjuer 
på ett företag som använder detta affärssystem. Detta för att se hur handlingsbarhets- och 
användbarhetsaspekterna fungerar i verkligheten för företagets användning av affärssystemet. 
Vi vill se systemet användas som det används i den dagliga verksamheten i företaget för att 
kunna utgå från företagets verksamhetskontext. Vår metodtriangulering innebär alltså att vi 
kommer att utgå från flera olika typer av datainsamlingsmetoder som intervjuer och 
observation för att på detta sätt säkerställa den insamlade informationens kvalitet. 
 
Vi väljer att använda oss av direkta observationer av MBS Navision, eftersom vi behöver se 
affärssystemet i drift för att se hur det fungerar med avseende på handlingsbarhet och 
användbarhet i verksamheten. I vårt fall kommer den direkta observationen att vara 
semistrukturerad; vi kommer att ha en kriterielista med fakta vi är intresserade av för 
observationen, men vi kommer också att ha ögonen öppna för andra intressanta företeelser vi 
får se. Observationen kommer att gå till så att vi sitter med en person vid dess vanliga dator 
och iakttar hur personen utför sina dagliga uppgifter. Detta för att få en uppfattning om hur 
affärssystemet används i den dagliga verksamheten. Vi kommer att ha en relativt hög grad av 
interaktivitet i observationen, eftersom vi kommer att föra samtal med personerna, om vad de 
gör och vad de tycker om det. 
 
Dessutom kommer vi att intervjua personerna på företaget genom användning av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom vi dels har färdiga kriterier som vi vill ha svar 
om, dels är intresserade av eventuella andra aspekter som kan komma upp i intervjuerna. Vi 
kommer alltså att ha en lista med färdiga frågor, men kommer också att ha möjlighet att ställa 
följdfrågor. Vi vill intervjua användare som har varierande dataerfarenhet och vana vid 

                                                 
45 Data Research DPU AB,  http://www.dpu.se 
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systemet. Detta för att se om det finns skillnader i hur dessa personer upplever systemets 
handlingsbarhet och användbarhet. Intervjupersonerna kommer att väljas i samråd med vår 
kontaktperson, som arbetar som datachef på företaget. Intervjuerna ska bidra till att vi får en 
ökad förståelse för hur användarna ser på MBS Navision, och vad de tycker om systemet ur 
ett handlingsbarhets- och användbarhetsperspektiv. Våra intervjufrågor kommer vi att 
modifiera till konkreta frågor som inte kräver förståelse av begreppen handlingsbarhet och 
användbarhet. Under vår direktobservation på företaget kommer vi att använda tekniska 
hjälpmedel, för att kunna se tillbaka på och granska det vi själva upplevt. Vi kommer att spela 
in intervjuerna med hjälp av mp3-spelare. Dessutom kommer vi att göra noggranna 
anteckningar under observationen, utöver våra egna sinnesintryck. Detta tillsammans kommer 
att utgöra vår empiri. 
 
Vår empiri för denna studie består alltså av direkta observationer av affärssystemet i drift 
samt intervjuer med användare. Denna empiri kommer att, tillsammans med teoriinsamlingen, 
leda fram till att vi kan analysera och dra slutsatser utifrån vårt syfte. Vårt vetenskapliga 
bidrag består av att ta reda på skillnader och likheter mellan handlingsbarhet och 
användbarhet för ett affärssystem i drift, för att se hur de kompletterar varandra för ett 
affärssystem i dess verksamhetskontext samt vilka eventuella problem som finns med 
respektive perspektiv. Det fanns en uppsats46 som behandlade handlingsbarhet i affärssystem, 
men vi menar att vår uppsats har ett värde i att vara bredare och även ta hänsyn till 
användbarheten. Vi valde att lyfta fram användbarhet på ett mer konkret sätt än vad Böckert 
och Thulin har gjort. Man kan på så vis se hur användbarhet och handlingsbarhet skiljer sig åt, 
samt kompletterar varandra. 

2.7.2 Bearbetning av data 
De data vi får in genom vår observation av systemet och samtal med personer, kommer vi att 
sammanställa för att se om affärssystemet uppfyller de kriterier för handlingsbarhet och 
användbarhet som vi har ställt upp. Gällande handlingsbarhet kommer vi att använda oss av 
de kriterier som Cronholm och Goldkuhl har arbetat fram. Användbarhetskriterierna vi 
kommer att använda är de som Jakob Nielsen, Allwood, Ottersten och Berndtsson har tagit 
fram. Dessutom kommer vi att använda oss av ISO-standardens definition av användbarhet, 
för att se hur användbart systemet är ur det perspektivet.  
 
Figuren nedan visar hur vår insamling av data ska gå till, och hur dessa data ska användas. 

 
Figur 3: Datainsamling 

2.7.3 Hermeneutik eller positivism 
Den empiri och teori vi samlar in, kommer vi i analysen att tolka och dra slutsatser från, enligt 
den hermeneutiska ansatsen. Vårt mål är inte att komma fram till en absolut sanning, något 
                                                 
46 Böckert Patrik & Thulin Anders, En ansats för att få handlingsbarhet i affärssystem, 2005 
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som vi tror är svårt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Hermeneutiken används 
ofta i samhällsvetenskapen och andra vetenskaper där det är människor och interaktion mellan 
människor, som studeras. Handlingsbarhet och användbarhet är till sin natur subjektiv, och 
både vi och våra studieobjekt har en viss förförståelse inom området, som kommer att påverka 
slutresultatet.  
 
Positivismen i sig anser vi inte är fruktbar i vårt arbete, eftersom vi då skulle få fram 
kunskaper som endast kan stödjas med fakta som är säkerställda utom allt tvivel. Några 
sådana fakta är svåra att finna inom detta område. Det finns ingen absolut sanning om 
huruvida ett system är handlingsbart och användbart, eller inte. Till exempel är ett kriterium 
för handlingsbarhet om systemet ger en tydlig feedback. Detta kommer alltid att vara en 
subjektiv fråga, eftersom användarna och observatörerna har olika förförståelse och åsikter 
om vad som är tydligt eller inte.  

2.7.4 Kvalitativ eller kvantitativ 
Kvantitativa metoder går i sin grund ut på att mäta och kvantifiera data, medan kvalitativa 
metoder vill karaktärisera och förstå företeelser. I vårt arbete vill vi uppnå en förståelse för 
hur handlingsbarhet och användbarhet är applicerbart för affärssystem. För att göra detta 
måste vi förstå tanken med affärssystem samt med handlingsbarhet och användbarhet, för att 
kunna se om de har gemensamma beröringspunkter. Vi kommer därför inte att försöka mäta 
eller kvantifiera de data vi samlar in, utan arbetar med texten som redskap och 
informationskälla. I kvalitativ forskning följer forskaren ett mer eller mindre vagt formulerat 
tema och söker efter observerbara fakta som kan belysa temat,47 vilket är en bra 
sammanfattning för hur vårt arbete ska ske. 

2.7.5 Induktion, deduktion, abduktion 
Vi kommer att använda oss av en deduktiv ansats för själva utvärderingen av MBS Navision i 
verksamhetskontexten, då vi kommer att använda oss av en kriterielista. Därefter kommer vi 
att använda en induktiv metod för att komma fram till slutsatser. Vi utgår från empirin för att 
komma fram till om och hur handlingsbarhet och användbarhet är applicerbart för det 
affärssystem vi undersöker, för att därigenom komma fram till en slutsats om hur detta kan 
gälla detta affärssystem generellt i liknande verksamheter. 

2.7.6 Validitet och reliabilitet 
Det är naturligtvis viktigt att vi strävar efter en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 
Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 
man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt48, vilket är målet 
med vårt arbetssätt. Det är därför viktigt att vi har klart för oss vad det är vi vill veta, och 
vilka kriterier vi har, innan vi utför själva intervjuerna och observationen av systemet. 

2.8 Metodkritik 
Vår närvaro på företaget skulle eventuellt kunna leda till en minskad yttre validitet eftersom 
det är en annorlunda situation för dem som blir observerade, och det är möjligt att de då inte 
beter sig riktigt som de gör i naturliga situationer. Detta fenomen kallas för 
forskningseffekten49. Det är något som är en risk så fort man observerar någon som är 

                                                 
47 Repstad, 1999 

48 Gunnarsson, 2002 

49 Repstad, 1999 



Handlingsbarhet och användbarhet  
i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag 
 

14 

medveten om observationen, men vi bedömer risken för att det ska påverka vår studie negativt 
som liten. Detta eftersom inte arbetsuppgifterna vi kommer att iaktta är känsliga för 
användaren eller för verksamheten. Vi kommer dessutom att utföra både observation av 
systemet och intervjuer och på så sätt skapar vi empiri inte bara från ett studieobjekt utan 
flera. Det kommer att leda till en ökad validitet, eftersom vi kommer att märka om det blir 
någon diskrepans mellan intervjuerna och observationerna. 
 
Vi har utgått från Microsofts lista över kunder för att få kontakt med företag som använder 
MBS Navision. Detta skulle kunna leda till att vi endast har kontakt med företag som är 
positivt inställda till MBS Navision. Det behöver inte vara en nackdel, eftersom vi ändå 
kommer att tolka informationen från intervjuerna och observationerna utifrån vår egen 
förförståelse. 
 
Alternativet till vår direkta observation vore en deltagande observation, i vilken vi vore mer 
involverade i själva arbetet på företaget. Detta hade gjort att vi eventuellt hade fått en större 
inblick i arbetssättet och löpt en mindre risk att gå miste om någon del av systemet. Den 
direkta observationen gör dock att vi får se systemet utifrån, och på så sätt kanske kan se 
saker som användarna har blivit hemmablinda för. Vi har inte heller tid att sätta oss in i 
verksamhetens arbetssätt på ett djupgående sätt, vilket hade behövts för en deltagande 
observation. 
 
Att vi har valt att göra samtal/intervjuer istället för enkäter kan bidra till att användarna inte är 
lika ärliga i sina svar, som de vore om de var anonyma. Vi tror ändå att den risken är ganska 
liten, eftersom vi inte kommer att ställa några frågor som vi tror är personliga eller känsliga. 
 
Eftersom vi kommer att vara på ett vinstdrivande företag är det möjligt att vi inte kan visa 
bilder eller ta med all information som kan vara relevant, om det är något de vill hålla hemligt 
för exempelvis konkurrenter.  
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3 Utvärdering 
Här beskriver vi utvärdering som begrepp och hur vi kommer att utföra vår utvärdering på 
affärssystemet. 
 
Det är betydelsefullt att utvärdera resultatet av de satsningar som IT-systemet innebär då det 
investeras stora summor på IT-stöd. För att kunna utvärdera krävs det vissa komponenter 
vilket har följande samband:50 
Förutsättningar 
• Kontextuella egenskaper vid situationen för utvärdering till exempel tid, tillgång till 

informanter, resurser och typ av system. 
Handling 
• Beskriva och värdera, mäta, systematiskt 
Konsekvens 
• Underlag för beslutsfattande som är användbart och trovärdigt51 

3.1 Strategier för utvärdering 
Det finns tre olika typer av strategier som kan användas vid utvärdering gällande hur 
utvärdering går till enligt Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl: 
• Målfri utvärdering 
• Målbaserad utvärdering 
• Kriteriebaserad utvärdering 
Denna indelning har gjorts baserat på vad som driver utvärderingen. Målfri utvärdering sker 
genom att utvärderingen är induktiv och inte utgår från tydliga mål. Målbaserad utvärdering 
sker genom att använda tydliga mål från den studerande verksamheten. Kriteriebaserad 
utvärdering sker genom att i förväg välja allmänna kriterier som utgångspunkt. Skillnaden 
mellan kriteriebaserad utvärdering och målbaserad utvärdering är att det vid kriteriebaserad 
utvärdering används generella kriterier som inte är begränsade till en specifik verksamhet.52 
 
Det finns enligt Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl två typer av strategier avseende vad 
som utvärderas vilka är: 
• IT-system i användning 
• IT-system som sådana 
Denna indelning baseras på om det sker en användarinteraktion eller inte. Detta innebär att 
IT-system i användning studeras av studier som omfattar interaktion och användare. Vid 
utvärdering baserat på IT-system som sådana studeras endast IT-systemet. Detta leder till att 
denna matris kan skapas:53 

                                                 
50 Cronholm & Goldkuhl, 2005 

51 ibid 

52 ibid 

53 ibid 
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Figur 4: Matris över olika kombinationer av utvärderingsstrategier 
 
Nedan följer en utförligare beskrivning av kriteriebaserad utvärdering av IT-system som 
sådana samt IT-system i användning. 

3.1.1 Kriteriebaserad utvärdering 
För en kriteriebaserad utvärdering existerar ett stort antal ansatser, till exempel checklistor, 
kvalitetsideal och principer. De principer som finns inom handlingsbarheten är beskrivna i 
kapitel 4.1.3. Dessa principer syftar inte bara till interaktion med gränssnittet utan ger även 
möjlighet till att bedöma om IT-systemet stödjer existerande verksamhetshandlingar.54 
 
De kriterier som tillämpas vid utvärderingen är ett val och kan ofta härledas till ett perspektiv. 
Ett exempel är handlingsorienterade principer som kan hänföras till talaktsteori och social 
handlingsteori. Det innebär att vid tillämpning av kriterier fokuseras de aspekter som är 
viktiga för perspektivet och detta gör att vissa kriterier väljs bort. Det innebär även att andra 
egenskaper hos ett utvärderingsobjekt nedtonas när kriterier används då dessa styr 
uppmärksamheten hos utvärderaren och den kunskap som skapas.55 
 
En skillnad mot målbaserad utvärdering är att kriterierna inte går att härledas från en specifik 
verksamhet utan är mer generellt för IT-system i användning. Detta innebär att vid 
användning av kriterier används en deduktiv ansats.56 

                                                 
54 ibid 

55 ibid 

56 ibid 
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3.1.2 Utvärdering av IT-system som sådana 
Vid utvärdering av IT-system som sådana innebär att den genomförs utan att 
användarinteraktion studeras. Denna strategi innebär att utvärderaren själv studerar IT-
systemet. Utvärderaren har till sitt förfogande IT-systemet och dokumentationen om IT-
systemet att utgå från som datakällor. Hur utvärderingen går till beror på vilken av ”hur-
strategierna” som väljs: målbaserad, målfri eller kriteriebaserad utvärdering och att utvärdera 
IT-system som sådana utesluter ingen av dessa. Den här strategin tar inte hänsyn till 
användarens uppfattningar om hur IT-systemet stödjer verksamheten då ingen sådan 
observation utförs. Det utvärderingsresultat som skapas baseras på utvärderarens uppfattning 
om hur IT-systemet stödjer verksamheten. Detta gör att utvärderaren utgår från en bedömning 
av IT-systemets tänkta användning och dess funktionalitet genom att utforska vad som är 
möjligt att göra med IT-systemet.57 

3.1.3 Utvärdering av IT-system i användning 
Denna ”vad-strategi” för utvärdering av IT-system innebär att användaren studeras i en 
situation där denne integrerar med ett IT-system. Detta är en mer omfattande strategi än att 
utvärdera IT-system som sådana detta då denna strategi även omfattar användare vilket gör att 
den ger rikligare beskrivningar. Kunskapskällor till denna strategi är IT-systemet, 
användarnas uppfattningar, studier av interaktion och dokumentationen till IT-systemet. Detta 
möjliggör användning av triangulering för att kunna verifiera det resultat som utvärderingen 
kommer fram till.58 
 
Ett argument för denna strategi är59  ”… usability becomes a purely subjective property of the 
interaction between a specific user and the computer at a specific moment in time” vilket 
påtalades av Whiteside & Wixon 198760 . Dessa subjektiva attityder och uppfattningar kan 
vara svåra att mäta med standardiserade tester men har en betydelse. Hur denna utvärdering 
sker beror på vilken ”hur-strategi” som väljs. De utvärderingsresultat som denna strategi 
kommer fram till är inte bara baserade på utvärderarens förståelse utan även på användares 
uppfattningar hur IT-systemet stödjer deras arbete och om IT-systemet.61 

                                                 
57 ibid 

58 ibid 

59 ibid 

60 ibid 

61 ibid 
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4 Teori 
I teorikapitlet beskrivs den teoretiska referensramen, som vi ska använda tillsammans med 
empirin, för att dra slutsatser. Den teori vi har studerat täcker begreppen handlingsbarhet, 
användbarhet, handlingsbarhetskvalitet och affärssystem. 

4.1 Handlingsbarhet 
Här beskriver vi vad handlingsbarhet innebär och vilka kriterier som finns för att avgöra om 
ett system är handlingsbart eller inte. 

4.1.1 Vad är handlingsbarhet? 
Handlingsbarhetsperspektivet utgår från människornas handlingar och låter dessa komma i 
förgrunden. Detta gör att IT-systemens roll blir att människors handlande lyfts fram och det är 
inte bara ett sätt att se på IT-system och verksamheter. Ett handlingsbarhetsperspektiv ska i 
sig självt också vara handlingsbart på så sätt att det befrämjar människors handlande.  
 
Det finns en definition som Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl har tagit fram som lyder62 
”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och underlätta 
handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-systemet och baserat på 
information från IT-systemet i en verksamhetskontext”63. I denna definition tas det upp att IT-
systemen ska befrämja, möjliggöra och underlätta utförandet av de handlingar som 
systemanvändarna utför, vilket innebär att IT-systemet stödjer användarnas handlingar. Detta 
förutsätter att handlingsreportoaren, det vill säga vilka handlingar som kan utföras i 
verksamheten i en given situation, är tydlig och lättåtkomlig samt att IT-systemet ska vara 
enkelt att använda och det ska också kunna utföra automatiska handlingar. Att ett IT-system 
ska kunna utföra automatiska handlingar innebär att det ska kunna utföra handlingar 
automatiskt efter vissa fördefinierade regler. Detta innebär dock inte att ett IT-system kan 
ställas ansvarigt för sitt handlande, då det alltid finns människor som har ett slutgiltigt ansvar 
för dessa automatiska handlingar. Detta innebär att64 ”IT-systemet bör ses som en agent som 
utför handlingar åt någons räkning”65. 
 
De handlingar som en systemanvändare kan utföra är både genom IT-systemet samt baserat 
på information från IT-systemet. Detta gör att ett IT-systems handlingsbarhet alltid är relaterat 
till en specifik verksamhetskontext där det används. Användarnas färdigheter och 
förkunskaper avseende IT-systemet och den arbetsuppgift som ska utföras omfattar 
verksamhetskontexten. Detta gör att handlingsbarhet är en dynamisk egenskap hos IT-
systemet då det är beroende av de förutsättningar som omgivande faktorer skapar.66  
 

                                                 
62 Cronholm, Stefan & Goldkuhl, Göran, Handlingsbara IT-system – design och utvärdering, 2005 

63 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 3 

64 Cronholm & Goldkuhl, 2005 

65 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 3 

66 Cronholm & Goldkuhl, 2005 
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Enligt Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl består ett IT-system av följande delar enligt ett 
handlingsbarhetsperspektiv:67 

• ”En handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar)”68 
• ”Handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system samt av 

handlingar som utförs automatiskt av IT-system”69 
• ”Ett verksamhetsminne (ett minne innehållande information om tidigare utförda 

handlingar och förutsättningar för handling)”70 
• ”Dokument (som handlingsförutsättningar, handlingsmedia och handlingsresultat)”71 
• ”Ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, 

verksamhetsminne och dokument)”72 

4.1.2 Varför handlingsbarhet? 
Handlingsbarhet handlar om kvalitet hos IT-system. Ett annat kvalitetsmått är användbarhet 
som avser hur användargrupper tycker att ett system är ändamålsenligt, effektivt och 
subjektivt tillfredsställande för att utföra arbetsuppgifter. Användbarhet koncentrerar sig mer 
på hur människor integrerar med ett IT-system och på kognitiva aspekter. Med detta 
perspektiv har IT-system ofta studeras som system för organisering, lagring och åtkomst till 
stora datamängder. Detta gör att en användare kan hantera data på olika sätt vid interaktionen 
med IT-systemet.73 
 

 
Figur 5: Användare integrerar med IT-systemet (användbarhetsperspektivet)74 
 
Detta begränsade synsätt på IT-system utmanas av begreppet handlingsbarhet då IT-systemen 
i dagsläget utgör en integrerad del i vårt dagliga arbete som ofta innebär koordinering och 
samarbete med andra människor. IT-systemet ses med begreppet handlingsbarhet som mycket 
mer än något som hanterar data genom lagring, organisering och sökning. Ett av huvudsyftena 

                                                 
67 Cronholm, Stefan & Goldkuhl, Göran, Actable information systems- Quality ideals put into pratice, 2002 

68 Cronholm & Goldkuhl, 2002, sida 3 

69 ibid 

70 ibid 

71 ibid 

72 ibid 

73 Cronholm & Goldkuhl, 2005 

74 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 5 
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med IT-system som är handlingsbara är att stödja den kommunikation som förekommer 
mellan: 75 
• ”olika organisationer”76 
• ”aktörer i en organisation”77 
• ”medborgare och myndigheter/förvaltningar”78 
• ”privata konsumenter och företag”79 
Utifrån perspektivet handlingsbarhet kommer arbetet att utgå från ett kommunikativt 
perspektiv. Det innebär att förstå och att analysera de kommunikationsprocesser som 
förekommer. Ett IT-system ses som ett verktyg i kommunikationsprocesser som bör vara 
utformat för att stödja kommunikation.80 

 
Figur 6: Användare i en verksamhet kommunicerar via ett IT-system 
(handlingsbarhetsperspektivet)81  
 
Handlingsbarhetsperspektivet är ett perspektiv som lyfter fram IT-systemets kommunikativa 
funktion som det viktiga. Detta gör att IT-system ses som hjälpmedel för kommunikativt 
handlande. Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl betonar att handlingsbarhetsperspektivet 
lyfter fram att82 ”IT-system är instrument för teknikmedierad verksamhetskommunikation”83. 
Detta är en annan typ av kommunikation i en verksamhet då IT-system har en speciell 
förmåga att förmedla kommunikation i mellan olika aktörer. Denna kommunikation innebär 
att det inte bara skickas meddelanden vidare från en aktör till en annan utan systemet har en 
förmåga att lagra, sammanföra och bearbeta olika meddelanden till nya meddelanden.84 
 
Enligt Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl85 ”betonar det att IT-system används som ett 
socialt instrument framför en individualistisk syn med en ensam användare som interagerar 
med sitt system”86. Användarbarhetsperspektivet är inte felaktigt men dock begränsat då det är 
givet att en enskild användare interagerar med ett datorbaserat IT-system. Med 

                                                 
75 Cronholm & Goldkuhl, 2005 

76 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 6 

77 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 5 

78 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 6 

79 ibid 

80 Cronholm, & Goldkuhl, 2005 

81 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 6 

82 Cronholm & Goldkuhl, 2005 

83 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 6 

84 Cronholm & Goldkuhl, 2005 

85 ibid 

86 Cronholm & Goldkuhl, 2005, sida 6 
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handlingsbarhet används begreppet87 ”pragmatisk dualitet”88 vilket innebär att en användare 
på samma gång integrerar med andra användare och med ett IT-system. Enligt 
handlingsbarhet ses datalagring och databearbetning som instrumentellt i relation till det 
övergripande kommunikativa syftet. Detta då det inte är någon större idé att lagra och 
bearbeta data om det inte är något som är önskvärt att kommunicera till någon annan 
användare. I flera av dagens IT-system är den information som finns lagrad ofta anonym 
vilket är ett problem. Detta är en konsekvens av att data avbildar verkligheten i form av en 
objektiv modell. Det är viktigt i en kommunikationsprocess att synliggöra användarna så att 
det går att identifiera vem som sagt vad och när. Enligt handlingsbarhetsperspektivet är det 
viktigt att IT-systemen på ett tydligt sätt visar vilka handlingar som utförs och av vem.89 

4.1.3 När är ett IT-system handlingsbart? 
Ett IT-system som har en hög handlingsbarhet för en användare har följande egenskaper vilka 
kan användas för att utvärdera handlingsbarheten i ett system: 
 
Enkelt att förstå vad som ska göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar) 
Denna princip innebär att IT-systemet på ett begripligt och tydligt sätt visar den 
handlingsrepertoar som erbjuds, det vill säga vilka handlingar som kan utföras i verksamheten 
i en given situation. Att ha en tydlig handlingsrepertoar innebär att det stöds och utvecklas 
mentala bilder av IT-systemet hos användaren. Till exempel skall det tydligt framgå vilken 
typ av handling som erbjuds hos IT-systemet och om det är en uppdaterings-, läs- eller 
registreringshandling. Ett tydligt handlingsutrymme skapas för användaren genom 
handlingsrepertoaren.90  
 
Det kan till exempel vara att formulera text i knappar eller andra skärmdokument som tydligt 
informerar om vad som kan göras. Detta kan göras genom att ange benämningen på 
handlingen och benämningen på det aktuella objektet. Till exempel ”registrera order” eller 
”planera ärende”. Ett annat sätt som förstärker en tydlig handlingsrepertoar är att använda ett 
språkbruk som normalt förekommer i verksamheten.91 
 
Kan ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose kommunikationsbehov) 
Detta kriterium framhäver att IT-system används för att kommunicera med andra i en 
verksamhet. IT-systemet ska kunna tillgodose kommunikationsbehovet som finns i 
verksamheten. Detta kan göras genom att se till att det finns möjligheter att registrera olika 
typer av uppgifter i systemet som man önskar att informera andra användare om och detta kan 
göras genom olika fördefinierade fält. Dessa registrerade uppgifter sparas ofta i 
verksamhetsminnet hos IT-systemet för att sedan kunna bli kommunicerade till mottagare.92 
 
Enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart) 
Denna princip innebär att det ges ett stöd i IT-systemet för att kunna navigera till en önskad 
verksamhetshandling som ska utföras. Verksamhetshandlingen kan till exempel vara att 
användaren vill söka efter eller registrera information om något. Det skall finnas ett 
navigeringsstöd som skall ge ett enkelt stöd oavsett hur IT-systemets uppbyggnad ser ut. Det 
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kan finnas flera olika typer av navigering. Hierarkisk navigering innebär en förflyttning till 
närmaste lägre eller högre nivå i IT-systemet, sekventiell navigering innebär en förflyttning 
inom samma nivå, och direkt navigering innebär en förflyttning i IT-systemet till en 
användningssituation var som helst i systemet. Det bör finnas någon typ av spårbarhet hos 
navigeringen som kan visas för användaren för att på ett enkelt sätt skall kunna navigera och 
lokalisera var en verksamhetshandling kan utföras.93 
 
Förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (handlingstransparent) 
IT-systemet reagerar på användarens verksamhetshandling genom att det utförs en 
systemhandling. Till exempel kan en verksamhetshandling innebära en uppdatering av en 
lagerinformation. Detta gör att IT-systemet reagerar och utför en handling som innebär att 
verksamhetsminnet (databasen) uppdateras. IT-systemet ska vara utformat på ett sätt så 
användaren förstår att verksamhetsminnet uppdateras när den utför den aktuella 
verksamhetshandlingen. Det är därför viktigt att IT-systemet ger ett stöd som gör att 
användaren förstår konsekvenserna av de handlingar som utförs och detta gäller både 
handlingar som uppdaterar verksamhetsminnet såväl som andra systemhandlingar.94 
 
Direkt ser att det man försöker göra blev gjort (tydlig feedback) 
Det skall alltid från IT-systemet ges ett begripligt svar på en utförd verksamhetshandling. 
Detta svar kan bestå av en beskrivning över vad IT-systemet har utfört och på så sätt stödja 
användarnas tolkning över vad som utförts. Till exempel kan IT-systemet förändra innehållet 
av det aktuella skärmdokumentet eller ge ett meddelande till användaren som gör att det 
framgår att verksamhetsminnet har förändrats. Det skall finnas en feedback även för 
navigeringshandlingar och detta sker genom en förflyttning till en annan plats i IT-systemet. 
Ett sätt att få tydlig feedback är att visa detta på ett tydligt sätt genom att rubricera varje 
dokument i samband med navigering. På detta sätt får användaren en bekräftelse på om 
navigeringen lyckats eller inte.95 
 
Enkelt får hjälp med att veta vad som har gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt 
verksamhetsminne) 
Information som tidigare har lagrats ska vara lättillgänglig för användaren och innebär att 
information om tidigare utförda handlingar skall vara lätt att komma åt. Lagrad information i 
verksamhetsminnet kan bestå av förväntade handlingar, (handlingar som bör utföras), och 
historiska handlingar, (handlingar som tidigare har utförts), samt förutsättningar för andra 
handlingars utförande.96 
 
Vet vem som sagt vad (”personifiering”) 
IT-systemet ska hålla reda på vem som har sagt vad i kommunikationsintensiva verksamheter. 
Det ska framgå tydligt vem användaren är som skrivit något i IT-systemet och ofta finns det 
ett behov att kunna tillhandahålla mer information än det som tillhandahålls av IT-systemet. 
Det kan finnas ett behov av att kunna kontakta den person som har sagt något genom systemet 
och vem som är ansvarig för innehållet i ett meddelande. I verksamhetsminnet bör det lagras 
information om vem som har sagt vad vilket gör att anonymitet i IT-systemet förhindras.97 
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Förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) 
IT-systemet bör ha ett språk som motsvaras av användarnas och verksamhetens språk. Detta 
för att undvika missförstånd om innebörden av olika begrepp som används. Det ska i IT-
systemet erbjudas förklaringar till samtliga begrepp och hur dessa är relaterade till en 
beskrivning av de handlingar som utförs genom IT-systemet. Språket (begrepp och termer) i 
IT-systemet skall vara en begriplig och naturlig delmängd av de verksamhetsspråk som 
används av aktörerna i verksamheten.98  
 
Förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt tydligt) 
Användaren behöver förstå vad olika meddelanden (som skärmdokument) innebär 
avsiktsmässigt. Exempel på detta kan vara ”Är det ett uttryck för ett åtagande? Är det en 
handlingsrekommendation? Är det ett uttryck för en målsättning? Är det en 
handlingsrekommendation?” Det är nödvändigt att det inte råder någon tvekan om sådana här 
typer av kommunikativa avsikter för att kunna använda systemet väl i verksamheten.99  
 
Får ett bra stöd för handlande i verksamheten (handlingsstödjande) 
För att kunna utföra verksamhetshandlingar både genom IT-systemet och utanför IT-systemet 
krävs det att innehållet i skärmdokumenten ger goda förutsättningar. Detta gör att 
informationen måste kunna tolkas på ett enkelt sätt när den visas för användaren samt att de 
handlingar som erbjuds ska vara lämpliga och lättillgängliga för användaren. Olika 
handlingars relation ska visualiseras så att användaren på ett enkelt sätt förstår om det finns en 
speciell ordning mellan dessa.100 
 
Ett exempel på användningen av dessa kriterier beskrivna ovan illustreras av denna bild nedan 
från ett IT-system hos hemtjänsten. Det är ett skärmdokument för ”ärendeplanering – välj och 
rapportera ärenden”.101 
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Figur 7: Handlingsbara principer från ett IT-system hos hemtjänsten.102 

4.2 Användbarhet 
Vi beskriver här användbarhet som begrepp, och de tre definitioner av användbarhet som vi 
kommer att använda oss av. 

4.2.1 Användarvänlighet 
Begreppet ”användarvänlig” används i dagligt tal för att tala om att IT-system som är 
användbara. Allwood har definierat begreppet ”användarvänlighet” till att innehålla följande 
aspekter: 
• Åtkomlighet – Aktuellt i flera sammanhang. Användaren måste ha tillgång till 

programmet, eller en eventuell server, för att överhuvudtaget kunna använda det aktuella 
programmet. Om en arbetstagare inte litar på att datorn kommer att vara tillgänglig när 
den behövs är det troligt att personen väljer något annat sätt att slutföra uppgiften103 

• Förenligt med och stöd för människans mentala funktionssätt – Detta har att göra med 
minnespsykologi och tänkande för människor i allmänhet. Programmet ska inte kräva 
handlingssätt som strider mot människans sätt att organisera sina tankar och 
minnesprocesser. Till exempel kan mängden information användaren måste hålla aktuell i 
medvetandet, inte överskrida en viss gräns. 

• Individualisering – Individualisering handlar om huruvida användaren kan anpassa 
programmet enligt sina egna önskemål. Kan användaren till exempel påverka vilket språk 
informationen presenteras på, eller hur informationen presenteras på skärmen? 
Individualisering är inte alltid ett självklart mål; exempelvis kan individen välja 
inställningar som leder till dålig interaktionsmiljö. Det kan också bli ökade svårigheter för 
andra i organisationen att använda samma dator. 
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• Hjälpresurser – Om användaren stöter på problem bör det finnas effektiva hjälpresurser 
till hands. Dessa kan bestå av pappersdokumentation, andra människor, programmets 
hjälpresurser, eller andra program eller programfunktioner av stödjande karaktär. 

4.2.2 Användbarhet enligt Gulliksen & Göransson 
Enligt ISO-standarden 9241-11 har följande definition tagits fram för användbarhet.104 
 
”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.”105 
 
Med hjälp av denna definition skapas ett konkret begrepp över vad användbarhet innebär och 
man får därigenom en gemensam betydelse för ordet. Det framgår av definitionen att 
användbarhet består av tre faktorer vilka är ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställande. Deras betydelse definieras följande:106 
 
Ändamålsenlighet 
”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål”107 
 
Effektivitet 
”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 
uppnår givna mål”108 
 
Tillfredsställelse 
”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.”109 
 
Förutom dessa tre faktorer definieras det dessutom vad användningssammanhanget menas:110 
”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan material) samt fysisk 
och social omgivning i vilken produkten används”111 
 
Det händer ibland att begreppet användbarhet används för att beskriva IT-systemets förmåga 
att kunna användas med enkelhet. Detta stämmer väl överens med definitionen som används 
för att beskriva en aspekt hos mjukvarans kvalitet enligt ISO 9126-1. Denna definition lyder 
som följande:112 
 
”A set of attributes of software which bear on the effort needed for use and on the individual 
assement of such use by a stated or implied set of users”113 
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Enligt denna definition krävs att produkten består av attribut som beror på användarens, 
användningssammanhangets och uppgiftens natur för att den skall vara användbar. Det 
innebär att ingen produkt kan ha en medfödd användbarhet utan bara en kapacitet vilken kan 
användas av specificerade användare som i ett specifikt sammanhang kan utföra specifika 
uppgifter. Detta gör att det inte går att studera användarbarhet hos en produkt på ett säkerställt 
sätt om den är frikopplad från sitt sammanhang enligt ISO 9126-1. Gulliksen och Göransson 
definierar användbarhet utifrån ISO-definitionen för användbarhet då den utgör ett mycket 
vidare begrepp än tidigare använda definitioner. De finner det även värdefullt att ha denna 
definition då den ger ett helhetsgrepp gällande problematiken som berör de ökade problemen 
med IT-stöd i arbetslivet. Begreppen ändamålsenlighet och effektivitet i ISO-definitionen av 
användbarhetsbegreppet går att mäta, medan begreppet tillfredsställelse är svårare att mäta.114 

4.2.3 Användbarhet enligt Ottersten och Berndtsson 

Nytta 
Ottersten och Berndtsson anser att vid fastställning av hur användbar en produkt är bör 
hänsyn tas till egenskaper hos individen, vilket sammanhang produkten ska användas i, samt 
vilken nytta produkten ska ge. De två första kriterierna tycker vi täcks av begreppet 
användarvänlighet som vi har beskrivit ovan. Nyttan gäller både den som tillhandahåller 
produkten och dem som använder den. Användbarhet för ett system ligger alltså delvis i hur 
stor nytta för användaren det ger. Nyttan kan vara av olika slag, men grundar sig alltid i att 
verksamheten på något sätt fungerar bättre med systemet än utan. Förutsättningen för att 
överhuvudtaget införskaffa ett IT-system är ju att systemet ska göra verksamheten bättre på 
något sätt. Ett system med hög nyttighet ger ett stort mervärde för verksamheten, även om 
man räknar in de eventuella nackdelar som finns med systemet.  
 
Exempel på varierande slag av nytta är samhällsnytta, verksamhetsnytta eller ekonomisk 
vinst, och effektivisering eller nöje. Ekonomisk nytta innebär att systemet gör att 
verksamheten blir mer lönsam än den hade varit utan systemet. Detta är förstås målet med de 
flesta system som används i verksamheter, men många system har också andra mål, som 
effektivisering av verksamheten, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet. 
 
Eftersom olika system används av olika sorters användare finns det varierande sätt att uppnå 
den eftersträvade nyttan. Det är därför svårt att säga generellt exakt vad som ger en god nytta 
med system, utan man får se till systemen i användning. Nyttan av ett IT-system uppstår i 
användningen, och man måste ha kunskap om användarna och användningen för att kunna 
veta om systemet fungerar. Om systemet fungerar på ett sätt som inte är ändamålsenligt för 
verksamheten eller för användarna blir resultatet minskad nytta, och därmed minskad 
användbarhet. 
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4.2.4 Användbarhet enligt Jakob Nielsen 
Jakob Nielsen definierar användbarhet bestående av följande egenskaper enligt modellen 
nedan. Denna modell visar även vilka faktorer som faller utanför användbarhetsbegreppet.115 
 

 
Figur 8: En modell som visar Jakob Nielsen definition över användbarhet.116 
 
Användbarhet tillämpas på alla aspekter där en människa interagerar med ett 
informationssystem vilket även inkluderar installation och underhåll. Det är viktigt att inse att 
användbarhet inte är någon ensam egenskap rörande användargränssnitt utan den består av 
flera olika delar. Användbarhet består traditionellt av fem egenskaper vilka illustreras av 
bilden ovanför.117 
 
• Lätt att lära – Informationssystemet bör vara lätt att komma igång med för användaren. 

Denna egenskap är i många fall den mest grundläggande egenskapen för användbarhet. 
Detta då det är viktigt med det första intrycket som användarna får av hur lätt det är att 
lära sig använda nya informationssystem.118 

 
• Effektivt att använda – Informationssystemet bör vara effektivt att använda efter det att 

användaren har lärt sig systemet och därigenom kan en hög produktivitet uppnås. Denna 
egenskap mäter hur lång tid det tar för en användare som använt systemet under en tid att 
utföra en handling.119 

 
• Lätt att komma ihåg – Det ska vara enkelt för användaren att kunna komma ihåg hur 

informationssystemet används. Detta för att inte behöva lära sig systemet helt från början 
efter en tids frånvaro. Det är viktigt att systemet har ett användargränssnitt som är lätt att 
komma ihåg för användare som inte använder systemet regelbundet.120 
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• Få fel – Informationssystemet bör ha en låg felprocent vid användning så att användaren 
begår få fel. Om fel uppstår ska systemet möjliggöra att det är enkelt att åtgärda dem. Fel 
definieras som alla användares felaktiga utförda handlingar. Det finns olika typer av fel 
som kan uppstå vid användning av systemet där några fel kan åtgärdas av användaren 
direkt och det finns fel som är mer katastrofala i sin natur. Exempel på den sistnämnda 
felkategorin är där systemet kan förstöra en användares arbete eller fel som inte upptäcks 
av användaren.121 

 
• Subjektivt tilltalande – Användaren bör bli subjektivt tilltalad av att använda systemet och 

det bör vara tilltalande att använda.  Denna egenskap kan till exempel mäta i vilken 
utsträckning som system som redan används väljs jämfört med alternativen.122 

 
Det är möjligt att kombinera dessa ovanstående egenskaper så de passar för både nybörjare 
och expertanvändare. Detta kan göras genom att införa acceleratorer i användargränssnittet, 
till exempel genom att använda sig av olika typer av navigering i informationssystemet i form 
av direkt navigering, hierarkisk navigering och sekventiell navigering. Det är dock inte alltid 
möjligt att uppnå den optimala kombinationen av ovanstående egenskaper i 
användargränssnittet.123 

4.3 Handlingsbarhetskvalitet 
Handlingsbarhet är ett perspektiv som delvis inkluderar användbarhet men är ett betydligt 
vidare perspektiv än så. Användbarhet fokuserar i mycket på den interaktion som finns mellan 
människa och dator. Datoranvändning syftar till att underlätta, befrämja och möjliggöra 
handlande för att uppnå verksamhetens syften. Handlingsbarhetsperspektivet betonar att 
människa – datorinteraktionen skall fungera tillfredsställande men tar även med sitt vidgade 
synsätt hänsyn till andra aspekter. I detta perspektiv tas hänsyn till att användare 
kommunicerar med varandra via IT-systemet i en verksamhet vilket leder till att IT-systemet 
förmedlar verksamhetskommunikation. Denna verksamhetskommunikation är en del av 
verksamhetsprocesserna och dessa syftar till att genom framställning av immateriella eller 
materiella produkter tillfredsställa de kunder verksamheten har.124 
 
Det är utifrån detta som Cronholm och Goldkuhl talar om att IT-användningen ska vara 
pragmatisk multifunktionellt. Med det menas att en användare genom sin IT-användning 1) 
integrerar med IT-system 2) kommunicerar samtidigt med andra användare och gör detta 3) 
som ett led i tillfredsställandet av verksamhetens kunder. Det är denna pragmatiska 
multifunktionalitet som är ett grundläggande kännetecken på perspektivet handlingsbarhet. 
Det kan därmed talas om att det finns tre olika skikt av handlingskvaliteter vilka består av 
interaktionskvalitet, kommunikationskvalitet och processkvalitet.125 
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Figur 9: De tre skikt som handlingskvalitet består av.126 
 
Av figur 9 kan man få intrycket av att ett IT-system är begränsat till en intern angelägenhet i 
verksamheten vilket det inte behöver vara. Nuförtiden sker en ökad användning av IT-system 
för att kommunicera med externa intressenter som till exempel kunder och leverantörer. Två 
av de tre skikten kommer att utförligare beskrivas vilka är interaktionskvalitet och 
kommunikationskvalitet.127 Eftersom vi i vår uppsats inte kommer att ta hänsyn till 
processkvalitetsskiktet avstår vi från att beskriva det närmare. 
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4.3.1 Interaktionskvalitet 
Användbarhet har traditionellt valt att bortse från den sociala kontexten av att en användare 
använder ett informationssystem. Jonas Löwgren har definierat följande matris som visar 
olika användbarhetsperspektiv.128 
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Figur 10: En matris över olika typer av användbarhet (bearbetning av figur från Jonas 
Löwgren)129 
 
Det kan göras två generella observationer rörande den begreppsmässiga strukturen gällande 
användbarhet. Det första är att relationen mellan de olika perspektiven är ganska invecklad. 
Några särskiljande drag är följande:130 
• Generell teori – användbarhetskonstruktion. Det särskiljande draget i denna relation är 

konceptet rörande användbarhet för att passa verksamhetens behov av professionell 
programutveckling.131 

• Användbarhetskonstruktion – subjektivt. Skiftet mellan tillräcklig objektiv kunskap om 
användbarhet till endast subjektiv kunskap har många implikationer rörande hur 
användbarhet ses. Detta synsätt på användbarhet som subjektivt gör att användaren blir 
expert på systemet snarare än nybörjare på systemet genom användning av användbarhets 
laboratorium.132 

• Användbarhetskonstruktion – flexibelt. Här ifrågasätts synsättet på programutveckling 
som en process som startar knapphändigt och som slutar med att systemet levereras. 
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Kärnkonceptet rörande flexibilitet är processen gällande att utveckling fortsätter så länge 
som systemet används.133 

• Socialt – de andra delarna. Den sociala aspekten är svår att relatera direkt till de andra 
delarna. När den sociala delen av systemet relateras till den generella teorin och 
användbarhetskonstruktion ses användare fundamentalt som sociala individer. Detta är till 
skillnad på synsättet att se en användare som en ensam användare som utför en isolerad 
handling.134 

Den andra generella observationen är att dessa perspektiv på användbarhet som konceptuell 
utveckling fastställer hur användbarhet ses i relation till andra områden.135 
 
Jakob Nielsen har definierat tio kriterier rörande ingenjörskonst angående användbarhet och 
hur ett system utvärderas gällande vilken användbarhet det har. Dessa tio nedanstående 
kvalitetsideal utgör några grundläggande kännetecken hos ett användargränssnitt. De fungerar 
att använda praktiskt på vilken typ av användargränssnitt som helst och är ganska breda i sin 
omfattning. Dessa kvalitetsideal fungerar både på grafiska som textbaserade 
användargränssnitt och bedömer vad som är bra samt mindre bra med användargränssnittet.136 

Enkla och naturliga dialoger 
Dialoger bör inte innehålla information som är sällan använd eller irrelevant. All information 
bör visas i en logisk och normal ordning. Varje extra information som visas i en dialog 
konkurrerar med den relevanta informationen och avtar deras relativa synlighet. 
Användargränssnittet bör vara så enkelt som möjligt eftersom varje extra del av information 
eller funktion på skärmdokumentet blir en sak till att lära sig för användaren och kan även 
leda till missförstånd. Det blir även så att för varje ny sak som läggs till i skärmdokumentet 
utgör en ny del som måste sökas igenom för att få fram det önskade på skärmen. 
Användargränssnittet bör vara anpassat så att det på ett så naturligt sätt som möjligt matchar 
användarens arbetssätt. Därför bör användargränssnittet matcha användarens sätt att tänka för 
att på så sätt göra att skärmdokumentet blir så lättanvänt som möjligt.137 
 
Även navigeringen i systemet behöver vara anpassat så att användaren i så liten utsträckning 
som möjligt behöver förflytta sig i skärmdokumentet. Det optimala är att användaren får exakt 
den information som de behöver och inte mer än det, på exakt den plats och tidpunkt då den 
behövs. Information som kommer att användas tillsammans bör placeras så nära varandra som 
möjligt och ta så lite plats som möjligt på skärmen.138 
 
När det gäller både informationens objekt och operationer bör de ske i en sekvens som 
matchar det sätt som användaren på ett produktivt och effektivt sätt utför arbetsuppgiften. Det 
är normalt bättre att låta användaren avgöra i vilken sekventiell ordning som olika 
arbetsuppgifter utförs än att låta användargränssnittet göra det även om det förekommer. Det 
kan dock förekomma att informationssystemet kan underlätta användarens förståelse av en 
dialog genom att det förekommer listboxar eller fält som föredras eller föreslås av systemet. 
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Det är viktigt att den grafiska designen av användargränssnittet utgörs av en naturlig och 
enkel dialog.139 

Tala användarens språk 
Informationen i dialogerna bör uttryckas i klara formuleringar och i sådan form som 
användaren är van vid istället för att vara uttryckt i systemorienterade termer. Det är också 
viktigt att systemets dialoger i största möjliga utsträckning är i användarens språk och inte i 
något utländskt språk. Med språkbruk menas inte bara vanliga ord utan även ikoner som 
förekommer i användargränssnittet.140 
 
Systemet bör ta hänsyn till att inte använda ord i ickestandardiserade meningar såvida en 
mening som inte är standard hos den generella befolkningen utgör ett standarduttryck i 
användarens gemenskap. Detta är en del av det generella kriteriet att tala användarens språk. 
Det finns inte alltid en begränsning när det gäller att tala användarens språk, utan ibland kan 
det vara bättre att använda mer specialiserade ord som endast används av en mindre del 
användare. Att tala användares språk innebär att se systemet från användarens synvinkel.141 

Minimera användarens minnesanvändning 
Användaren bör inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till en annan. 
De instruktioner som ges via systemet bör vara lätt ersättliga eller synliga varhelst de anvisas. 
Datorer är bra på att komma ihåg saker väldigt exakt och de bör av den anledningen ta över så 
mycket som möjligt att användarens minnesanvändning för att på så sätt minimera 
användarens minnesanvändning. Generellt har användare mycket lättare för att känna igen 
någonting än att komma ihåg det när information visas för dem utan hjälp. Detta gör att 
systemet bör visa dialogelement som går att ändra eller som genereras av systemet för 
användaren. Ett sätt för systemet att kunna göra detta är användningen av menyer i systemet 
och det är mycket lättare för en användare att kunna modifiera information som visas av 
systemet än det är för dem än att skapa all information från grunden. Användargränssnitt som 
byggda för igenkänning består till stor del av vilka objekt som är av intresse för användaren 
och som visas för denna. Tyvärr kan för många objekt som visas för användaren leda till att 
denna förlorar intresset för det användargränssnittet.142 

Konsekvent 
Det bör vara konsekvent vad olika situationer, ord eller handlingar betyder samma sak för 
användaren. Detta är ett av de kriterier som utgör ett av de mest grundläggande 
kvalitetsidealen. Om användaren utför samma handling eller trycker på samma knapp så bör 
detta alltid leda till samma effekt från systemet vilket gör att användaren kommer att känna 
igen sig. Detta kommer att leda till att användaren kommer att prova på nya delar av systemet 
då denne redan har en del kunskap om systemet.143 
 
Den information som presenteras för användaren bör presenteras på samma plats på 
dialogrutorna och skärmdokumenten samt vara formaterad på samma sätt för att underlätta 
igenkänningen. Många aspekter rörande konsekvensen i systemet har underlättats i och med 
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användningen av standarder för användargränssnitt. Dessa standarder definierar till exempel 
många detaljer rörande dialogens utformning som vilket typsnitt som ska användas i en lista 
för fontstorlek eller hur man indikerar en pop-up-meny. Definitionen av konsekvens är inte 
bara en fråga om användargränssnittsdesign utan inkluderar även hänsyn till funktionalitet och 
uppgift utformningen av systemet.144 

Feedback 
Användaren bör inom en rimlig tid kontinuerligt få feedback från systemet gällande vad som 
har utförts. Dessutom bör användaren kunna få feedback från systemet även om det inte är en 
felsituation som uppstår. Systemet bör också kunna ge en positiv feedback till användaren och 
det bör även vara möjligt att få feedback på viss del av informationen som blir tillgänglig för 
användaren. Den feedback som systemet ger till användaren bör inte vara i generella eller 
abstrakta termer men bör kunna återge uttryck och status på det användaren matar in till 
systemet. Detta för att användaren ska kunna veta vad om händer med den inmatade 
informationen i systemet.145 
 
Olika typer av feedback kan kräva olika grader av uthållighet hos användargränssnittet. En del 
feedback från systemet är bara intressant gällande någon specifik företeelse och kan därför 
förekomma sällan samt försvinna när den feedbacken inte behövs längre. Det är särskilt 
viktigt att feedback förekommer när systemet har lång responstid för vissa typer av 
transaktioner. Det generella är att responstiden bör vara så snabb som möjligt men det är 
också möjligt att systemet reagerar så fort att användaren inte hinner ta till sig den feedback 
som ges. Informativ feedback bör även ges av systemet när det uppstår systemfel.146 

Tydliga markerade utgångar 
Det bör finnas tydligt markerade ”nödutgångar” som gör det möjligt för användaren att lämna 
oönskade tillstånd i systemet. Vilka de oönskade tillstånden är beror på om användaren har 
valt systemfunktioner av misstag. Detta för att användaren bör ha möjlighet att kunna lämna 
ett oönskat tillstånd utan att behöva använda sig av en ”extended” dialogruta. Av den 
anledningen bör systemet erbjuda användaren en så enkel väg ur en viss situation som 
möjligt. I många fall kan detta ske genom att systemet erbjuder användaren en ångrafunktion 
som möjliggör att återkomma till en tidigare situation. Användare lär sig snabbt att kunna lita 
på den ångrafunktion som finns i systemet vilket gör att denna funktion bör vara generell och 
fungera oavsett vart användaren befinner sig i systemet.147 
 
Under förutsättning att systemet har tillgång till en generell ångra- och ”nödutgångs”-funktion 
kommer användaren att känna sig uppmuntrad att lära sig andra funktioner i systemet. Detta 
då den litar på möjligheten att kunna komma från uppkomna problem utan att det leder till 
någon följdpåverkan. En grundregel när det gäller användargränssnitt borde vara att eftersom 
användare gör misstag oavsett vad som har gjorts för att förbättra användargränssnittet bör det 
vara enkelt att kunna återställa systemet från dessa misstag. Dessa funktioner för att kunna 
ångra och olika varianter av utgångar bör vara lättillgängliga och synliga för användaren samt 
bör inte vara beroende att användaren kommer ihåg olika kombinationer av 
tangenttryckningar.148 
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Genvägar 
Genvägar är acceleratorer som är osedda av nybörjaranvändare men som oftast ökar 
snabbheten i användningen av systemet för expertanvändare. Detta gör att systemet fungerar 
för både vana som ovana användare. Även om det är möjligt att arbeta via 
användargränssnittet med kunskap om endast ett fåtal funktioner bör det finns möjlighet för 
en expertanvändare att kunna utföra de vanligaste funktionerna med kortkommandon 
snabbare. Vanliga typer av kortkommandon är funktionstangenterna och 
tangentkombinationer. Förutom dessa finns det andra acceleratorer som användaren kan 
använda sig av, till exempel att använda musen och dubbelklicka på någon knapp på 
musen.149 
 
Det kan även tilläggas att defaultvärden som systemet erbjuder användaren utgör en annan typ 
av genväg än kortkommandon. Detta då det är lättare att känna igen ett defaultvärde och 
acceptera det än det är att låta användaren själv ange ett alternativ eller värde.150 

Bra felmeddelanden 
Felmeddelanden bör presentera precist vad felet kan bero på och föreslå en konstruktiv 
lösning i vanlig text och inte i koder. Situationer där fel uppstår är kritiskt för användbarheten 
av två skäl. Det första skälet är att det av definitionen beskriver en situation där användaren 
inte kan utföra det den önskar via systemet. Det andra skälet är de presenterar tillfällen där 
användaren får möjlighet att lära sig bättre förstå systemet då användaren ofta känner sig mer 
motiverad att uppmärksamma felmeddelanden.151 
 
Bra felmeddelanden bör ta hänsyn till fyra grundläggande regler. Den första är att 
felmeddelandet bör vara skrivet i klartext och undvika oklara felkoder. En användare bör 
kunna förstå innebörden av ett felmeddelande utan att behöva kolla upp någon manual eller 
felkodlexikon. Enligt den andra regeln bör ett felmeddelande vara precist hellre än generellt 
och vagt. Den tredje regeln går ut på att felmeddelandet bör hjälpa användaren att på ett 
konstruktivt sätt lösa ett problem. Den fjärde och sista regeln går ut på att ett felmeddelande 
inte bör avskräcka användaren eller skylla ett fel på användaren och meddelandet bör vara 
vänligt skrivet. När ett fel uppstår känner sig oftast en användare sig mindre bra på systemet 
som det är utan att systemet behöver göra situationen värre genom ett anklagande 
felmeddelande.152 
 
Förutom att systemet bör ha bra felmeddelanden bör det även kunna erbjuda bra återställning 
av uppkomna fel genom till exempel kunna använda någon ångrafunktion. Istället för att 
skriva ut hela felmeddelandet kan det ibland vara bra att använda sig av ett kortare 
felmeddelande som går fortare att läsa för användaren. Detta under förutsättning att det finns 
en lättillgänglig möjlighet för användaren att kunna få fram ett mer utförligt meddelande.153 
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Förhindra felmeddelanden 
Genom en genomtänkt design av systemet kan fel förhindras att uppkomma i ett första skede 
och detta är en bättre lösning än att bra felmeddelanden förekommer. Det är många situationer 
som är kända att kunna leda till fel och genom att designa systemet så att användare undviker 
dessa situationer kan dessa felsituationer undvikas. Fel som användare utför kan bli 
identifierade genom hur ofta en användare upplever dem eller på grund av felets allvarliga 
konsekvenser och dessa fel kan bli eliminerade genom omdesign av systemet. Fel som leder 
till allvarliga konsekvenser kan även reduceras genom att fråga en användare innan den utför 
en handling som kan leda till allvarliga fel om användaren verkligen vill utföra handlingen. 
Det bör dock inte förekomma allt för många bekräftelsedialoger till användaren om denna vill 
utföra en handling av den anledningen att användaren då bekräftar automatiskt. För att 
undvika att användaren utför andra handlingar än den handling som är meningen att utföras 
bör systemet inte erbjuda snarlika kommandon.154 

Hjälp och dokumentation 
Det bästa är om användaren av systemet inte behöver använda någon dokumentation alls. Det 
kan vara nödvändigt att användaren behöver ha tillgång till dokumentation och hjälp 
angående systemet. All sådan typ av information bör vara lätt att söka fram, bestå av konkreta 
steg för att använda sig av och fokusera på användarens önskade arbetsuppgift samt inte vara 
alltför lång. Ibland kan en användare av ett system vilja lära sig mer om systemet och då är 
det önskvärt att ha tillgång till dokumentation. Även om det finns möjlighet till hjälp och 
dokumentation minskar detta inte kraven på användbarhet när det gäller användargränssnittet. 
Vanligt förekommande är att en användare inte läser dokumentationen om systemet utan 
väljer att tillbringa en hel del tid med att använda systemet.155 
 
Att användaren inte vill läsa manualen om systemet kan bero på att användaren råkat ut för 
någon sorts panik och behöver hjälp på en gång. Denna observation som Jakob Nielsen har 
gjort visar på att det i systemet finns ett behov av ett användarorienterat sök- och 
indexverktyg för onlinedokumentation och manualer. Det är viktigt att komma ihåg när det 
gäller dokumentation och onlinehjälp att dessa lägger till extra funktionalitet i 
användargränssnittet och det gör att det blir mer komplicerat att använda. En annan naturlig 
följd till varför användare inte läser manualen till systemet är att de vill läsa den men inte 
hittar det de söker. Detta problem kan avhjälpas till viss del genom att kunna använda sig av 
systemets onlinehjälp.156 
 
För att kunna hjälpa en användare att förstå informationen när den väl har hittas bör 
informationen vara skriven på ett sådant sätt som användaren förstår. Den bör också stämma 
överens med den arbetsuppgift användaren vill utföra och bestå av en sekvensbeskrivning 
över hur arbetsuppgiften ska utföras. Om en sekvensbeskrivning ges bör den innehålla alla 
stegen numrerade i den ordning de bör utföras. Det är även bra om dokumentationen består av 
exempel då det ofta är lättare för en användare att förstå dem än en abstrakt beskrivning. 
Användare har ofta en förmåga att kunna modifiera exempel så det passar deras egna behov 
utan att behöva läsa mycket mer än det. Det bör via systemet vara möjligt att kunna ha hjälpen 
framme i ett separat fönster medan användaren kan gå tillbaka till att jobba med systemet.  På 
grund av alla olika situationer när en användare kan behöva ha tillgång till hjälp kan medföra 
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ett behov av olika sorters hjälp som till exempel referensmanual för expertanvändare och 
introduktionsmanual för nybörjare.157 

4.3.2 Kommunikationskvalitet158 
Detta avsnitt är, om inget annat sägs, baserat på Owen Erikssons doktorsavhandling om 
kommunikationskvalitet. Det är denna avhandling vi kommer att basera vårt tänkande om 
kommunikationskvalitet på. Som grunddefinition för kommunikationskvalitet i 
affärsprocesser använder han: Kommunikationskvalitet hos affärsprocesser utgörs av 
egenskaper hos kommunikation och materiella handlingar som bidrar till affärsrelationer 
som bygger på samförstånd (gemensam kunskap) och ett ömsesidigt förtroende. Han 
definierar följande kriterier för kommunikationskvalitet hos informationssystem och 
affärsprocesser: 
 

• Kommunikationshandlingar med ett förståeligt och relevant informationsinnehåll – 
Innebär att de symboler och språkliga termer som används bör vara både syntaktiskt 
och semantiskt förståeliga 

• Kommunikationshandlingar med en begriplig och relevant handlingsaspekt. Detta 
innebär att det framgår hur informationsinnehållet ska användas. 

• Förståelig kommunikation – Uttolkaren ska förstå de symboler och de språkliga satser 
som kommuniceras. Detta beror till en stor del på kriterium 1, om handlingarna har ett 
förståeligt och relevant informationsinnehåll. Det beror också på vilken förförståelse 
aktörerna har. 

• Trovärdig kommunikation – Aktörerna ska kunna lita på att det som kommuniceras är 
trovärdigt och välgrundat. 

• Kommunikationshandlingar som kan kontrolleras och kritiseras av uttolkaren och 
försvaras av sändaren – Det måste vara möjligt för uttolkaren att kontrollera och 
kritisera kommunikationshandlingen.  

• Empati – Aktörerna ska inta en förståelseinriktad och lyhörd inställning till varandra. 
Detta innebär att aktören ifråga är mån om den andres välbefinnande, vilket är en bra 
grund för att affärsprocessen ska vara gynnsam för båda parter. 

• Trovärdighet/Säkerhet – Aktörerna känner säkerhet och förtroende för varandra, och 
litar på att den andre aktören har ett empatiskt sätt.  

• Pålitlighet – Aktörerna ömsesidigt uppfyller åtagandena på ett korrekt sätt. 
 
Dessa kriterier överlappar i viss mån och går in i varandra, vilket gör att kriterierna påverkar 
varandra. 
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4.4 Affärssystem 
Affärssystemens föregångare var standardsystem inom olika delar av verksamheten, som 
redovisning, fakturering och lönehantering. Dessa system var ofta utvecklade inom företagen, 
och det fanns ofta många olika system som användes inom samma företag. Det fanns 
standardsystem för olika delar av verksamheten, som produktion, ekonomi och personal. 
Varje system var utvecklat och optimerat för en särskild avdelnings eller enhets behov, men 
det var svårt att få systemen att samarbeta och att skicka information mellan systemen. 159 
 
Allt eftersom IT-utvecklingen har gått framåt har det blivit möjligt att skapa system som 
samordnar och innehåller all den information som är intressant för ett företag. Dessa system 
som täcker hela eller delar av verksamheten kallas affärssystem. Dessa innehåller mycket mer 
än de strikt ekonomiska aspekterna. Tanken med affärssystemen är att de ska kunna innehålla 
och tillhandahålla all information som är intressant för företaget, och kunna göra 
samordningen bättre mellan olika delar av verksamheten.160  

4.4.1 Varför affärssystem? 
Många företag hanterar stora mängder information, och att ha informationen fragmenterad 
leder till merkostnader, både genom underhåll och genom att det inte finns effektiva sätt att 
föra över information. Att använda många olika IT-system inom verksamheten leder till stora 
merkostnader; systemen hanterar redundant information, och för att föra information mellan 
systemen krävs extraprogrammering. De indirekta kostnaderna är dock ännu större: om 
systemen inte kan kommunicera på ett lätt sätt, och inte kan göra rapporter av information 
från olika system, kommer själva verksamheten att bli mindre effektiv. Thomas Davenport 
uttrycker det som att om ett företags system är fragmenterade så är också affärsverksamheten 
fragmenterad.161 Fördelarna med affärssystem är att företaget kan få större kontroll och 
överblick över flöden av både ekonomiska värden och information, i företaget. Med dagens 
teknik kan företagen enkelt och snabbt få reda på önskad information i systemen. 

4.4.2 Hur är ett affärssystem uppbyggt? 
Affärssystemet är uppbyggt med en central databas (en server), som anropas och används med 
ett klient-server-förfarande.162 Servern (den centrala databasen) förser klienterna (andra 
datorer i verksamheten) med en tjänst. Eftersom affärssystemet kan tillhandahålla olika 
tjänster till olika delar av verksamheten måste servern och klienten arbeta flexibelt.  
 
De flesta affärssystem är uppbyggda med olika moduler för varierande funktioner. Detta 
underlättar för leverantören, eftersom olika företag har olika behov, och det är ett sätt att 
kunna kundanpassa systemen utan att behöva skriva specifik kod för varje företag.163 
Företaget kan välja bort eller välja till olika moduler, och på så sätt få ett system som är väl 
anpassat för det specifika företaget. Även om man på så sätt kan anpassa affärssystemet efter 
olika företag, är det svårt att hitta ett system som passar perfekt till företagets särskilda behov. 
Att införa ett affärssystem i ett företag som inte haft något liknande tidigare, kan därför 
innebära stora förändringar för ett företag. Det är därför viktigt att företagen är noggranna när 

                                                 
159 Frick, Larsson, Perming, Implementering av affärssystem ur ett användarperspektiv, 2005 

160 Davenport, Thomas, Putting the Enterprise into the Enterprise System, 1998 

161 Davenport, 1998 

162 ibid 

163 ibid 



Handlingsbarhet och användbarhet  
i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag 
 

38 

det gäller vilket affärssystem de ska välja. Olika affärssystem riktar sig till olika kunder, där 
storleken på företaget ofta är det som systemen nischar in sig på. 
 

 
Figur 11: Ett affärssystems uppbyggnad164 
 

4.4.3 Problem med affärssystem 
Många företag har upplevt problem när det gäller att implementera affärssystem i 
verksamheten. Thomas Davenport menar att detta delvis beror på den tekniska utmaningen; 
att installera så stora och krävande system kostar mycket tid, pengar och ansträngning. Men 
ett viktigare problem är att företagen misslyckas att ena de tekniska och affärsmässiga 
motiven till att införskaffa systemet165 I de flesta fall där det misslyckas med att uppnå de 
affärsmässiga fördelarna beror det på att de misslyckas att göra projektet som en del i 
företagets mål och sätta verksamheten i fokus framför teknologin. Det innebär att högre 
företagschefer borde ge affärssystemsprojektet all uppmärksamhet när det gäller den tid som 
används, känslomässigt engagemang och pengar på spel.166 Införandet av ett affärssystem 
påverkar hela verksamheten och det är viktigt att inte blunda för de risker som införandet av 
ett affärssystem, innebär.  
 
Tidigare var det vanligt att företagen utvecklade egna IT-system eller såg till att någon gjorde 
ett skräddarsytt system för avdelningens behov. På det sättet fick verksamheten styra hur 
systemet skulle se ut. I och med att affärssystemen görs av oberoende leverantörer och görs 
för att kunna passa många olika kunder, blir denna växelverkan åt andra hållet; verksamheten 
måste anpassas efter systemet. Det är möjligt att verksamheten måste anpassas på ett sådant 
sätt att det är skadligt för verksamheten. Davenport skriver ”It pushes a company towards full 
integration even when a certain degree of business-unit segregation may be in its best 
interest.”167 

                                                 
164 ibid 

165 ibid 

166 Davenport, Thomas, Mission Critical – Realizing the Promise of Enterprise Systems, 2000 

167 Davenport, Thomas, 1998 
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4.5 Analysram 
I detta kapitel beskriver vi de aspekter på användbarhet vi uppfattar som viktigast och hur de 
vi ser på dessa aspekter. Dessa aspekter är alla sådana som tas upp av de perspektiv på 
användbarhet som vi har behandlat. Vad gäller handlingsbarhet använder vi de kriterier som 
Göran Goldkuhl och Stefan Cronholm tagit fram, och som finns beskrivna i kapitel 4.1.3. 

4.5.1 Feedback 
Feedback bidrar till att användaren förstår vad som händer i systemet och gör det möjligt för 
användaren att avgöra om rätt funktion har utförts eller inte. Vid de tillfällen fel uppstår i 
systemet gör god feedback att användaren kan förstå vad som blivit fel. 

4.5.2 Nytta 
Att företaget har nytta av ett system är grundläggande för om det ska vara intressant att över 
huvud taget använda systemet. Det kan finnas olika sorters nytta som ett system genererar för 
en verksamhet, till exempel verksamhetsnytta, ekonomisk vinst eller effektivisering.   

4.5.3 Tilltalande 
Ett subjektivt tilltalande system upplever vi själva gör ett system mer tillfredsställande och 
bidrar till att användaren har större lust att använda systemet jämfört med alternativen. Därför 
tycker vi att det är en viktig aspekt på systemet.  

4.5.4 Konsekvent 
Att systemet är konsekvent bidrar till att man som användare lättare kan lära sig att använda 
systemet, och vad det utför när användaren gör vissa handlingar. Det är bra om systemet 
använder givna standarder som finns om exempelvis hur knappar ser ut och var de sitter.   

4.5.5 Lättnavigerat 
Om systemet är lättnavigerat för användaren bidrar det till att användaren kan utföra sina 
uppgifter på ett enkelt sätt. Det bör finnas olika typer av navigering eftersom användare ofta 
har olika kunskaper. 

4.5.6 Tala användarens språk 
Ett system bör tala ett språk som användaren förstår och som är naturligt för användaren. Vi 
tror att det leder till ökad användning av systemet och att systemet ses som en mer naturlig del 
av verksamheten. 

4.5.7 Effektivitet 
Ett effektivt system gör att användaren på ett effektivt sätt kan utföra sina arbetsuppgifter. Vi 
ser det som ett övergripande mål med ett användbart system, som flera av de andra kriterierna 
leder till. 
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4.5.8 Ändamålsenlighet 
Ändamålsenlighet innebär att systemet är utformat så att det har möjlighet att utföra de 
tjänster företaget vill utföra, så att användaren kan utföra sina arbetsuppgifter och att 
verksamheten kan uppnå sina verksamhetsmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12: Vår analysmodell av användbarhet 

 
Nytta (användningssammanhang) 

Ändamålsenlighet Effektivitet Tilltalande 

Konsekvent Tala använd- 
arens språk 

Lättnavigerat Feedback 
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5 MBS Navision 
I det här kapitlet ger vi en kort historik för MBS Navision och förklarar vilka moduler 
produkten består av idag och hur den ser ut. 

5.1 Historia 
Den första versionen av Navision (Navigator) var långt ifrån ett affärssystem, utan ett 
MSDOS-baserat teckenbaserat bokföringsprogram och lanserades 1986/1987.168 Det var 
anpassat för PC-nätverk. 1995 kom den första versionen av Navision som var anpassad för 
Windows 95; denna version hette Navision 1.10. Det ledde till att Navision Software fick 
motta flera utmärkelser för sin anpassning till Microsoft. Under 1998 började företaget 
fokusera sin produktutveckling på företagsaffärslösningar och affärssystemet Navision fick 
detta år funktioner för euroomvandling.169 
 
Företagen Navision Software och Damgaard gick samman och bildade företaget Navision a/s 
under hösten 2000. I version 3.01 av Navision Attain tillkom funktionalitet för CRM-
funktioner. Under våren/sommaren 2002 förvärvade Microsoft företaget Navision a/s och 
affärssystemet Navision kom att bli Microsoft Business Solutions-Navision 3.60 vilket 
släpptes av det nybildade företaget Microsoft Business Solutions. Det tidigare företaget 
Navision a/s utgör idag en del av Microsoft genom att vara deras största utvecklingscenter 
utanför USA170. Med ett nytt användargränssnitt, förbättringar för tillverkande företag och 
utvecklat affärsstöd lanserades Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 under 2004.171 Det 
MBS Navision som finns idag härrör till Windows 95/98 och var det första affärssystemet 
som byggde på Windows-baserad server-klient-teknik172  

5.2 Om produkten MBS Navision 
MBS Navision är ett affärssystem som hjälper företag att balansera företagets kort- och 
långsiktiga mål mot de ekonomiska resurserna. Affärssystemet är särskilt utvecklat för 
medelstora företag som vill nå en lösning för ökad produktivitet utan att behöva avbryta den 
dagliga affärsverksamheten. Integrerad funktionalitet som MBS Navision ger stöd för är:173 
• Leverantörer 
• E-handel 
• Redovisning 
• Försäljning och marknadsföring 
 
 

                                                 
168 Horrigan, Tim, Tim Horrigan’s Navision Page, 2005 

169 Microsoft, Nyheter – MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – NAVISION 4.0, 2003 

170 Ericsson, Niclas, Hett i Öresund - Danska IT-företag jagar personal i Skåne, 2006 

171 Microsoft, 2003 

172 Horrigan, 2005 

173 Microsoft, MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS – NAVISION 
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Figur 13: MBS Navision 
 
Några av de moduler som finns att tillgå i affärssystemet MBS Navision för olika typer av 
arbetsuppgifter är följande:174 
• Ekonomihantering 
• Employee Portal 
• Tillverkning 
• Distribution 
 
Nedan kommer en beskrivning av en modul hos affärssystemet att beskrivas. 

5.2.1 Tillverkning 
En modul som är specialiserad och utgör basprodukten för tillverkande företag är 
Manufacturing Foundation i affärssystemet MBS Navision. Den ger tillverkande företag med 
enkla produktionskrav en fullständig lösning och kan samtidigt utökas med mer komplexa 
funktioner vid en senare tidpunkt. Denna modul består av ett antal olika funktioner som:175 
 
• Manuell planering – Det är ett lagerplaneringsverktyg som på ett enkelt sätt ger 

användaren överblick men även möjlighet att planera en order i taget. 
Orderplaneringsfönstret i MBS Navision visar avancerad information om lagerförslag och 
tillgänglighet över alla nya beställningar. Detta ger möjlighet att på ett överskådligt sätt 

                                                 
174 Microsoft, Microsoft Dynamics NAV,  2006 

175 Microsoft, 2003 
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manuellt planera utifrån komponent- och försäljningslinjernas behov med hjälp av 
lämpliga verktyg och därefter kunna direkt skapa lagerorder av olika typer.176 
 

• Grafiskt produktionsschema – Detta är en funktion ger en grafisk presentation av 
kapacitetsbelastning och produktionsorder i en integrerad Gantt-komponent. Ett Gantt-
diagram en helt integrerad del i MBS Navision vilket ger användaren möjlighet att på ett 
enkelt sätt lägga om verksamheten. Detta görs genom att diagrammet visas upp i 
produktionsschemafönstret och genom användning av drag and drop för att uppdatera 
relaterade produktionsorderdata.177 

 

 
 
Figur 14: Ett Gantt-schema från MBS Navision. 
 
• Enkel produktionsrapport – Det är en funktion som gör det möjligt att registrera 

produktion och förbrukning från en produktionsorderlinje. I produktionsjournalfönstret 
kombineras funktionerna i produktions- och förbrukningsjournalen i en journal.178 

 
Modulen Manufacturing Foundation i versionen 4.0 inkluderar inte någon av de mer 
avancerade tillverkningsenheterna som till exempel Finite Loading.179 

                                                 
176 ibid 

177 ibid 

178 ibid 

179 ibid 
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6 HTC Sweden AB 
Här beskriver vi kort företaget vi kommer att samla vår empiri från. Informationen är hämtad 
från HTC:s hemsida, och kan därför upplevas subjektiv. Vi vill ändå ha med kapitlet för att 
läsaren ska få en förståelse för företaget. 

6.1 Historia 
HTC Sweden AB är ett privatägt företag som startades 1987 som ett entreprenörsföretag. På 
den tiden arbetade de med den teknologi och de maskiner som fanns tillgängliga på 
marknaden. Efter hand som tiden gick väcktes nya tankar och idéer som utvecklades och tog 
form till eget slipsystem 1992. Detta slipsystem tog de patent för och riktade sig till att börja 
med till naturstensektorn men upptäckte att HTC:s maskiner även passade för användning för 
betongslipning.180 
 
Idag används de maskiner som HTC tillverkar över hela världen och utvecklingen av verktyg 
och maskiner sker mycket snabbt för att kunna tillgodose de höga krav som professionella 
användare har. När det gäller produkter från HTC tar de hänsyn till kraven på ekologi, 
ekonomi och ergonomi. De kunder som företaget har erbjuds en omfattande och allsidig 
support och de har tagit fram olika typer av slipbehandlingar för att underlätta valet så att rätt 
verktyg används till rätt golv. HTC använder sig av och har ett nära samarbete med olika 
partners vid utvecklandet av våtsugsystem och stoftavskiljare till HTC:s maskiner. De har sitt 
huvudkontor i Söderköping.181 
 

 
Figur 15: Huvudkontoret för HTC Sweden AB182 

6.2 Om HTC Sweden AB 
HTC Sweden har mer än 15 års erfarenhet av att polera och slipa olika typer av golv. De har 
varit marknadsledande inom detta område i mer än 10 år för utrustning till professionella 
utövare och det omfattar verktyg, maskiner och tillbehör. Deras produkter riktar sig inte bara 
till entreprenörer som sysslar med vissa specialområden inom golvbehandling eller med 
golvpreparering utan är lämpliga för flera olika marknader. De har en stor del av sina kunder 
som är verksamma inom maskinutrustning eller inom städbranschen. HTC Sweden AB 
erbjuder även verktyg för olika typer av golv. De har tagit fram en ”Slipguide” där kunder kan 
få tips genom flödesscheman om lämpliga verktygsval och metoder för det aktuella 
objektet.183 

                                                 
180 HTC Sweden AB, HTC-Sweden AB – Information, 2006d 

181 HTC Sweden AB, 2006d 

182 ibid 

183 HTC Sweden AB, HTC-Sweden AB – Slipsystem, 2006a 
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Figur 16: Olika typer av golv där HTC:s produkter används184 
 
HTC:s slipmaskiner används av tusentals kunder välden över och finns tillgängliga i flera 
olika versioner och storlekar för att kunna tillgodose kunders önskemål och behov. HTC:s 
maskiner klarar allt från ytor för kantbearbetning till tusentals kvadratmeter. Deras 
slipmaskiner kan användas som mattbortagare.185 
 

 
Figur 17: En slipmaskin från HTC Sweden AB186 
 
Sedan 2002 har HTC utökat sitt produktprogram med ett nytt städsystem. Det första system 
som de lanserade var det kombinerade diamantpolering- och städsystemet DCS, Diamond 
Cleaning System, för vanliga kombimaskiner. Huvudsyftet är att systemet ska användas på 
åkbara kombimaskiner men det passar även till andra typer av städmaskiner. Det största 
användningsområdet för städsystemet är marmorgolv och terrazzogolv för att få till ett 
tilltalande utseende på golvet. Städsystemet används mest i olika typer av shoppingcentra.187 

6.3 Valet av affärssystem 
Under 1998 började HTC leta efter ett affärssystem som uppfyllde deras behov och fastnade 
till slut för Navision. Företaget Navision rekommenderade att de skulle höra av till ett par 
partnerföretag som kunde passa dem. Valet av partner blev sedan Invid Affärssystem AB då 
de förstod vilka behov HTC hade gällande affärssystemet och hade sedan tidigare bra 
referenser från tillverkande företag. HTC valde en person i företaget att provköra systemet 
under en viss tid innan de började med att implementera affärsystemet skarpt i företaget. Efter 
att affärssystemet blivit implementerat utbildades medarbetarna och efter det gick 
användningen av systemet felfritt.188 

                                                 
184 ibid 

185 HTC Sweden AB, HTC-Sweden AB – Maskiner, 2006b 

186 ibid 

187 HTC Sweden AB, HTC-Sweden AB – Städsystem, 2006c 

188 INVIDGruppen AB, INVID Public 
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7 Empiri 
I detta kapitel sammanställer vi vår insamlade empiri, som består av tre intervjuer med 
användare på företaget samt direkt observation av två användare.  

7.1 Intervju med Karl Thysell 
Här sammanfattas vår intervju med Karl Thysell. För intervjufrågor, se bilaga 1. 

7.1.1 Allmän information om intervjupersonen 
Karl Thysell är anställd som datachef men jobbar även som utvecklingschef. Det är han som 
har ansvaret hos HTC att alla informationssystem som används i verksamheten fungerar som 
de ska. Han har till sitt förfogande en tekniker anställd och har även ett antal konsulter som 
jobbar åt honom. Något som han själv säger är ”… sådant där löst folk som jag får hållas 
med” när det gäller de konsulter han har till sitt förfogande.  
 
Han anser rent allmänt att de anställda på HTC har olika grad av datormognad. De har enligt 
honom haft anställda som inte jobbar kvar men som hade nästan ingen datorvana alls och det 
visade sig att det inte fungerade i deras verksamhet. Han tror också att det inte krävs så 
väldigt mycket datorvana bland de anställda för att jobba med MBS Navision, utan det som 
krävs är att de anställda har förståelse för bokföring och andra generella transaktioner vilket 
underlättar deras arbete. Karl Thysell tror att de flesta som jobbar på HTC har motsvarande 
datorkörkortskunskaper. Han tror också att det inte är så många av de anställda som inte har 
dator hemma men för den delen är det ingen av de anställda som är en hacker. 
 
Under intervjun berättar han att det finns andra IT-system förutom affärssystemet; ett 
lönesystem, dokumenthanteringssystem som är under utveckling men förutom dessa har de 
inte så många fler IT-system. Däremot kommer det att komma till ett par nya IT-system under 
året. Han säger att de troligen till hösten kommer att försöka integrera deras 
utvecklingsverktyg med MBS Navision för att uppnå samkörning dem emellan och att de 
andra systemen troligen en dag också kommer att integreras på något sätt. Han tar upp ett 
exempel med att han vill kunna titta på en ritning via IT-systemet. 

7.1.2 Verksamheten 
Arbetet utfördes manuellt i form av handskrivna ordrar innan det första affärssystemet 
infördes i verksamheten. Däremot utfördes bokföringen och faktureringen via datorn men att 
det inte fanns något lagersystem eller produktionssystem eller något annat liknande system 
innan de införde det första affärssystemet. Det var även ytterst få anställda vilket gjorde att 
det dagliga arbetet ändå gick bra. Det var inte så mycket arbete som behövde göras manuellt 
utan det var en eller två ordrar som skrevs på vanliga orderblock vilket gjorde att de inte var 
några problem. Till slut när verksamheten växte så blev arbetet väldigt rörigt och det blev för 
mycket arbete vilket i sin tur gjorde att det blev vanligt att man tappade bort en order eller att 
den inte gick att läsa på grund av att handstilen var otydlig. 
 
HTC har haft ett affärssystem i tre-fyra år men de växte så småningom ur det affärssystemet 
då företaget fortsatte att expandera och det affärssystemet inte följde med i ökningstakten av 
verksamheten. Efter det skaffade de affärssystemet MBS Navision. Karl Thysell berättar att 
det största problemet vid köp av ett affärssystem för ett växande bolag är att verksamheten 
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inte har råd att köpa det affärssystem verksamheten till slut behöver ha, i början av 
expansionen. Detta då det är ganska mycket pengar initialt för ett affärssystem och det största 
problemet är att hitta ett affärssystem som kan växa med företaget vilket inte är alldeles 
enkelt. 
 
HTC använder sig av nästan alla moduler som finns i MBS Navision. De använder nästan allt 
inom ekonomi som konsolideringar och andra delar. När det gäller försäljning har HTC både 
försäljnings- och marknadsföringsdelarna i affärsstödet. HTC använder när det gäller inköp 
alla moduler som finns och de har även produktion, kapacitetsplanering, service, resurser samt 
personal vilket de inte använder sig särskilt mycket av. De har även tillgång till en 
tredjepartsprodukt som är ett dokumenthanteringssystem och sen har de även en modul för 
anläggningstillgångar. Karl Thysell anser att företaget inte saknar något i affärssystemet rent 
modulmässigt även om han anser sig att någonting som har med kvalitet vore bra att ha 
tillgång till. Detta för att kunna göra någon typ av uppföljning som är kopplat till de andra 
modulerna. 
 
Han menar att affärssystemet har tillfört struktur, ordning och reda i det dagliga arbetet i 
verksamheten. De främsta styrkorna som han upplever finns i användningen av MBS 
Navision är att det är flexibelt och anpassningsbart. När HTC införskaffade MBS Navision 
omsatte de 40 miljoner kronor och i år kommer de att omsätta 350 miljoner kronor. Det finns 
inga problem alls när det gäller att använda MBS Navision i verksamheten. Det förra 
affärssystemet som de använde sig av införskaffade de när de omsatte 20 miljoner kronor och 
gjorde sig av med när de omsatte 40 miljoner kronor eftersom det var så dåligt. Det förra 
affärssystemet klarade inte av 15 användare samtidigt och idag är de 32 användare i Sverige 
samtidigt. De tänker snart införskaffa en licens på 70 användare samtidigt. Karl Thysell 
berättar att det finns MBS Navision-system som har väldigt många användare och inte 
upplever några större problem. 
 
De svagheter som han upplever i användningen av MBS Navision är att det är för lätt att 
ändra i det vilket är något som han får ångra när de ska uppdatera. Det är väldigt lätt att lägga 
till nya fält i affärssystemet men när de ska uppdatera ställer de nya fälten till bekymmer, och 
de måste kontrollera att de inte krockar med något annat. Det gör att det egentligen är samma 
styrka som svaghet men det är något som beror på vem som administrerar affärssystemet. För 
sin egen del upplever han inte det som något väldigt stort problem. Han anser att svagheten 
kanske egentligen inte finns direkt i affärssystemet utan mer har med Microsoft att göra; då de 
släpper ett servicepack gäller det att kontrollera att det inte ställer till med några bekymmer 
med något annat. Han anser dock att uppdateringarna för det mesta har fungerat bra och har 
inte ställt till med några problem alls. Det är oftast något som glöms bort vid uppdateringen 
vilket gör att de anpassningar som har gjorts innan får ifrågasättas, om de till exempel ska ha 
kvar en viss anpassning eller om de istället ska ändra arbetssättet.  
 
HTC har utfört väldigt många anpassningar av affärssystemet för att passa deras 
verksamhetsbehov och dessa anpassningar har ofta skett i form av funktioner av olika slag. Ett 
exempel på detta är när de utlevererar en maskin så läggs den upp i ett research-artikelregister 
med alla ingående komponenter den består av, för servicehantering. Karl Thysell anser att 
anpassningarna som utförts i MBS Navision inte har varit svåra att utföra. 
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7.1.3 Handlingsbarhet 

Enkelt att förstå vad som ska göras med systemet  
Det framgår tydligt på skärmen vad som är möjligt att göra då MBS Navision består av 
formulär som består av ett antal knappar. Mycket mer än så går det inte att göra enligt Karl 
Thysell och vill man veta mer får man trycka på knappen F1, som vilken snabbtangent som 
helst. Man får, om det är något man inte kan, rörande ett handlingsalternativ, trycka på hjälp 
för att ta reda på det. Det finns olika alternativ och det går att göra precis vad man vill. Vill 
någon veta vad ”fast planerare” exakt betyder eller planera i allmänhet betyder får man trycka 
på hjälp om man inte vet vad det betyder. Man släpper aldrig in någon som inte vet hur det 
ska utföras enligt Karl Thysell: ”För då är man inte riktigt klok. Det är inte riktigt som Word 
eller Outlook precis.” 
 
Han anser att det är enkelt att förstå vad som går att göras genom affärssystemet och att det 
inte är svårt att använda. Däremot finns det en viss tröskel innan en användare förstår hur 
affärssystemet fungerar. Har en användare väl förstått hur affärssystemet fungerar finns det 
knappt några begränsningar alls utan den enda begränsningen är ens eget huvud. Det brukar ta 
ett par månader innan en användare har kommit över inlärningströskeln. De brukar ha någon 
sorts utbildning för att komma igång med affärssystemet i form av användarstöd rent konkret 
på plats. Han anser dock att de problem som de haft när de har haft utbildning är att det inte 
ger användarna så mycket utan de glömmer ofta bort vad de får lära sig. Av den anledningen 
har de inte haft många utbildningar på sista tiden utan det är mer att användaren får fråga den 
person som kan. 
 
Det finns möjlighet att utföra uppdateringar i affärssystemet, vilket sker så fort användaren 
trycker på enter-tangenten. Karl Thysell anser att affärssystemet jobbar så fort att även om 
den utför läs-, uppdaterings- eller registerhandlingar i bakgrunden så är det något som 
användaren aldrig märker av. Till exempel så fort man öppnar ett artikelkort eller kundkort 
står det ett färskt saldo. Det har räknats fram genom bakomliggande transaktioner när 
användaren tryckte på öppna artikelkort. Det är något som MBS Navision kallar för flowfield 
och är något som de är ganska unika med. I andra affärssystem brukar det vara att användaren 
får trycka på en tangent för att uppdatera saldo eller någon annan handling men så fungerar 
inte MBS Navision, utan här är det alltid uppdaterad information. 

Kan ”säga” det man vill genom systemet  
Det är möjligt att via fördefinierade fält i affärssystemet kunna säga det en användare vill 
genom att vi kan lägga till fält själva och hur som helst i affärssystemet. Det går faktiskt att 
lägga till hur många fält som helst och han tror att de kan lägga till 9999 fält i vilken tabell 
som helst. De har till exempel lagt till fältet ”Ritningsnummer” som tidigare inte fanns. 
Många andra affärssystem har inte haft denna möjlighet utan berättat för dem att de kan ta 
fältet ”Övrigt” och döpa om det till ”Ritningsnummer”. Det finns ett annat affärssystem som 
heter GARP som har 16 fördefinierade fält som man kunde döpa om till vad som helst. Efter 
det att man använt alla de 16 fälten så var det stopp men så fungerar inte MBS Navision utan 
här lägger man in fält själva. De licenserna för att kunna göra detta har HTC och kan 
därigenom göra detta själva. 
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Enkelt tar sig till önskad plats i systemet  
Karl Thysell anser att det är enkelt att kunna ta sig till önskad plats i affärssystemet även om 
det var lättare förut. Han tror att leverantören av affärssystemet gjorde det lite svårare än de 
behövt när de gjorde om designen i version fyra, men det är fortfarande enkelt att navigera. 
Han anser att det är möjligt i affärssystemet att avgöra var i navigeringen han befinner sig på 
ett enkelt sätt. I affärssystemet finns det möjlighet till olika typer av navigeringsmöjligheter 
och de finns möjlighet att lägga upp genvägar som kan användas istället om man inte vill 
använda den fullständiga menyn. Det finns även möjlighet att kunna använda sig av 
kortkommandon och de är bra enligt Karl Thysell. Han berättar att när de utfört MBS 
Navision-kurser med de anställda har han plockat bort mössen. Detta då det går mycket 
fortare att jobba med kortkommandon. MBS Navision har den fördelen jämfört med många 
andra affärssystem att den inte är musberoende vilket gör att man inte behöver använda sig av 
musen alls utan kan enbart använda tangentbordet och det går mycket fortare att jobba så. 
Karl Thysell berättar om dem som jobbar med bokföring eller liknande uppgifter att en del av 
dessa användare gillar MS DOS-program där de får använda sig av till exempel enter och s-
tangenten samt piltangenterna. På samma sätt fungerar MBS Navision. Han anser att det är 
väldigt smart gjort vilket gör att det går att arbeta med ctrl- och alt-tangenterna.  

Förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar  
Karl Thysell tror att det inte är lätt för alla att förstå konsekvenserna av de utförda och 
föreslagna handlingarna i affärssystemet utan det beror på vilken insikt och kunskap en 
användare har om bokföring och vad ett integrerat system betyder. Han säger att det säkert är 
många som inte förstår någonting om vad det innebär när man trycker på ”Bokför”. Detta 
gäller de människor som inte brukar göra så mycket vilket gör att de inte får ha för fria 
händer. 
 
Det är ibland så att användaren inte får något svar som gör att den kan avgöra om en handling 
verkligen utförs av affärssystemet men oftast kommer det något på skrivaren och efter det 
försvinner det man jobbat med. Det går därför att säga att man har fått ett kvitto på det man 
gör så Karl Thysell tycker därför inte att det har varit några större problem. 

Direkt ser att det man försöker göra blev gjort  
Karl Thysell tycker att affärssystemets funktioner ger en tydlig och god feedback. Den 
feedback han får när han använder systemet är att informationen försvinner när man bokför. 
Han medger att visst finns det konstiga felmeddelanden ibland men det är inte så vanligt och 
inte så ofta man ser det förekomma. Det framgår när han utför en handling via affärssystemet 
då det genererade resultatet visas för användaren baserat på den utförda handlingen. Resultatet 
av den utförda handlingen går att till exempel att gå in och titta på vad som är bokfört, vad 
som har hänt och vilka transaktioner som blev följden av den utförda handlingen. Detta är 
inget svårt att ta reda på och det är full spårbarhet i affärssystemet. 
 
Affärssystemet visar hela tiden via uppdatering av bildskärmen när man navigerar i systemet 
men det finns ingen liknande ”preview”. Det framgår mer eller mindre någon rubrik som visar 
var man befinner sig i affärssystemet. Det dumma är dock att om har man några artikelkort så 
har man nu tjugofem platser mot tidigare en plats. Leverantören har gjort ett mer rolldefinierat 
menysystem vilket gör till exempel om man jobbar med ekonomi är det vissa funktioner man 
får se och jobbar man med försäljning så är det vissa andra man får se. Det är lite dumt då det 
blir lite rörigt men man lär sig det. De flesta användare gör egna genväger och menyer, alla 
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utom Karl Thysell. 

Enkelt får hjälp med att veta vad som har gjorts tidigare  
Det går alltid att på ett enkelt sätt via affärssystemet ta reda på vad som har gjort tidigare även 
om han inte vet varför de har gjort det. 

Vet vem som sagt vad  
För det mest är det möjligt att via affärssystemet se vem som har utfört en handling i systemet 
för att kunna kommunicera med den personen utanför systemet men inte alltid utan där det är 
intressant att se det. Det kan man själv välja vad det är man vill logga för någonting. Det finns 
något som heter ändringslogg i MBS Navision och där väljer man vilka tabeller och händelser 
som man vill ska loggas. 

Förstår använda begrepp  
Karl Thysell tror att användarna förstår systemets begrepp som den använder sig av. Det finns 
en väldigt bra hjälpfunktion när det råder någon tvekan över vad något innebär, som är bättre 
än många andra systems. Det finns möjlighet att få tillgång till information om vad olika 
begrepp innebär och hur dessa är relaterade till handlingar som kan utföras genom 
affärssystemet i hjälptexterna i systemet. 

Förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden  
Det är inte alltid lätt att kunna få en full förståelse angående vad olika meddelanden betyder 
då det finns en del väldigt konstiga meddelanden men dessa brukar oftast vara till 
programmerarna. Annars brukar det inte finnas några konstiga meddelanden. De har väldigt 
lite problem med sådant och ändå har de över trettio samtidiga användare i Sverige, femton i 
USA och fyra i Tyskland. 

Får ett bra stöd för handlande i verksamheten  
Karl Thysell tycker att han får ett bra stöd generellt via affärssystemet för att kunna utföra 
handlingar både genom som utanför IT-systemet. De är generellt på HTC ganska nöjda med 
MBS Navision och har egentligen inte hittat något annat affärssystem som är så där väldigt 
mycket bättre. Han jämförde med tre andra system innan det köpte det nuvarande 
affärssystemet. 
 
Den information Karl Thysell får genom affärssystemet anser han för det mesta på ett enkelt 
sätt kan tolkas så att den stödjer hans dagliga arbete. Det som han önskar skulle kunna bli 
bättre är framför allt statistik och vissa rapporter som finns inbyggda då dessa är väldigt 
konstiga. Dessa rapporter är dessutom ganska svåra att förstå angående hur den som skapat 
rapporten verkligen har tänkt. Speciellt när det gäller statistik kan det vara klurigt då vissa 
skriver både i fälten ”Value entry” och ”Registry entry” beroende på från vilken tabell som 
den hämtar informationen från. Det kan hända att det blir olika information om någon 
användare har varit inne och bokat om någonting då informationen sparas i det ena eller andra 
fältet och dessa kan därmed skilja en del. I deras fall tror Karl Thysell att det skiljer mellan 
10-15 miljoner kronor från det ena till det andra fältet under ett helår. Den som inte vet varför 
det skiljer åt kan bli fundersam innan de vet orsaken men det är väldigt svårt att förklara för 
dem som inte vet. 
 
Karl Thysell anser att den information som han behöver ha tillgång till är mycket 
lättillgänglig via affärssystemet och det är inga problem med den delen. Det beror dock på 
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vad han letar efter för i vissa fall kan det inte finnas någon rapport eller något sätt att kunna få 
ut informationen. I sådana fall där han inte kan få ut informationen skapar han en rapport och 
i sådana fall är informationen inte lika lättillgänglig. Den information som används mestadels 
är dock lättillgänglig. Han anser att man får lära sig hur man ska använda systemet för att på 
ett tydligt sätt veta hur och i vilken ordning olika handlingar ska utföras men han tycker inte 
att det är som MS Office då det saknar guider. Det finns olika anpassningar av MBS Navision 
i de olika versionerna i de olika länderna. I de amerikanska versionerna av affärssystemet 
finns det guider för säljare som till exempel ”Hej välkommen vad vill du göra nu? Ta en 
order, skriva en offert eller klicka nästa.”.  I den svenska versionen av affärssystemet finns det 
inga guider. Han tycker att det finns vissa funktioner som det verkligen är onödigt och löjligt 
att ha guider för. 

7.1.4 Användbarhet 
Karl Thysell definierar användbarhet i funktioner hur systemet används. Om det går att 
använda till olika saker och om det går att lösa de aktuella problemen med hjälp av systemet. 
Om verksamheten kräver någonting och systemet kan hjälpa till med det då tycker han att 
systemet är användbart.  
 
Han berättar att det är varierande kompetens bland användarna och att en del inte heller är 
intresserade av att lära sig att använda systemet. En del användare tycker att det är fel på 
systemet som de använder sig av men han vet att det inte beror på det utan att det istället 
gäller för användarna att ha mera tålamod. En del andra användare är mer intresserade av att 
lära sig nya funktioner i systemet. Han berättar att de är noga med att inte låta användarna 
komma in programmeringsläge för att de inte ska kunna förändra något. I det stora hela vet de 
flesta användarna väldigt mycket om systemet de använder sig av. De har en önskelista på 
deras intranät där de låter användarna skriva upp de önskemål de har gällande förändringar. 
De flesta förändringar som de önskar sig handlar mest om rapportering, historik och andra 
liknade saker vilket han har förståelse för men att de snart ska få det att fungera som de vill ha 
det. 

7.1.4.1 Feedback 
Affärssystemet ger inte alltid en bekräftelse på de handlingar som han utför. Han kan se att 
det han har arbetat med försvinner när en handling har utförts i MBS Navision, till exempel 
att den journal han jobbar med försvinner när han är klar med den handlingen. När han väljer 
att utföra handlingen ”Bokför” kommer en bekräftelse ut på skrivaren som ett kvitto på att det 
verkligen har blivit bokfört. Annars beror det på om en användare vill ha en bekräftelse eller 
inte men han själv vill inte ha det. Han anser att en bekräftelse på att någon handling blivit 
utförd hade varit bra för en nybörjare av systemet men inte för en professionell användare. 

7.1.4.2 Nytta 
Han anser att det för det mesta är möjligt att kunna finna den information som han är ute efter 
i affärssystemet. Ibland finns det dock information i systemet som inte går att få fram vilket är 
frustrerande. Detta är något som alltid på något sätt ändå går att ta fram då det alltid finns att 
tillgå MS Excel eller användning av fuskknep. Generellt är det möjligt att finna den sökta 
informationen men det är inte alla som vet om det utom användarna av affärssystemet. Den 
information som finns i affärssystemet är aktuell även om det finns en del gammal 
information också. 
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7.1.4.3 Tilltalande 
Han anser att han ibland upplever en tillfredsställelse att använda affärssystemet. De gånger 
han inte gör det beror det på att han inte kan få ut den information han önskar. Detta händer 
framför allt rörande rapportering och statistik av olika slag men det är något som de jobbar 
med att försöka lösa. Det är dessutom något som de är beroende av att kunna utföra i systemet 
då de har ett behov av att kunna vrida och vända på statistik samt många andra liknade 
uppgifter för att kunna se detta per land. Orsaken till att det inte fungerar nu beror främst på 
strukturen på data som gör att de inte har haft dessa förutsättningar. Det beror på att dessa 
statistikbehov har kommit till efter hand som strukturen på data varit satt. De jobbar nu med 
att slå ihop all data till den 1 juli 2006 då de kommer att slå ihop USA, Tyskland, Sverige och 
England i samma databas. Det kommer då att bildas ett moderbolag i den nya databasen och 
alla de olika dimensionerna de har idag kommer att vara samma för alla olika bolagen 
eftersom de kommer att föras upp i koncern/moderbolaget. Det gör att de efter att de gått över 
till den nya strukturen kommer att kunna få ut redovisningen per dimension. Han berättar att 
det inte lönar sig för HTC att ha datordrift i alla bolagen utan de kommer att försöka 
centralisera driften mer. 
 
Han anser att den visuella utformningen av affärssystemet till viss del underlättar användning 
av systemet men att det finns lite att önska. Det gäller framför allt det grafiska då det inte 
finns så mycket grafik i affärssystemet men det var något han från början redan visste om. 
Rapporter och andra saker är väldigt tråkiga vilket gör att de istället får använda en annan 
produkt om de vill ha mer grafik. Han anser att genom att de använder sig av SQL server 
2005 kan han använda sig av report-services och kan därigenom få fram grafiska rapporter. 
Det är detta som har varit dåligt med systemet men han tror att det är något som kommer att 
komma längre fram. Det är inte heller något som är kritiskt med systemet men som vore 
mycket trevligare om det fanns. 
 
Han berättar med en liknelse med bilmärken rörande affärssystemet grafiska design och dess 
färger att MBS Navision är att jämföra med Volvo. Affärssystemet fungerar men det är lite 
tråkigt att använda även om det inte finns några fel och inget att klaga på. MBS Axapta 
däremot var väldigt häftigt och när han gick in på kundstatistik fick han fram grafer och en 
massa andra ärenden grafiskt. Affärssystemet Jeeves var väldigt tråkigt och ännu värre än 
MBS Navision. Han menar att i sammanhanget var affärssystemet GARP att jämföra med en 
Trabant och såg ut som ett barn hade ritat ikonerna, så dåligt var det affärssystemet. MBS 
Navision anser han vara ganska ordinärt och vanligt vilket gör att han inte har någon synpunkt 
på om det visuella användargränssnittet är bra eller mindre bra utan det fyller sin funktion 
utan att klaga. Däremot finns det inget extra gällande användargränssnittet för användarens 
välbefinnande men det är konsekvent. 

7.1.4.4 Konsekvent 
Han anser att systemet är konsekvent vilket han tycker inte att alla system är. MBS Navision 
är konsekvent och följer Windows-standard väldigt bra till skillnad från en del andra system. 

7.1.4.5 Lättnavigerat 
Det finns ibland på vissa platser möjlighet att i affärssystemet ångra de fel som uppstår vid 
användning av IT-systemet men inte på alla platser. Om användaren inte skriver i fler tabeller 
vid utförande av en handling så går det att ångra i systemet. Till exempel om användaren vill 
utföra endast en utleverans så går det att backa tillbaks till föregående situation. Om 
användaren däremot till exempel har bokfört en faktura då går det inte att ångra för då har 
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systemet skrivit i flera tabeller. I sådana fall får användaren skriva en kreditfaktura och på så 
sätt ångra den uppkomna situationen.  
 
Karl Thysell menar att det ofta är en viss typ av människor för vilka det är önskvärt att ha 
möjlighet att kunna ångra uppkomna misstag med hjälp av ångra-funktioner. Av den 
anledningen finner inte han att det är någon kritisk funktion egentligen även om det ibland 
kan vara bra att ha tillgång till det. Han medger att de har vidtagit andra funktioner för att 
kunna lösa denna problematik. 
 
Karl menar att det var lättare förut än det är nu i och med version fyra av MBS Navision att 
kunna förflytta sig och hitta rätt i affärssystemet. Den förra versionen av systemet var enklare 
då den var lite mer rakt på. Han anser att MBS Axapta ser mer ut som MBS Navision gör i 
dagsläget men är egentligen mycket värre än MBS Navision. 

7.1.4.6 Tala användarens språk 
Han tycker att affärssystemet ibland innehåller den information som han behöver men att det 
inte alltid är så. Det beror på vilken typ av information han vill ha. När det gäller ekonomisk 
information innehåller systemet allt. Tittar han däremot efter vad en anställd har i lön så 
innehåller den inte den informationen då detta ligger i lönesystemet. För det mesta så tycker 
han att affärssystemet innehåller den information som han behöver. 
 
Han anser att språkbruket i affärssystemet är lättförståeligt men att det förekommer fackspråk 
i alla branscher och av den anledningen kan det ibland förekomma att affärssystemet inte är 
lika lättförståeligt. 

7.1.4.7 Effektivt 
Han anser att det ibland kan ta lång tid att utföra en viss arbetsuppgift via affärssystemet då 
systemet kan ta lång tid på sig att utföra uppgiften men detta beror på vad det är för 
arbetsuppgift och hur komplex den är. MBS Navision har förmågan att kunna låta användaren 
ändra ett artikelnummer och sen görs denna ändring tillbaks i all historik. Detta är något som 
kommer att ta tid och är beroende av hur många transaktioner som systemet behöver gå 
tillbaks till för att utföra denna ändring. Karl Thysell tycker inte att man ska vara allt för 
kritisk till om en sådan uppgift tar tid. Generellt beror hur lång tid systemet tar på sig att 
utföra en viss uppgift egentligen på vilken utrustningen användaren har och dess prestanda.  
 
Han anser att det via affärssystemet går att utföra arbetsuppgifterna på ett bättre sätt än när de 
utfördes manuellt. Detta då det är lättare att hålla ordning på flera människor som skriver 
ordrar samtidigt. Om arbetsuppgiften med att skriva ordrar hade gjorts manuellt hade det inte 
varit möjligt att ha någon ordning i verksamheten. Han tar som exempel upp att om han vill 
gå in och titta på en leverantörsfaktura manuellt som är ett år gammal och försöker hitta all 
information om den med dess verifikationer så finns ingenting. Med hjälp av affärssystemet 
behöver han inte längre resa sig från skrivbordet för att hitta allt om den eftersökta 
leverantörsfakturan. 

7.1.4.8 Ändamålsenlighet 
Karl Thysell anser att affärssystemet är anpassat och välutvecklat för den verksamhet som de 
bedriver men att det på vissa punkter kan vara bättre än det är. Det är produktionsdelarna som 
kan vara bättre än de är idag. Ett exempel på detta är om han bara har ett säljbolag som endast 
köpte och sålde fungerar produktionsdelarna väldigt bra, men när det gäller tillverkningsdelen 
kan han önska sig lite mer av den även om han inte upplever några större problem. Han tror 



Handlingsbarhet och användbarhet  
i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag 
 

54 

att problemet med tillverkningsdelen kan bero på att deras tillverkning börjar bli lite 
komplicerad. 

7.1.5 Avslutning på intervjun 
Karl Thysell nämner att de hade väldigt bra förutsättningar när de skulle byta affärssystem till 
MBS Navision, vilket de började använda fullt ut i mars 2001. Det som var bra var att alla 
användare ogillade det gamla affärssystemet vilket gjorde att det inte var några problem att 
byta system. Nu jobbar de med att föra över amerikanerna till det gemensamma och det har 
varit lite motstånd från amerikanerna tills de visades de nya finesserna som finns i version 
fyra. Det förekommer att användarna kommer med önskemål om olika saker i affärssystemet 
som de vill ha infört som till exempel någon typ av rapport. Däremot godkänns inte vad som 
helst utan det är ofta den som skriker högst som får det infört i systemet. 

7.2 Intervju med Sabina Torvaldsson 
Här sammanfattas vår intervju med Sabina Torvaldsson. För intervjufrågor, se bilaga 1. 

7.2.1 Allmän information om intervjupersonen 
Sabina Torvaldsson arbetar som ordermottagare på HTC och har gjort så i ungefär ett år, men 
har arbetat på företaget i sex år, bland annat som städare och i produktionen. Hon är utbildad 
gymnasieekonom och har i övrigt blivit lärd på företaget. De moduler hon använder sig av 
mestadels är försäljning och marknadsföring, men även en del på lager och service. De 
fördelar hon ser med affärssystemet är att det strukturerar verksamheten och håller koll på att 
användarna minns saker. Hon har inte arbetat med något annat affärssystem men upplever 
MBS Navision som enkelt och lätthanterligt.  

7.2.2 Handlingsbarhet 

Enkelt att förstå vad som ska göras med systemet  
Hon tycker att systemet är enkelt och lätt att förstå i allmänhet. Det är lite svårt för henne 
ibland att analysera systemet i huvudet, eftersom hon inte är van att tänka på det sättet. Hon 
hittar enkelt det hon behöver och jämför med det gamla systemet, som hon har sett men inte 
använt. Det var enligt henne ett bökigt system. 

Kan ”säga” det man vill genom systemet  
Man kan skicka vidare information på till exempel ett kundkort, men om det är mycket 
information hamnar det på en rullist, och det är möjligt att den som läser inte kontrollerar hela 
rullisten om den har bråttom. 

Enkelt tar sig till önskad plats i systemet  
Sabina Torvaldsson tycker att systemet är lättnavigerat. Det finns kortkommandon, även om 
hon menar att användarna är lite dåliga på att använda det. Det står alltid överst i fönstret var 
man befinner sig.  

Förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar  
Hon saknar som tidigare sagt varningstexter för vissa utförda handlingar. Det är en 
programmeringsfråga, när programmerarna har tid, menar hon. De har precis bytt över till 
version 4.0, så det är mycket annat som går före just nu.  
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Direkt ser att det man försöker göra blev gjort  
Feedbacken är god anser hon, på så vis att hon ser till exempel att en order hon har skrivit 
ligger kvar på skärmen. Följesedlar och fakturor och sådana saker ser hon att det händer 
genom att det flyttas över till andra system. Hon säger själv att hon litar på att det fungerar. 
Dock efterlyser hon varningstexter. Om en kund till exempel ligger på förskottsbetalning eller 
alltid vill att varorna skickas till ett DHL-kontor vore det bra om systemet varnade, så att HTC 
vet det. 

Enkelt får hjälp med att veta vad som har gjorts tidigare  
Sabina Torvaldsson tycker det är enkelt att få veta vad som har gjorts tidigare, så länge alla 
uppgifter är ifyllda. Det finns historik på allt, som bokförda fakturor, utleveranser, 
kreditnotor. Där kan man söka med sökrutor, så om alla uppgifter finns är det lätt.  

Vet vem som sagt vad  
Det kan man i viss mån, men det saknas på vissa ställen. Tidigare hade de så att det gick att få 
information om vem som har skrivit en order även om det inte hade blivit inskrivet. Men det 
föll bort och hon vet inte om det kommer att återkomma, även om det vore önskvärt 

Förstår använda begrepp  
I allmänhet förstår hon de begrepp som används i systemet, och det finns hjälpfunktion om 
hon inte skulle förstå.  

Förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden  
De meddelanden som kommer upp om hon gör något fel är ofta av den karaktären att det 
beskriver problemet för programmeraren, och inte för henne. En del sådana meddelanden har 
hon lärt sig vad de betyder, men det är ofta saker hon ändå inte kan lösa själv, så då vänder 
hon sig till dem som kan. 

Får ett bra stöd för handlande i verksamheten  
Sabina Torvaldsson säger att systemet brukar kunna skapa de rapporter hon behöver, om hon 
behöver några. Dock finns det en del rapporter hon saknar, men hon säger att det mest är en 
fråga för HTC:s del, att sätta sig och verkligen programmera in det. Hon tror att sådana 
funktioner finns i systemet, så att det inte är några problem om HTC gör sin del. 
Informationen kan hon lätt tolka så att den stödjer hennes arbete, och om det är något som 
saknas är det ganska lätt att få dit det. Ju mer man använder systemet, desto mer anpassar man 
det till sig själv, menar hon.  

7.2.3 Användbarhet 
Sabinas Torvaldssons definition på användbarhet är att man inte ska behöva någon bok för att 
förstå det utan man ska kunna knappa sig fram. Hon tycker att man ska ”Slippa läsa på hur 
mycket som helst”. 

7.2.3.1 Feedback 
Felmeddelandena är inte alltid formulerade så att hon som användare förstår dem. Dessa 
felmeddelanden är anpassade till programmeraren, även om hon har lärt sig vad en del av 
dessa betyder. Dock är det saker som hon inte kan göra själv, utan måste ta hjälp av någon 
som kan det.  
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Sabina Torvaldsson tycker som sagt att systemet ger en tillräcklig bekräftelse och feedback. 
”det kommer upp väldigt mycket rutor överallt känner jag just nu”. Hon märker bevisligen att 
sakerna går iväg och kan kontrollera i efterhand, om till exempel en order har gått iväg, för att 
kunna meddela kunden det. 

7.2.3.2 Nytta 
Den nytta hon ser med systemet är att det strukturerar och i och med att det är information 
från många ställen som ska bindas samman skulle det vara svårt utan. Hon måste, när hon 
sitter med en kund, kunna se lagersaldo och kanske gå in på inköp och se när artiklar kommer 
in. Det skulle vara svårt om hon var tvungen att ringa alla avdelningar istället för att använda 
systemet 

7.2.3.3 Tilltalande 
Den tillfredsställelse hon upplever av att använda systemet är att det är enkelt och gör att 
hennes jobb funkar.  

7.2.3.4 Konsekvent 
Enligt Sabina Torvaldsson är systemet konsekvent och ser ut mycket som Outlook. I och med 
det gör det att om man är van vid det systemet så förstår man väl. 

7.2.3.5 Lättnavigerat 
Det finns inte alltid möjlighet att ångra de fel som uppstår vid användning. Om man råkar 
skriva i ett fält man inte borde skriva i kan man ”esc:a” en gång, men så fort man trycker enter 
så har man bekräftat det som gjorts. Det finns möjlighet till kortkommandon även om hon 
upplever att användarna är lite dåliga på att använda dem. ”Man gör alltid den smidigaste 
vägen, som kanske är dum i längden.” Det finns också möjlighet att göra egna genvägar, 
något som Sabina Torvaldsson har utnyttjat i sitt jobb. 

7.2.3.6 Tala användarnas språk 
Systemet för inte alltid en enkel dialog med användaren. I felmeddelandena är inte dialogen 
enkel och naturlig, men i övrigt upplever Sabina Torvaldsson att systemets dialog och att 
systemet i allmänhet känns lättförståeligt. Hon tycker att systemet använder ett lättförståeligt 
språk och att systemet är väldigt lätt att använda och att förstå, även om en del meddelanden 
är för henne oförståeliga. 

7.2.3.7 Effektivitet 
Systemet är effektiviserande, och hon tycker att systemet är anpassat för verksamheten som 
de bedriver. Sabina Torvaldsson vänder sig i första hand till leverantören om hon har några 
frågor, men det finns hjälpavsnitt inom alla delar av systemet.   
 

7.3 Intervju med Mattias Persson 
Här sammanfattas vår intervju med Mattias Persson. För intervjufrågor, se bilaga 1. 

7.3.1 Allmän information om intervjupersonen 
Mattias Persson arbetar på inköpsavdelningen tillsammans med fyra andra personer. Han har 
arbetat på företaget sedan 2004. Innan han började på HTC gick han en utbildning som heter 
Kvalificerat inköp, i Norrköping. I systemet använder han mest inköps- och lagermodulerna, 
men även vissa funktioner från andra moduler som ekonomi och försäljning. För det har han 
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gjort egna genvägar så han snabbt kan hitta till rätt funktion. Han har tidigare ingen större 
datorerfarenhet eller erfarenhet av affärssystem, men på en av hans tidigare arbetsplatser hade 
de ett system, som han använde för att skriva ut följesedlar. Han har lärt sig systemet 
mestadels genom att lära av kolleger, men har även gått någon kurs. I allmänhet tycker han att 
systemet är mycket användarvänligt, och att det är smidigt att man kan lägga upp genvägar.  

7.3.2 Handlingsbarhet 

Enkelt att förstå vad som ska göras med systemet  
Mattias Persson tycker att det är enkelt, och att det han inte vet, kan han lätt ta reda på. Han 
menar att hans egen kunskap sätter gränsen för vad han kan göra med systemet. Om det finns 
flera alternativ på skärmen att välja mellan tycker han att det framgår vad de olika alternativen 
innebär. 

Kan ”säga” det man vill genom systemet  
Mattias Persson berättar om kommentarsfält, i vilka man kan föra vidare information. Dock är 
det möjligt att alla inte läser dem, och han vet inget sätt att få det att gå ut till alla, utan det får 
man ta via mail i så fall. Han påpekar att det kan finnas en sådan funktion, men att han i så fall 
inte känner till den. 

Enkelt tar sig till önskad plats i systemet  
Han tycker att det är enkelt att navigera i systemet, även om bytet till version 4.0 har gjort att 
det tar ett tag innan man hittar. De rapporter som tidigare fanns samlade är nu utspridda bland 
de olika flikarna, men justeringar kommer att ske, och han ser inga problem med 
navigeringen. Det finns också alltid en rubrik som talar om var någonstans i systemet man är. 

Förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar  
Mattias Persson säger att när han inte förstår konsekvenserna av utförda handlingar är det för 
att hans egna kunskaper inte räcker till om hur hans handlingar påverkar hela kedjan. I de 
handlingar han utför varje dag förstår han vad som händer, men om han ska använda någon 
modul han inte känner till vill han gärna prata med någon som kan just den.  

Direkt ser att det man försöker göra blev gjort  
Han menar att han har lätt att avgöra om en handling har blivit utförd av systemet. I varje fall 
gäller detta de funktioner han använder dagligen.  

Enkelt får hjälp med att veta vad som har gjorts tidigare  
Det är enkelt att ta reda på vad som har gjorts tidigare, i varje fall de vanligaste funktionerna. 
Han tycker också att det är enkelt att finna den information han vill hitta genom att han vet 
ungefär i vilket avsnitt den ligger, och därefter kan leta sig fram.  

Vet vem som sagt vad  
Mattias Persson vet att det finns en loggfunktion som sparar viss information, men har inte 
själv använt den. Han vet dock att det har använts tidigare, och tycker att det kan vara en 
användbar funktion.  

Förstår använda begrepp  
Han tycker att han förstår de begrepp som datorn använder även om de inte alltid är sådana 
som förekommer i verksamheten. 
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Förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden  
Det är inte alltid enkelt att förstå vad felmeddelandena betyder. Det är några som han inte vet 
vad de betyder, men då kan han fråga någon annan: ”Det finns alltid någon här som kan det.”  

Får ett bra stöd för handlande i verksamheten  
Mattias Persson menar att verksamheten knappast skulle fungera utan systemet, och att de gör 
”allting” i det. Han saknar dock att kunna mäta leverantörerna och en funktion för 
leveransplaner, så hade leverantörer automatiskt kunna bli meddelade om när varor saknas. 
Han menar att det säkert går att få fram rapporter om det, eftersom informationen finns i 
systemet, men de har inget färdigt sätt att få fram det. I övrigt anser han att det är hans egen 
kunskap som sätter gränserna för vad han kan göra med systemet.  
 
Han tycker också det är bra att man kan lyfta information från systemet, om man till exempel 
vill göra delar av planeringen med något annat program. Han berättar också om att han fått 
intrycket av andra som har arbetat mer med affärssystem, att MBS Navision är mer sälj- än 
inköpsinriktat, och att till exempel SAP har större möjlighet att få fram statistik. Mattias 
Persson är ändå nöjd med möjligheterna att få fram statistik med MBS Navision. 

7.3.3 Användbarhet 
På frågan om hur han definierar användbarhet svarar han: ”Ja det är att så att man ska kunna 
utföra sitt dagliga jobb utan problem. Visst kommer man som ny till ett affärssystem är det 
klart att det är en inkörningsperiod, men i mitt dagliga jobb är det god användbarhet tycker 
jag.” 

7.3.3.1 Feedback 
En del felmeddelanden som kommer upp kan han inte förstå, och i de fallen får han fråga 
någon annan som är mer insatt. Mattias Persson berättar att det finns ett fel i systemet som gör 
att om inköpsavdelningen och produktionsavdelningen kör ett förslag samtidigt blir det fel i 
datum och även antal och liknande kan förvanskas. Han säger att systemet följer med hela 
tiden och frågar om han ska utföra handlingar eller inte.  

7.3.3.2 Konsekvent 
Han tror att systemet är konsekvent, och säger att det liknar övriga Windows-program som 
Outlook, vilket han tycker är bra.  

7.3.3.3 Lättnavigerat 
Det finns inte alltid möjlighet att ångra, till exempel om man köper in mot konto och kör en 
inleverans som visar sig vara felaktig, så går det inte att backa. Dock vet han inte hur lösbart 
det är, eftersom det är så att man kör direkt mot verksamheten. 
 
Mattias Persson säger att han kör i stort sett utan mus, eftersom det finns snabbkommandon i 
systemet som han använder. Dels för att det går snabbare, dels för att minska risken för 
musarm och andra skador. Det finns också möjlighet att lägga upp de funktioner man är mest 
intresserad av, som genvägar, och det tycker han är bra. 

7.3.3.4 Tala användarnas språk 
Mattias Persson säger att systemet följer med hela tiden och frågar om han ska utföra vissa 
handlingar. Han tycker att dialogerna på så sätt känns naturliga och ger bekräftelse på 
handlingarna. Informationen visas i en logisk ordning, även om inte ordningen framgår av 
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systemet, utan är sådant han fått lära sig på egen hand. Det är inte alltid så att det är möjligt att 
få tag i den information som man vill, eftersom en del rapporter inte är tillgängliga. Man kan 
dock anpassa systemet en del, flytta om kolumner i den ordning man vill ha dem, och därmed 
anpassa informationen så att den visas som man behöver den. Mattias Persson säger att 
språket som används är lättförståeligt.  

7.3.3.5 Effektivitet 
Systemet är effektivt eftersom det hjälper verksamheten att fungera, enligt Mattias Persson. 
Han menar att det hjälper honom väldigt mycket, och han upplever också att systemet är 
tillfredsställande och fungerar bra till det han gör, även om han skulle vilja sitta mindre och 
”knappa vid burken”.  
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7.4 Direkt observation 
Här återger vi vad vi fick fram under vår direkta observation av två användare. 

7.4.1 Observation av Sabina Torvaldsson 
Sabina Torvaldsson får som ordermottagare, ordrar skickade till sig via fax, papper eller 
telefonkontakt med kund. Hon visar hur hon då plockar upp en ny blank order som får ett 
ordernummer av systemet. Hon väljer vilken kund det gäller, skriver in att det är hon som gör 
order, skriver in vem det är som ringer och om de har ett ordernummer. Efter det plockar hon 
upp de artiklar som kunden är intresserad av. I artikellistan finns priset om de frågar vad det 
kostar, antal i lager och annan information, som svenskt och engelskt namn på produkten. De 
tabellerna har hon utarbetat själv för att få fram den information som är intressant för hennes 
verksamhet.  
 
Det finns två olika artikelnummerserier, eftersom företaget gick över till ett nytt system för 
fem år sen, men många artiklar finns kvar från det gamla systemet. Om hon känner till vilket 
artikelnummer en viss artikel har kan hon skriva in det direkt istället för att gå till 
artikeltabellen, och hon visar att om hon försöker skriva in ett artikelnummer som inte finns 
ger systemet ett felmeddelande. Om det är intressant – om en produkt exempelvis inte finns i 
lager – kan hon också gå in på inköpsorder och se vad de har för inleveransdatum.  
 
Sabina Torvaldsson frågar också kunden vart de vill ha leveransen och om de vill att det ska 
skickas med en särskild firma. Hon får också kontrollera så att inte kunden ligger på 
förskottsbetalning, för då måste de betala innan hon kan processa ordern. Det är bland annat 
vid de här tillfällena som hon vill ha bättre feedback från systemet, så att det talar om sådana 
saker självmant. När hon skrivit klart en order skriver hon ut en plocklista till lager så att de 
gör i ordning leveransen, och hon skickar även en orderbekräftelse till kund, oftast via e-post. 
 
I efterhand kan hon titta på ordrarna, och se om de har kommit iväg. Hon sätter ofta filter på 
dem som är hennes order så hon kan när dagen är slut kontrollera hur mycket som ligger kvar 
så att hon kan meddela kunden om något inte gått iväg. Sabina Torvaldsson berättar att 
kunder kan ringa och undra saker som till exempel när leveransen gick iväg, eller vad 
leveransen har för godsupplysningsnummer. Då får hon gå in på ”bokförda utleveranser”, och 
kontrollera de sakerna. Hon visar de genvägar hon har lagt upp och menar att de är väldigt 
smidiga att använda. Man kan också ha flera fönster öppna samtidigt vilket är användbart 
eftersom hon kan behöva kontrollera uppgifter från flera ställen. 
 
Det märks att Sabina Torvaldsson är van att använda systemet till de funktioner hon visar. 
Hon har lätt att använda systemet, det går fort och vi observerar inga direkta problem. Om 
hon gjorde något fel i något fält så gavs ett felmeddelande. 
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7.4.2 Observation av Mattias Persson 
Vi observerade Mattias Perssons användning av systemet, för den funktion han använde mest. 
Han använder systemet mestadels för att lägga order till leverantörer. Han använder då 
modulen Inköp, och väljer vilken leverantör han vill köra mot. Systemet räknar igenom 
beställningspunkt mot lager och kontrollerar vad som bör beställas. Dock måste Mattias 
Persson gå in och titta på alla varor det föreslår, eftersom det finns en felaktighet i systemet 
som gör att om inköpsavdelningen och produktionsavdelningen lägger förslag samtidigt kan 
det bli fel i datum och antal. Om han sedan anser att lagersaldo och produktion indikerar att 
det behöver beställas, säger han till systemet att beställa hem. Sedan ser han till att få ut 
ordern på mail eller fax och att den går iväg till leverantören. 
 
Vi observerar att Mattias Persson verkar van att använda de moduler han använder i vårt 
testfall. Han hittar snabbt i systemet och det blir inga problem, förutom att han måste gå in i 
systemet på ett sätt som inte hade behövts om inte den felaktigheten i systemet hade funnits. 
Mattias Persson har lagt upp de funktioner han använder oftast som genvägar och kan på så 
vis på ett enkelt sätt navigera i systemet. 
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8 Analys och diskussion 
I detta kapitel går vi igenom vår empiri och teori och analyserar och diskuterar de utförda 
intervjuerna och observationerna. 

8.1 Handlingsbarhet 
Här beskriver vi hur användarna vi har intervjuat och observerat ser på de olika 
handlingsbarhetsaspekterna, för att komma fram till en analys kopplad till teorin. För att få 
en röd tråd i uppsatsen använder vi genomgående samma formuleringar för kriterierna som 
Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl har gjort i sin definition av handlingsbarhet. 

8.1.1 Enkelt förstår vad som ska göras med systemet  
Användaren Sabina Torvaldsson jobbar med ordrar. Hon tycker att affärssystemet är ett 
ovanligt enkelt system att använda sig av och man förstår vad som ska göras med systemet 
jämfört med det förra affärssystemet. Det framgår också av vår observation att hon förstår vad 
man kan göra med systemet i de funktioner vi iakttar. Det förra affärssystemet som de hade 
var väldigt krångligt att använda. MBS Navision stämmer därmed bra överens med detta 
kriterium då systemet anses på ett begripligt och tydligt sätt visa vilka handlingar som kan 
utföras i en given situation. Sabina Torvaldsson anser att det framgår tydligt vilken 
handlingsreportoar som finns i MBS Navision. 
 
Enligt Karl Thysell är det enkelt att förstå vad som kan göras med systemet om man väl har 
kommit över en inlärningströskel, vilket kan ta en del tid. ”Navision består av formulär och 
där finns ett antal knappar. Mycket mer än så kan man inte göra.” Tydlig handlingsrepertoar 
innebär bland annat att det stöds och utvecklas mentala bilder av IT-systemet; något som 
underlättas av möjligheten att göra egna genvägar. Mattias Persson, en av användarna, tycker 
att det är en mycket bra egenskap med systemet.  

8.1.2 Kan ”säga” det man vill genom systemet  
Det går via affärssystemet på sätt och vis att säga det man vill genom affärssystemet. Detta för 
att kunna kommunicera med andra i verksamheten. Det finns möjligheter att skicka vidare 
information i systemet, med kommentarsfält. Dock verkar inte alla användare titta där, enligt 
Mattias Persson, men det beror ju inte på begränsningar i systemet. Man kan lägga till många 
fält, så möjligheten att säga det man vill finns, men det är inte säkert att alla användare nås av 
informationen om de inte går in i fältet. Om man som användare vill ha fler fält för att 
beskriva artiklar eller liknande är det i alla fall enkelt att lägga till. Information kan enkelt 
skickas vidare. Användarna saknar dock vissa rapporter och statistikmöjligheter. Detta är 
dock något som kan ändras, eftersom informationen finns i systemet, och det är möjligt att 
anpassa och skapa egna rapporter. Mattias Persson menar att det mestadels är hans egen brist 
på kunskap som sätter begränsning på hans möjlighet att använda systemet. 

8.1.3 Enkelt tar sig till önskad plats i systemet  
Det går enligt Sabina Torvaldsson att på ett enkelt sätt navigera i systemet och det kan därmed 
anses att det finns ett navigeringsstöd i MBS Navision. Det finns flera olika sätt att kunna 
navigera i affärssystemet. Sabina Torvaldsson tycker att det finns väldigt bra 
kortkommmandon. Det är möjligt för användare av MBS Navision att navigera både 
hierarkiskt, sekventiellt och via direkt navigering samtidigt som de kan se var i systemet de 
befinner sig. Detta möjliggör att det är enkelt att kunna navigera och lokalisera var en 
verksamhetshandling kan utföras. 
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Våra intervjupersoner anser att MBS Navision är lättnavigerbart, även om det var ännu lättare 
i tidigare versioner. Uppdateringen till version 4.0 har gjort det lite svårare, men det är 
fortfarande enkelt. Det finns möjlighet till kortkommandon, men våra intervjupersoner är lite 
oense om hur mycket de används. Enligt Mattias Persson kör de flesta utan mus, medan 
Sabina Torvaldsson menar att kortkommandona inte används så mycket som vore önskvärt. 
Möjligheten att göra egna genvägar och menyer är något som uppskattas av användarna, och 
enligt Karl Thysell gör de flesta utom han på det viset. I vår observation ser vi också att 
genvägarna är användbara för användarna eftersom det gör att de på ett snabbt och enkelt sätt 
kommer till de funktioner som respektive användare oftast använder. Användarna framhåller 
också att systemet följer Windows-standard, vilket gör det lätt om man är van vid andra 
Windows-program.  

8.1.4 Förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar  
Användaren Sabina Torvaldsson märker via affärssystemet att hennes verksamhetshandling 
reageras hos IT-systemet genom att den utför en systemhandling som att skärmdokumentet 
uppdateras. Hon kan se att saker utförs och tittar till exempel på eftermiddagen om vissa 
ordrar skickats iväg till kund. 
 
De användare vi har intervjuat förefaller nöjda. Eftersom de arbetar i systemet vet de vad som 
händer. Kanske vore det annorlunda om det är moduler de inte så ofta befinner sig i? Mattias 
Persson säger att han vet precis vad som händer i sitt dagliga arbete, men: ”sen kan man gå ut 
på osäker mark, de moduler jag inte är inne i annars, och då vill jag gärna prata med någon 
som kan just den modulen då.”. Enligt både Karl Thysell och Mattias Persson är det inte 
systemet som brister, utan användarnas förkunskaper: ”Det är väl mest att jag själv inte förstår 
eller har förstått hur det påverkar hela kedjan”, säger Mattias Persson, och Karl Thysell menar 
att det ”hänger på vilken insikt och kunskap man har om bokföring och vad ett integrerat 
system betyder.” 

8.1.5 Direkt ser att det man försöker göra blev gjort  
Det finns olika sätt för användaren att få bekräftelse gällande en utförd verksamhetshandling i 
MBS Navision. I MBS Navision ser användaren detta direkt att det man försöker göra blev 
gjort till exempel när de skriver en order då ser de att den bevisligen ligger kvar uppdaterad på 
skärmen. Samma sak är de när de skriver ut en plocklista och kan se att den finns kvar och är 
uppdaterad på skärmen. För faktura och följesedlar kan de se att informationen flyttas över till 
andra system. När det sker en utleverans skapas sådana dokument upp. Ibland försvinner 
information från skärmen, och användaren tar då för givet att det har uppdaterats. 
 
Enligt Mattias Persson följer affärssystemet med hela tiden och frågar om han ska utföra vissa 
handlingar. Användarna är nöjda med feedbacken, och Karl Thysell menar att han inte vill ha 
mer utförlig feedback än att han ser att sakerna på skärmen försvinner. Han menar att mer 
utförlig feedback kan vara bra för en lekman men inte för en professionell användare. 
Eftersom användarna är vana vid systemet vet de också vad som händer även om systemet 
inte ger klara meddelanden. 

8.1.6 Enkelt får hjälp med att veta vad som har gjorts tidigare  
Det går att på ett lättillgängligt sätt komma åt den information som är baserad på tidigare 
utförda handlingar. Detta då det enligt Sabina Torvaldsson lätt går att söka fram den 
eftersökta informationen då det finns historik på allt som har utförts via affärssystemet. Det är 
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lätt att söka i sökrutor så länge alla uppgifter är ifyllda. Det går därigenom att få fram 
historiska handlingar som finns lagrat i verksamhetsminnet. I andra situationer kan det hända 
att hon begär hjälp hur hon ska gå tillväga. 
 
Det är full spårbarhet i verksamhetsminnet, och den information som är aktuell för 
användarna kan de för det mesta på ett enkelt sätt få fram. Ibland är det dock så, enligt Karl 
Thysell, att man vet att den efterfrågade informationen finns i systemet, men det kan vara 
väldigt svårt att komma på ett sätt att få ut den. 

8.1.7 Vet vem som har sagt vad  
Enligt Sabina Torvaldsson är det till viss del möjligt att se vem som är ansvarig för en 
handling som utförts av systemet men det saknas dock ibland på vissa ställen. Hon anser att 
när det till exempel ska skriva ordrar vore det önskvärt att se vem som har skrivit en order för 
att kunna inhämta mer information om den specifika ordern. Det är något de kunde i det förra 
affärssystemet innan de gick över till nuvarande systemet. När Sabina Torvaldsson använder 
systemet skriver hon själv i att det är hon som tagit emot ordern, men det är inget som 
systemet gör av sig självt. Det stämmer därmed till viss del med handlingsbarhetskriteriet att 
kunna veta vem som har sagt vad genom systemet. Detta för att kunna tillhandahålla mer 
information än det som tillhandahålls av IT-systemet, då det kan finnas ett behov av att kunna 
kontakta den person som har sagt något genom systemet och vem som är ansvarig för ett 
meddelande. Detta är något som delvis stämmer överens med hur HTC Sweden AB anpassade 
version av MBS Navision ser ut i dagsläget. Det finns möjlighet att lägga till fält för att se 
vem som har sagt vad. Dock uttrycker Sabina Torvaldsson ett behov av att även kunna se det i 
de delar som inte har så i dagsläget, till exempel orderdelen av systemet. Detta är ingen 
begränsning i själva affärssystemet då de själva kan lägga in exakt vilka fält som ska finnas i 
olika situationer i systemet. Utan det är ett medvetet val av de ansvariga för affärssystemet 
hos HTC som inte har valt att lägga till detta fält för att visa vem som är ansvarig för en order. 
Hon måste dock själv fylla i manuellt i affärssystemet för att andra ska kunna se om det är 
hon som utfört en handling. 
 
Man kan med en loggfunktion se vem som har utfört vissa handlingar. Det är möjligt att det 
inte alltid är så intressant i systemet, eftersom en av användarna aldrig har använt funktionen 
och vet inte hur man gör för att använda den. Man kan själv välja, med ändringslogg, vilka 
tabeller som ska sparas. Det finns vissa problem med användandet av systemet och vem som 
gör vad. Information kan exempelvis förvanskas om inköpsavdelningen och 
produktionsavdelningen gör förslag samtidigt.  

8.1.8 Förstår använda begrepp  
Användarna verkar nöjda med språket som används, även om vissa felmeddelanden som 
kommer upp är obegripliga för andra än programmerarna. I övrigt är språket lättförståeligt, 
och även om språket inte är detsamma som används i verksamheten beror det mest på att det 
inte finns så stort behov av ett sådant språk i verksamheten, enligt Mattias Persson. Karl 
Thysell säger: ”Det finns fikonspråk i alla branscher, så det är lite blandat.” Sabina 
Torvaldsson anser att IT-systemet har ett språk som motsvaras av användaren och 
verksamhetens språkbruk. Detta då det är lätt att förstå använda begrepp och vad de innebär 
vilket gör att missförstånd kan undvikas mellan affärssystemet och användaren. Språket 
bestående av begrepp och termer anses därmed vara lätt att förstå och utgör därmed en 
begriplig och naturlig delmängd av verksamhetens språk. 
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8.1.9 Förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden  
De flesta skärmdokument som kommer upp är intentionellt tydliga, på det sättet att 
användarna förstår vad som kan utföras, när de har läst dem. Avsikten med skärmdokumenten 
framgår på så vis. Dock finns det en del hjälpmeddelanden, enligt alla användarna, som inte är 
lättförståeliga. MBS Navision stämmer därmed inte överens med detta kriterium då det enligt 
användaren råder tvekan om vad den kommunikativa avsikten är. Vad en del av dessa 
meddelanden betyder har användaren efter att ha arbetat med systemet lärt sig efter hand. 
MBS Navision kan därmed inte anses vara fullt ut intentionellt tydligt, även om de flesta 
meddelandena är tydliga. 

8.1.10 Får ett bra stöd för handlande i verksamheten 
MBS Navision ger goda förutsättningar genom innehållet i skärmdokumenten att både genom 
IT-systemet och utanför IT-systemet möjliggöra utförande av verksamhetshandlingar. Genom 
att systemet är konsekvent att använda gör att systemet är lätt att använda genom att de 
handlingar som erbjuds är lämpliga och lättillgängliga för användaren. Sabina Torvaldsson 
anser att det via affärssystemet framgår på ett tydligt sätt i vilken ordning olika handlingar ska 
utföras, medan Mattias Persson säger att ordningen inte är självklar, utan något han lärt sig 
efterhand. Sabina Torvaldsson tycker att orderhanteringen är enkel att använda och inte består 
av så många steg som dem som sysslar med ekonomi har.  
 
Det märks i vår observation av Sabina Torvaldsson att hon är van att använda systemet och 
kan använda systemet till de handlingar som är viktigast för hennes arbete. Den information 
som hon får via affärssystemet kan på ett enkelt sätt tolkas så att det stödjer hennes arbete för 
det mesta. Det finns även vissa problem med systemet. Vi får i vår observation av Mattias 
Persson reda på att han inte kan lita på siffrorna som systemet ger honom vid ett tillfälle, 
eftersom siffrorna blir förvanskade om inköpsavdelningen och produktionsavdelningen 
arbetar med samma funktion. Detta är inte något som ger ett bra stöd för handlingar i 
verksamheten. 
 
Informationen ska kunna tolkas på ett enkelt sätt för användaren, vilket våra intervjupersoner 
tycker sker. Systemet är också handlingsstödjande på det viset att man kan lyfta ur 
information till andra system, om det är intressant. Mattias Persson berättar att han inte alltid 
gör all planering i MBS Navision, men att det då är enkelt att flytta information över till andra 
program. 

8.2 Användbarhet 
Här beskriver vi hur användarna vi har intervjuat och observerat ser på de olika 
användbarhetsaspekterna, för att komma fram till en analys kopplad till teorin. 

8.2.1 Feedback 
Användaren får kontinuerlig feedback från systemet gällande vad som har utförts inom en 
rimlig tid. Detta sker genom att användaren kan se att de handlingar som utförs försvinner i 
affärssystemet men däremot får användaren inte alltid en bekräftelsedialog på det som utförs. 
Våra användare är ändå nöjda med mängden feedback. Eftersom de känner till systemet vet de 
också vad som händer när de utför olika handlingar, även om systemet inte säger något. För 
en ovan användare kan det vara annorlunda. Karl Thysell menar att mer utförlig feedback kan 
vara bra för en lekman men inte för en professionell användare. 
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Felmeddelandena är inte alltid bra eftersom de är anpassade till programmeraren och inte 
användaren. De användare vi har talat med kan därför inte alltid förstå dessa felmeddelanden, 
även om de har lärt sig vad vissa av dem betyder. 
 
De formulär användaren måste fylla i säger systemet till om, om de inte är ifyllda. Systemet är 
inte alltid väl designat för att förhindra felmeddelanden. Om till exempel både produktion och 
inköp arbetar samtidigt med ett förslag kan det bli fel på datum och antal.  

8.2.2 Nytta 
Användarna anser att de via affärssystemet upplever en stor nytta av att använda det i sitt 
dagliga arbete. Detta då det är möjligt att finna den information som de är ute efter. Ibland går 
det dock inte att få fram informationen i systemet vilket upplevs frustrerande men går att lösa 
på andra sätt. I det stora hela går det att säga att HTC har haft en mycket stor nytta av 
affärssystemet både då det gäller till exempel verksamhetsnytta och effektivisering. Systemet 
upplevs fungera på ett ändamålsenligt sätt för verksamheten och det går därmed att säga att 
systemet har en hög användbarhet. 
 
MBS Navision bidrar med struktur och ordning till verksamheten. Enligt både Karl Thysell 
och Mattias Persson skulle det inte gå göra arbetet manuellt189. Affärssystemet bidrar på så 
sätt med en effektivitetsnytta, något som kan sägas vara målet med införandet av ett 
affärssystem. Detta eftersom affärssystemet kopplar ihop verksamhetens olika delar. HTC 
hade tidigare ett annat affärssystem, som de var tvungna att byta ut eftersom det inte passade 
för det större företag som HTC hade utvecklats till.  
 
Systemet är enkelt och även de användare på HTC som inte har så stor datorvana kan på så 
sätt lära sig att använda systemet och göra egna genvägar till de funktioner som de använder 
mest. Det finns också stora möjligheter att anpassa systemet till HTC:s sätt att arbeta; något 
som har gjorts i stor utsträckning, enligt Karl Thysell. Systemet har på så sätt en inbyggd 
flexibilitet.  

8.2.3 Tilltalande 
De intervjuade användarna upplever mestadels en tillfredsställelse av att använda 
affärssystemet vilket leder till positiva attityder vid användning av systemet. De gånger 
användarna inte finner tillfredsställelse och upplever obehag av att använda systemet beror det 
på att det inte går att få ut den information som de önskar. Detta berör framför allt 
rapportering och statistik av olika slag. I det stora hela verkar det som affärssystemet 
uppfyller verksamhetens specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt i dess verksamhetskontext. 

8.2.4 Konsekvent 
Ett system bör vara konsekvent vid olika situationer, ord eller handlingar och leda till samma 
effekt från systemet vilket göra att användaren kommer känna igen sig. Affärssystemet anses 
av alla intervjuade användare vara konsekvent vid användning av systemet och följer även 
Windows-standard. Att systemet följer Windows-standard gör att användningen av systemet 
underlättas då det är en standard som många användare är vana vid.  

                                                 
189 Se sida 53 och 58 
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8.2.5 Lättnavigerat 
Affärssystemet erbjuder användaren ibland via användargränssnittet möjlighet att kunna ångra 
de fel som uppstår vid användning av affärssystemet. Det är dock endast i de fall då 
affärssystemet skriver i enbart en av systemets tabeller för en utförd handling. Det går inte att 
ångra om man utfört åtgärder mot konton i verksamheten. Det kan därmed anses att 
affärssystemet till viss del uppfyller kriteriet att på ett enkelt sätt kunna återkomma till en 
tidigare situation med hjälp av en ångrafunktion. I de fall användaren inte kan använda sig av 
någon ångrafunktion i systemet får användaren använda sig av andra åtgärder för att lösa den 
problematiken. Enligt Karl Thysell är en mer utökad ångrafunktion inte något som vore 
eftersträvansvärt förutom i vissa fall.190 
 
Användarna har möjlighet att göra egna genvägar till de moduler och funktioner som används 
oftast. Det är något som utnyttjas i stor grad, och både Sabina Torvaldsson och Mattias 
Persson är väldigt nöjda med den funktionen. Kortkommandon finns i stor utsträckning i 
systemet, och Mattias Persson menar att de sällan använder musen överhuvudtaget. Sabina 
Torvaldsson menar däremot att de i allmänhet är dåliga på att använda kortkommandon och 
bör bli bättre, men alla är överens om att det finns god tillgång till kortkommandon i 
programmet. 
 
Affärssystemet är anpassat för att fungera väl med både nybörjaranvändare likväl som 
expertanvändare. Detta genom att systemet erbjuder olika typer av navigeringsmöjligheter 
som till exempel kortkommandon som underlättar att expertanvändare kan utföra vanliga 
funktioner snabbare. Även om det var lättare i tidigare versioner för en användare att kunna 
förflytta sig i systemet.  

8.2.6 Tala användarens språk 
Affärssystemet verkar stämma ganska väl med Jakob Nielsens kriterium gällande att 
användargränssnittet bör vara så enkelt som möjligt för användaren att använda. 
Informationen som presenteras ska vara aktuell och inte irrelevant för användningen, vilket är 
något som stämmer för systemet enligt våra användare. Vid observation av systemet såg vi 
också att det verkade stämma överens med personernas sätt att tänka när de utför sina 
arbetsuppgifter. Det är dock möjligt att de på något sätt har anpassat sitt sätt att tänka efter 
systemet. Systemets dialoger följer ofta Windows-standard vilket gör att det innehåller den 
information som användaren kan förvänta sig hitta.  
 
Det stämmer även till stor del att den information som användaren behöver finns tillgänglig 
på den plats och tidpunkt som den behövs. Detta då Karl Thysell tycker att den information 
som han behöver ibland finns tillgänglig via affärssystemet. Enligt Jakob Nielsen är det 
optimala att användaren får exakt den information som den behöver och inte mer än det på 
exakt den plats och tidpunkt den behövs. 
 
Det verkar som affärssystemet stämmer till viss del med kriteriet att systemet bör ha ett 
språkbruk som är lättförståeligt. Det innebär att systemet bör ha ett användargränssnitt där 
systemet använder användarens språk vilket det verkar göra då användarna tycker att 
språkbruket är lättförståeligt. Användaren Karl Thysell tillägger dock att det förekommer 
fackspråk och det gör ibland att systemet inte är lika lättförståeligt. Det kan ibland enligt 
Jakob Nielsen vara bättre att använda sig av mer specialiserade ord som endast används av en 

                                                 
190 Se sida 53 
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mindre del användare, vilket kan ses vara fallet med fackspråk. Det verkar som att MBS 
Navision utgår från användarens synvinkel och kan därför anses till stor del tala användarens 
språk. Dock är det inte alltid så, eftersom det finns felmeddelanden som inte är anpassade för 
användaren, utan för programmeraren. 

8.2.7 Effektivitet 
All information som är intressant följer med i formulären. Om ett underfönster öppnas 
behöver användaren inte minnas vad som hänt innan. Användarna vi har intervjuat tycker att 
det är ett enkelt system. 
 
En av våra användare tar fram som en definition på användbarhet, att man inte behöver lära 
sig något utan kan ”knappa sig fram”.191 Ingen av våra användare verkar behöva 
dokumentation i stor del, däremot kan de höra av sig till leverantören om något inte funkar 
som det ska. Det finns en hjälpavdelning för varje del av systemet, som de kan använda sig 
av. 

8.2.8 Ändamålsenlighet 
Affärssystemet upplevs av användaren Karl Thysell som ett ändamålsenligt system som gör 
att användaren kan uppnå verksamhetsmålen med en noggrannhet och fullständighet vid 
användning av systemet. Han anser dock att produktionsmodulen kunde vara bättre. Det går 
tack vare användningen av affärssystemet att uppnå en bättre effektivitet än vad som var 
möjligt tidigare då arbetsuppgifterna utfördes manuellt. Systemet möjliggör för användare att 
snabbt kunna finna det denne söker efter, något som ibland var väldigt svårt att göra manuellt. 
Ibland tar affärssystemet lång tid på sig att utföra en viss arbetsuppgift som kräver en ganska 
stor resursåtgång för att utföras. Även om systemet kräver för vissa arbetsuppgifter en stor 
resursåtgång går det ändå att säga att det är effektivt i förhållande till den noggrannhet och 
fullständighet användaren uppnår. Detta genom att systemet låter användaren kunna ändra ett 
fältvärde som till exempel artikelnummer som då ändras tillbaks i all historik.  

8.3 Skillnader och likheter mellan handlingsbarhet och 
användbarhet 

Handlingsbarhet koncentrerar sig mer på den sociala aspekten av ett IT-system. Detta är också 
något som Gulliksen och Göransson samt Allwood, Ottersten och Berndtsson använder i sina 
definitioner av användbarhet. I vår analys märkte vi att ISO-standarden, som Gulliksen och 
Göransson använder sig av, är väldigt bred och täcker in de sociala aspekterna mellan 
användarna och IT-systemet, vilket också Cronholm och Goldkuhl har försökt att göra. Det 
verkar som om Cronholm och Goldkuhl har utgått mestadels från Jakob Nielsens definition av 
användbarhet när det gäller interaktionskvalitet, som fokuserar sig på användargränssnittet 
och utesluter de sociala aspekterna. 
 
När vi analyserade systemet ur handlingsbarhets- och användbarhetsperspektiv lade vi märke 
till att analysen ur ett handlingsbarhetsperspektiv blir mer koncentrerad på flödet av 
information genom systemet, och hur användarna kan använda informationen utanför IT-
systemet. Handlingsbarhet fokuserar på hur användarna kan kommunicera med hjälp av och 
utanför systemet, medan användbarhet fokuserar på användarens kommunikation med 
systemet.  
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Handlingsbarhet tar också upp att användarna ska förstå på ett enkelt sätt vilken 
handlingsrepertoar systemet har. Detta är något som inte direkt tas upp av något av 
användbarhetsperspektiven vi har använt oss av. De intervjuade användarna anser att de har 
en god förståelse för vilka handlingar man kan utföra i systemet. Särskilt gäller det för de 
moduler och funktioner de oftast använder sig av. 
 
Ett kriterium för att ett system ska vara handlingsbart är att man ska kunna säga det man vill 
genom systemet, och kunna föra vidare information. Dessa kommunikationshandlingar bidrar 
till ökad samförståelse mellan olika aktörer för olika typer av affärsrelationer. Detta tas inte 
upp av användbarhetsperspektiven, som mer koncentrerar sig på kommunikationen mellan 
systemet och användarna, och inte mellan användarna själva. Att föra vidare information 
mellan olika avdelningar är kanske särskilt viktigt när man använder ett affärssystem, 
eftersom de olika användarna där har vitt skilda arbetsuppgifter men ändå delvis begagnar sig 
av samma information. Våra användare tycker att systemet mestadels ger ett gott stöd för 
detta, men att användarna inte alltid använder sig av de möjligheter som systemet 
tillhandahåller. 
 
Både handlingsbarhet och användbarhet tar upp att meddelanden ska vara författade på ett sätt 
så att användaren förstår dem. Systemet verkar ha en begreppsapparat som till stor del är 
förståelig för användarna, och det finns tillgång till hjälpfunktion. Dock tar handlingsbarhet 
även upp den intentionella aspekten, så att användaren inte bara ska förstå det som står utan 
också förstå vad det är ett uttryck för, till exempel om det är en handlingsrekommendation. 
Det förekommer en del konstiga felmeddelanden i systemet, men användarna förstår ändå vad 
de har för avsikt. Dock är de inte författade på ett sätt som användarna kan förstå. 
 
Att systemet ska vara lätt att navigera i tas upp av både handlingsbarhet och vissa 
användbarhetsperspektiv. Det innebär att det ska finnas olika möjligheter till navigering i 
systemet och att navigeringen ska vara enkel att hantera. Detta leder till att användaren får 
enklare att använda systemet, och att kommunikationen med systemet underlättas. MBS 
Navision uppfyller enligt våra intervjupersoner det kravet192, något som vi också ser i vår 
observation av användning av systemet.  
 
Både handlingsbarhet och användbarhet lägger också vikt vid att systemet ger en god 
feedback till användaren, samt att systemet är konsekvent att använda, även om de uttrycker 
detta på olika sätt. Personifiering är däremot något som framhävs mer av handlingsbarhet, och 
det framgår att MBS Navision i verksamhetskontexten inte är fullt personifierat, även om det 
kan gå att ordna med en så kallad ändringslogg. Detta skulle inte framgå med 
användbarhetsperspektivet eftersom det inte direkt tar hänsyn till den delen. 
 
Handlingsbarhet tar upp att systemet ska ge ett bra stöd för handlande i verksamheten, vilket 
kan jämföras med begreppet nytta i användbarhet. Nytta, som det används i användbarhet tar 
dock endast upp vilken nytta företaget har av själva systemet, medan stöd för handlande även 
innebär att systemet ska stödja handlingar utanför systemet. Detta är något som användarna 
generellt sett tycker att systemet ger ett bra stöd för. Användarna menar också att 
verksamheten har nytta av systemet och att verksamheten knappast hade fungerat utan 
systemet. 

                                                 
192 Se sida 49, 54 och 57 
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8.3.1 För- och nackdelar med handlingsbarhet och användbarhet 
Handlingsbarhet fokuserar som sagt på den kommunikativa avsikten. Detta för att underlätta 
handlande både i och utanför IT-systemet genom bättre kommunikation mellan olika aktörer i 
verksamheten. Vi ser att det är särskilt positivt i ett system som har flera användare och 
användare med varierande arbetsuppgifter. Detta eftersom användarna inte alltid har så stor 
inblick och förståelse i de andra användarnas uppgifter, och därigenom måste den information 
som förs vidare vara lättförståelig.  
 
Nackdelen med handlingsbarhet är att det inte tar stor hänsyn till användarvänlighet eller 
själva utformningen av systemet. Därför är det inte så intressant med handlingsbarhet som 
perspektiv om det gäller system som har enskilda användare som inte direkt har något 
kommunikationsbehov med andra användare. 
 
Användbarhet fokuserar i mycket större grad än handlingsbarhet på människa-
datorinteraktion. Därigenom är det lättare att komma fram till slutsatser om huruvida systemet 
är utformat på ett bra sätt. Det är lättare att uppnå ett system som är effektivt och 
ändamålsenligt för den enskilde användaren med användbarhet som perspektiv. Det är dock 
inte säkert att systemet uppfyller kommunikativa behov och möjligheter att vidarebefordra all 
relevant information. Detta eftersom användbarhet bortser från den kommunikativa aspekten 
mellan användare i systemet. 
 
Ett system kan ha hög användbarhet men låg handlingsbarhet, men också tvärtom. Vi ser inga 
tecken på att de två perspektiven är motstridande på något sätt, utan tvärtom kompletterar de 
varandra genom att de fokuserar på olika saker. Det ideala systemet är ett som har både hög 
användbarhet och handlingsbarhet. 

8.4 Metodmässiga erfarenheter 
Vi tycker att det fungerade bra att intervjua de anställda på HTC Sweden AB. De användare 
vi intervjuade var insatta i sina respektive arbetsområden och använde systemet i stort sett 
dagligen. Intervjuerna gav underlag till vårt fortsatta arbete med uppsatsen. 
 
I vår direktobservation observerade vi två användares användning av systemet. Det gav oss 
underlag för att förstå hur de använder systemet i sin dagliga verksamhet. Det var i vissa fall 
svårt för användarna att analysera systemet i intervjusituationen, eftersom de inte är vana att 
tänka på systemet på det sättet. Eftersom användarna vi observerade använde moduler som de 
är välbekanta med kan det hända att observationen skulle ge ett annat resultat om det var mer 
ovana användare eller om användarna använde moduler de inte känner till så bra.  
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9 Slutsats 
I slutsatskapitlet skriver vi de slutsatser vi kommit fram till genom analys och diskussion.  

9.1 Vad innebär handlingsbarhet för ett affärssystem? 
Handlingsbarhet som begrepp är att se hur användarna kommunicerar inom och utanför IT-
systemet och hur IT-systemet underlättar användarnas handlingar193. Eftersom ett 
affärssystem i grunden är flera system som ska kunna ta hand om många delar av 
verksamheten är det viktigt att information kan överföras inom systemet194. Vårt observerade 
system i sin verksamhetskontext kan sägas ha hög handlingsbarhet eftersom det underlättar 
användarnas verksamhetshandlingar. Begränsningarna vi ser ligger egentligen inte i systemet 
utan i användarnas sätt att utnyttja systemet. Till exempel är personifieringen i systemet inte 
optimal195, beroende på hur programmerarna har valt att anpassa programmet. 
 
Handlingsbarhet i sig tror vi är ett fruktbart sätt att se på affärssystem. Detta eftersom det i 
stor grad kan användas för att se om systemet vidarebefordrar information på ett bra sätt. På 
så sätt kan handlingsbarhet vara användbart för att utvärdera den sociala nytta ett system kan 
tillhandahålla. Dock tar inte handlingsbarhet hänsyn till den direkta effektiviteten eller det 
direkta informationsinnehållet i systemet, utan ser mer till kommunikationsprocesser.196 
Därigenom kan man inte från ett handlingsbarhetsperspektiv egentligen uttala sig om systemet 
är nyttigt för verksamhetens effektivitet.  

9.2 Vad innebär användbarhet för ett affärssystem? 
De olika sätten att definiera användbarhet skiljer sig en hel del från varandra. Användbarhet 
enligt Nielsen ser mest till den grafiska delen av systemet, som skärminnehåll.197 Det sättet att 
se på användbarhet blir enligt oss för snävt om man vill utvärdera ett affärssystem, eftersom 
det inte tar hänsyn till sociala aspekter eller själva verksamhetsnyttan. 
 
ISO-standarden är å andra sidan mycket brett formulerat, då den täcker in att ett system ska 
vara ändamålsenligt, tillfredsställande och effektivt.198 Vad dessa ord innebär är varierande 
beroende på vad man som användare har för förkunskaper och vad systemet ska användas till. 
Detta täcker även in den sociala delen, men är i sig inte tillräckligt konkret för att kunna 
användas till en utvärdering. 
 
Allwood, Ottersten och Berndtsson utgår från hur användarvänligt systemet är, samt nyttan 
användarna har av systemet gällande verksamheten.199 Vi anser därmed att enligt denna 
definition av användbarhet ser användarna i sitt sociala sammanhang vad deras individuella 
arbete kan leda till för nytta för verksamheten. Detta sätt att se på ett affärssystem är 
intressant, eftersom det sammanlänkar verksamhetens behov med användarnas. Eftersom 

                                                 
193 Se sida 20 

194 Se sida 37 

195 Se sida 64 

196 Se sida 21 

197 Se sida 27 

198 Se sida 25 

199 Se sida 24 och 26 
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målet med ett affärssystem ofta är att effektivisera verksamheten och flödet av information200 
tror vi att det är det mest givande sättet att se på användbarhet i ett affärssystem. 

9.3 Vilken spänning finns det mellan affärssystem och 
verksamheten i dess verksamhetskontext? 

Vi hävdar att det generellt brukar uppstå en spänning mellan verksamheten och affärssystemet 
då de flesta verksamheter har inarbetade processer och arbetssätt vilket gör verksamheten 
unik.201 Eftersom affärssystem inte är skräddarsydda efter verksamheten uppstår det en klyfta 
mellan verksamheten och systemet. Denna kan ofta överbryggas genom att företaget kan 
anpassa systemet efter sitt sätt att arbeta.202 Eftersom HTC har valt ett affärssystem som har 
en inbyggd flexibilitet har företaget kunnat förändra systemet efter sina processer och 
arbetsuppgifter.203  
 
Med hjälp av att utgå från handlingsbarhet hade HTC kunnat få sitt affärssystem ännu mer 
handlingsbart än vad det nu är då det går att förändra MBS Navision efter verksamhetens 
krav. Dock har det visat sig att affärssystemet ändå har en ganska hög handlingsbarhet utan att 
verksamheten har vetat om vad själva begreppet handlingsbarhet innebär. Detta eftersom flera 
av handlingsbarhetskriterierna kan ha känts logiska och självklara för verksamheten att 
implementera i ett system. Verksamheten har utfört sina anpassningar av affärssystemet själva 
eller med hjälp av konsulter.204 Om företaget hade haft kännedom om handlingsbarhet hade 
man kunnat lösa vissa problem innan de uppkom, till exempel att det ibland är svårt att få reda 
på vem det är som har utfört en viss handling i systemet.205 Detta eftersom handlingsbarhet 
som perspektiv sätter fokus på vissa egenskaper hos system som kanske inte utvecklarna eller 
de som anpassar systemet efter företaget har kommit att tänka på. När det gäller användbarhet 
har MBS Navision redan en hög grad av användbarhet och verkar därmed ha överbryggt den 
spänning som finns mellan ett standardiserat affärssystem och verksamheten. 
 
Därigenom finns det ingen stor spänning mellan själva systemet och verksamheten i vårt 
observerade fall. Dock förekommer det att det saknas exempelvis rapporter som kan vara 
intressanta för företaget. Eftersom informationen finns i systemet kan ändå företaget få fram 
dessa rapporter, efter programmering. Det går även att använda sig av MS Excel eller 
fuskknep för att få fram informationen från affärssystemet.206 Att systemet är så flexibelt och 
lätt att anpassa leder paradoxalt också till en del problem, eftersom det kan bli så att 
uppdateringar krockar med andra uppdateringar.207 

                                                 
200 Se sida 37 

201 Se sida 38 

202 Se sida 38 

203 Se sida 47 

204 Se sida 46 och 47 

205 Se sida 64 

206 Se sida 51 

207 Se sida 47 
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9.4 Hur kompletterar handlingsbarhet och användbarhet varandra i 
samma verksamhetskontext? 

Handlingsbarhet och användbarhet är begrepp som tangerar varandra, och i många fall 
överlappar varandra.208 Det beror mycket på vilket perspektiv på användbarhet man använder 
sig av. Av de användbarhetsperspektiv vi har använt oss av, går ISO-standarden och 
användbarhet enligt Allwood, Ottersten och Berndtsson, mycket in på de sociala aspekterna, 
vilket också gäller handlingsbarhet. Det som handlingsbarhet bidrar med som inget av de 
användbarhetsperspektiv vi har använt oss av gör, är ett fokus på kommunikationsprocessen 
och kommunikation mellan användare, medan användbarhetsperspektivet i regel utgår från 
den enskilde användaren209. I den verksamhetskontext vi har studerat är det viktigt att kunna 
föra vidare information mellan olika avdelningar, men det är inte alltid fullt personifierat.210 
Detta hade vi inte kommit till fram genom att använda oss av enbart användbarhet, eftersom 
det i första hand rör den enskilde användaren. Något som handlingsbarhet inte lägger stor 
tonvikt vid är de rent konkreta frågorna som Nielsens perspektiv på användbarhet gör. 
Användbarhetsperspektivet är således bättre att utgå från om det som är intressant är den 
enskilde användarens upplevelse av systemet, medan handlingsbarhet är bättre för att se 
systemet som sådant i verksamhetskontexten. Vi anser dock att dessa perspektiv går väl att 
använda tillsammans och kan bidra till att man upptäcker saker som man med användning av 
bara ett perspektiv inte skulle komma fram till. 
 
Böckert och Thulin har i en uppsats211 tagit fram en egen definition av handlingsbarhet för 
affärssystem. Denna definition innehåller bland annat att systemet och verksamheten ska 
mötas vid en ömsesidig relationsanpassning, samt att användarna ska vara väl bekanta med 
systemets möjligheter och begränsningar. Vi anser att dessa modifieringar kan vara behövliga, 
men att användbarhetsperspektivet ändå kan bidra med aspekter, exempelvis om den enskilde 
användare, som handlingsbarheten inte gör. 

                                                 
208 Se sida 28 och 29 

209 Se sida 19 

210 Se sida 64 

211 Böckert & Thulin, 2005 
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10 Avslutande reflektioner  
I det här kapitlet skriver vi om saker vi har reflekterat över under arbetets gång. Vi skriver 
också om vad arbetet betyder för oss personligen.  
 
Under vårt arbete har vi insett att det finns många olika sätt att se på system, även inom ett 
enskilt område som användbarhet. Våra tre användare hade varsin definition av användbarhet, 
som alla skilde sig från varandra, medan handlingsbarhet är ett så pass nytt område att få 
människor vet om vad det är och har åsikter om det. Eftersom många system är integrerade 
med varandra idag tror vi att handlingsbarhet är ett begrepp som kommer att bli mer och mer 
användbart. 
 
Användare i allmänhet tänker ofta inte i termer om användbarhet och handlingsbarhet. 
Användarna vi har intervjuat har inte varit vana att tänka på systemet i abstrakta termer, utan 
besitter en tyst kunskap om systemet. Våra användare var på olika nivå: en superanvändare, 
en ganska ny användare och en mellananvändare. Även om affärssystemet länkar samman 
olika moduler och funktioner i verksamheten använder varje användare mestadels en eller ett 
fåtal moduler i sitt arbete.  
 
Vi anser att man med hjälp av handlingsbarhet och användbarhet kan se vilka spänningar som 
finns mellan verksamheten i sig och affärssystem och hur dessa skillnader kan jämkas 
samman med hjälp av dessa perspektiv. I framtiden kan det vara intressant att göra studier om 
företag som tagit hänsyn till handlingbarhets- respektive användbarhetsperspektiv när de har 
valt affärssystem för att se vilken nytta de olika perspektiven ger. Det vore även intressant att 
göra studier på flera företag för att se hur handlingsbarhet och användbarhet kan vara 
fruktbart för olika sorters verksamheter. Det skulle det också vara intressant att göra en studie 
som liknar denna uppsats men där forskaren samlar in empiriskt material från flera liknande 
företag.  
 
Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om både användbarhet och handlingsbarhet, samt 
om affärssystem. Det har varit mycket intressant och givande att skriva uppsatsen, och vi har 
haft turen att kunna få tillgång till ett företag som ställt upp så mycket som de gjort, samtidigt 
som vi har fått tillgång till MBS Navision. I och med att vi hade möjlighet att komma ut till en 
intressant verksamhet har vi samtidigt vidgat vår egen förståelse med sådan kunskap som är 
svår att uppnå genom teoretiska studier. Detta är något som vi tror att vi kommer att ha nytta 
av i våra fortsatta studier eller i yrkeslivet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Allmänna frågor 
Kan du/ni berätta vem/vilka du/ni är? 
Vad har du/ni för utbildning innan du/ni började här? 
Vad har du/ni för arbetslivserfarenhet innan du/ni började här? 
Vad har du/ni för arbetsuppgifter? 
Kan du/ni beskriva vad din/er avdelning jobbar med? 

Verksamhetsfrågor 
Hur utfördes arbetet innan affärssystemet infördes? 
Vad gjorde att ni bestämde er för at införskaffa ett affärssystem? 
Vad använder du/ni för moduler som finns att tillgå i Navision? 
Tycker du/ni att det saknas något i affärssystemet? 
Vad anser du/ni att affärssystemet tillför i ert dagliga arbete? 
Vilka är de styrkor som du upplever främst finns i användning av affärssystemet? 
Vilka är de svagheter som du upplever främst finns i användning av affärssystemet? 
Den "Best practice" som finns att i Navision hur väl har den fungerat för er verksamhet? 
Har ni anpassat affärssystemet på något sett efter era behov? 
Vad för sorts anpassningar har ni utfört och i så fall varför? 
Kan du/ni beskriva arbetsrutinerna för den funktion i affärssystemet som du/ni använder 
dig/ni av?  
Är det möjligt att flera användare kan arbeta med samma modul i affärssystemet och i så fall 
hur? 

Handlingsbarhetsfrågor 
Tycker du/ni att affärssystemets funktioner ger en tydlig och god feedback? Vilken sorts 
feedback får du från systemet?  (Tydlig feedback) 
Om ni utfört en handling i IT-systemet framgår då det via affärssystemet att resultatet av den 
utförda handlingen? (Tydlig feedback) 
Visar affärssystemet via uppdatering av bildskärmen när du/ni navigerar i IT-systemet (Tydlig 
feedback) 
När du/ni jobbar med affärssystemet står det då någon rubrik som visar var ni befinner er i IT-
systemet? (Tydlig feedback) 
Är det möjligt att via fördefinierade fält i affärssystemet säga det som ni vill genom IT-
systemet? (Tillgodose kommunikationsbehov) 
Anser du/ni att det är enkelt att kunna förstå vad som kan göras genom IT-systemet? (Tydlig 
handlingsrepertoar) 
Framgår det tydligt på skärmen vilka handlingar som är möjliga att göra just då? (Tydlig 
handlingsrepertoar) 
Framgår det i affärssystemet tydligt vad olika handlingsalternativ innebär till exempel 
registrera order? (Tydlig handlingsrepertoar) 
Finns det möjlighet att via affärssystemet utföra läs-, uppdaterings eller 
registreringshandlingar? (Tydlig handlingsrepertoar) 
Är det möjligt att via affärssystemet se vem om är ansvarig för en handling som har utförts? 
(Personifiering) 
Är det möjligt att via affärssystemet se vem som har utfört en handling i IT-systemet för att 
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kunna kommunicera med den personen utanför IT-systemet? (Personifiering) 
Är det möjligt att på ett enkelt sätt via affärssystemet ta reda på vad som har utförts tidigare? 
(Tydlig och lättåtkomligt handlingsminne) 
Är det lätt för dig/ni att förstå konsekvenserna av de utförda och föreslagna handlingarna hos 
affärssystemet? (Handlingstransparent) 
Är det lätt för dig/ni att avgöra om en handling som du utför via affärssystemet verkligen 
utförs av IT-systemet? (Handlingstransparent) 
Är det lätt för dig/ni att förstå använda begrepp i systemet? (Känd och begriplig vokabulär) 
Om det uppstår tvekan om vad systemet menar med vissa uttryck, finns det möjlighet i 
affärssystemet att få tillgång till information om vad begreppen innebär och hur dessa är 
relaterade till handlingar som kan utföras genom IT-systemet? (Känd och begriplig vokabulär) 
Är det lätt för dig/ni att kunna få full förståelse angående vad olika meddelanden betyder? 
(Intentionellt tydligt) 
Anser du att du/ni via affärssystemet får ett bra stöd för att kunna utföra handlingar både 
genom som utanför IT-systemet? (Handlingsstödjande) 
Den information som du/ni får genom affärssystemet anser du att den är på ett enkelt sätt kan 
tolkas så att den kan stödja ditt arbete? (Handlingsstödjande) 
Är den information som du/ni behöver ha tillgång till lättillgänglig via affärssystemet? 
(Handlingsstödjande) 
Tycker du/ni att det framgår på ett tydligt sätt via affärssystemet hur och i vilken ordning 
olika handlingar skall utföras? (Handlingsstödjande) 
Är det enkelt att ta sig till önskad plats i affärssystemet? (Lättnavigerbart) 
Ger affärssystemet möjlighet för dig/er att avgöra var i navigeringen i IT-systemet ni befinner 
er? (Lättnavigerbart) 
Finns det olika typer av navigeringsmöjligheter i affärssystemet? (Lättnavigerbart) 
Finns det möjlighet att använda sig av kortkommandon för att utföra en handling i 
affärssystemet? (Lättnavigerbart) 

Användbarhetsfrågor 
Vilken är din/er definition på användbarhet om du/ni hör det ordet? 
Är språkbruket i affärssystemet lättförståeligt? 
Innehåller affärssystemet den information du/ni behöver? 
Ger affärssystemet bekräftelse på de handlingar som du/ni utför? 
Är det möjligt att finna den information som du/ni väntar dig/er finna i affärssystemet? 
Anser du/ni att den information som finns i IT-systemet är aktuell? 
Anser du/ni att den utformningen grafiskt av affärssystemet underlättar din/er användning av 
IT-systemet? 
Är det lätt att förflytta sig och hitta rätt i affärssystemet enligt dig/er? 
Anser du/ni att du upplever en tillfredsställelse av att använda affärssystemet? 
Anser du/ni att du/ni kan utföra uppgifter på ett bättre sätt via IT-systemet än manuellt? 
Finns det möjlighet i affärssystemet att ångra de fel som uppstår via användning av IT-
systemet? 
Anser du/ni att när du utför en viss uppgift att affärssystemet kan ta för lång tid på sig att 
utföra den uppgiften? 
Är systemet konsekvent? 
Vad anser du/ni om affärssystemets grafiska design och dess färger?  
Tycker du/ni att affärssystemet är anpassat och välutvecklat för den verksamhet som HTC 
Sweden bedriver? 
Anser du/ni att det går att anpassa affärssystemet efter ditt/ert sätt att arbete? 
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Avslutande frågor 
Finns det något material av värde för vårt arbete förutom det material som finns att tillgå via 
er information från er hemsida? 
Finns det något annat som du/ni vill nämna som är av värde för vårt arbete? 
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Handlingsbarhet och användbarhet i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag 

Kerstin Bergström, Martin Carlswärd 

Fler och fler företag använder sig idag av så kallade affärssystem. Affärssystem är ofta standardiserade IT-system 
som tillhandahåller funktioner i form av moduler, för alla eller de flesta av verksamhetens olika delar. För företagen 
innebär affärssystem att verksamheten ofta måste anpassa sig till systemet istället för tvärtom som med 
skräddarsydda system. 
 
Användbarhet handlar om hur användbart användare upplever att ett system är. Det finns flera olika definitioner på 
användbarhet, som fokuserar på olika saker. Det gemensamma för de olika användbarhetsperspektiven är att de 
fokuserar på den enskilde användarens interaktion med systemet. Handlingsbarhet är däremot ett nytt perspektiv på 
IT-system, framtaget av Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl vid Linköpings universitet. Handlingsbarhet lägger 
tyngdpunkten på den kommunikativa avsikten hos handlingar såväl inom som utanför systemet. 
 
Vi har utfört intervjuer och observationer av MBS Navision i drift på HTC Sweden AB, ett medelstort tillverkande 
företag. Vår empiri har vi sedan analyserat för att komma fram till hur MBS Navision är handlingsbart och 
användbart i HTC:s verksamhetskontext. Vi vill därmed beskriva till hur handlingsbarhet och användbarhet 
kompletterar varandra i samma verksamhetskontext. Vår slutsats är att både handlingsbarhet och användbarhet är 
fruktbara för att utvärdera system. Handlingsbarhet bidrar till att utvärderingen fokuserar mer på processer och 
kommunikationshandlingar, medan användbarhetsperspektivet ger en bild av hur de enskilda användarna upplever 
IT-systemet. 

Handlingsbarhet, användbarhet, affärssystem, Navision, utvärdering, handlingsbarhetskriterier, 
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