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Sammanfattning 
 

Majoriteten av medelstora till stora verksamheter använder sig i dag av IT-system vars syfte är 

att stödja verksamheten vid t.ex. lagerhantering, fakturering och informationshantering. Ett 

sådant IT-system som används inom en affärskontext benämns ofta som ett affärssystem. För 

att affärssystemet ska bidra till verksamheten måste det stödja de processer som existerar 

inom verksamheten och även se till att affärssystemet stödjer verksamhetens processer och de 

mål som satts upp. 

För att kunna säkerställa att affärssystemet stödjer verksamhetsmålen bör det stödja de 

handlingar som existerar inom verksamheten. Ett affärssystem med dålig handlingsbarhet 

kommer få det svårt att stödja de processer som existerar inom verksamheten och användarna 

kommer få det svårt att uppnå de mål som har satts av verksamheten. Metodmässig 

handlingsbarhet är därför ett väldigt viktigt perspektiv vid utvärdering och utveckling av 

affärssystem då det är helt avgörande gällande hur handlingsbart affärssystemet kommer bli för 

dem som arbetar samt den nytta det kommer bidra med till verksamheten. 

Jag har därför valt att utföra en empirisk studie av kvalitativ karaktär. Syftet med uppsatsen är 

att fördjupa mig inom ämnet handlingsbarhet. Jag har gjort detta genom att utföra en 

utvärdering på ett större affärssystem. Med hjälp av utvärderingen vill jag ta reda på hur 

metodmässig handlingsbarhet fungerar som utvärderingsverktyg. Jag vill genom uppsatsen 

demonstrera hur en utvärdering baserad på kriteriebaserad utvärderingsmetodik ter sig i 

praktiken och reflektera över var det var som fungerande bra och vad som skulle kunna 

förbättras gällande den teori som existerar inom metodmässig handlingsbarhet. 

I studien har jag kommit fram till att utvärderingar med hjälp av metodmässig handlingsbarhet 

är ett krävande arbete. Resultatet av det analyserade affärssystemet som genomförts med 

hjälp av metodmässig handlingsbarhet håller god kvalitet och återger de styrkor och svagheter 

som existerar inom affärssystem. Själva utvärderingen som metod skapar dock stora mängder 

av empirisk data, även vid små studier och ställer därmed stora krav på metodikverktyg vid 

analys. Vidare är handlingsbarhet som metodverktyg vid utvärderingar inte helt färdigutvecklad 

och kräver ytterligare forskning innan detta kan ses som en komplett utvärderingsmetod. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer jag att förklara bakgrund, syfte och motivering till det ämne jag 

har valt att undersöka och skriva uppsats om. Jag kommer även ta upp vilken målgrupp som 

rapporten är skriven för samt vad jag har valt att inte ta med i rapporten och motivering till 

detta. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2006) ökar trycket på verksamheter från omvärlden i form av 

ständiga krav på förändringar inom IT, vars ökade betydelse och hårdare konkurrens på 

världsmarknaden resulterar i att dagens verksamheter ställs inför nya utmaningar. Detta 

medför att verksamheter ständigt måste se över och förbättra sina affärsprocesser och 

koordinera dessa för att på så sätt uppnå en effektivare och en mer distinkt organisation 

(Rentzhog, 1998). Resultatet blir en mer konkurrenskraftig verksamhet. Detta ställer samtidigt 

krav på ett väl anpassat och fungerande affärssystem genom anpassning mellan affärssystemet 

och organisationen (Davenport, 2000). 

I praktiken är det ofta så att verksamheten som ett delmoment av införande av ett nytt 

affärssystem även justerar delar av sin organisation efter affärssystemet. Detta görs då 

affärssystem ofta påverkar stora delar av verksamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2006). Den 

kultur, de arbetsuppgifter samt mål och produktionsmöjligheter som existerar kan ändras 

drastiskt i och med införandet av ett nytt affärssystem. Affärssystemet kan öppna nya 

möjligheter och mål för verksamheten och kraftigt effektivisera vissa arbetsmoment till den 

grad att de inte längre behöver ses som arbetsmoment. En annan anledning är att leverantörer 

ofta levererar standardlösningar istället för anpassade system för specifika enskilda 

verksamheter. Detta medför att verksamhetens organisation i större grad måste anpassa sina 

processer för att kunna utnyttja det standardiserade systemet optimalt. 

Enligt Böckert & Thulin (2005) räcker det dock inte enbart med att verksamheten försöker 

anpassa sig. Även affärssystemet inom verksamheten måste vara av god kvalité och 

anpassningsbar. Davenport (2000) menar att ett dåligt affärssystem inte enbart påverkar 

systemets effektivitet och minskar produktiviteten inom verksamheten, utan även övriga delar 

kan påverkas negativt av ett dåligt anpassat affärssystem. Det kan skapa irritationsmoment 

inom arbetet där de anställdas arbetsrutiner blir lidande. Även kommunikation mellan 

avdelningar och styrning inom verksamheten kan enligt Ågerfalk (2003) försämras. En av 
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anledningarna till att ett affärssystem inte fungerar optimalt inom verksamheten kan bero på 

bristande användbarhet och handlingsbarhet (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 

Ett affärssystem som inte är handlingsbart kan således göra mer skada än nytta (Böckert & 

Thulin, 2005). Detta uppstår när systemet är svårförståeligt och dåligt definierat för dem som 

ska arbeta med det. Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att IT‐system kan bli svårt att använda 

och därmed riskerar att inte utnyttjas optimalt. Detta kan bidra till att skapa motstånd inom 

verksamhetens organisation där affärssystemet ska användas. Användarna kan börja se 

affärssystemet som ett problem istället för ett hjälpmedel i deras dagliga arbete. Svåranvända 

affärssystem med dålig användbarhet och handlingsbarhet kan även tillföra ett extra 

arbetsmoment. Ett affärssystem med god handlingsbarhet är ett krav om det ska ge någon 

nytta till verksamheten (Böckert & Thulin, 2005). 

Trots att handlingsbarhet är ett viktigt perspektiv på affärssystem säger Böckert & Thulin (2005) 

att väldigt lite har gjorts gällande utveckling av de metoder och tillvägagångssätt som finns för 

att utvärdera och utveckla god handlingsbarhet inom affärssystem. Vidare menar Larsson 

(2007) att handlingsbarhet är relativt nytt och behöver definieras ytterligare som 

kvalitetsbegrepp samt struktureras upp som utvärderingsverktyg. För att uppnå detta behövs 

det ytterligare studier där någon form av metodmässig handlingsbarhet används för att på så 

sätt reflektera över handlingsbarhet som utvärderingsverktyg. 

Jag vill därför i denna uppsats ta reda på hur en utvärdering baserad på kriteriebaserad 

utvärderingsmetodik av Cronholm & Goldkuhl (2006) ter sig i praktiken för att få en ökad 

förståelse av vad handlingsbarhet innebär som begrepp och hur metodmässig handlingsbarhet 

fungerar som metod. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att reflektera över metodmässig handlingsbarhet som 

utvärderingsmetod. Reflektionerna kommer behandla de styrkor samt svagheter som existerar 

med metoden och vad som kan förbättras. Som grund till min reflektion har jag valt att utföra 

en utvärdering av affärssystemet Billing på Tekniska Verken i Linköping AB där jag som en del av 

utvärderingsarbetet kommer använda mig av metodmässig handlingsbarhet som metodstöd.   

 

1.3 Frågeställning 

Vilka förändringar i utvärderingsmetoden kan behövas för att underlätta kriteriebaserad 

utvärdering av handlingsbarhet? 

a) Hur trovärdigt blev utvärderingsresultatet med kriteriebaserade utvärdering som 

metod? 

b) Vilka styrkor och svagheter finns hos kriteriebaserad utvärdering som metod?  

 

1.4  Målgrupp 
De grupper som kan vara intresserade av mitt arbete är andra studenter samt forskare inom IT- 

området. Studenter kan genom sina studier finna det intressant att veta hur ett IT-systems 

handlingsbarhet påverkar verksamheter medans forskare kan använda uppsatsen som grund till 

vidare forskning inom handlingsbarhetsområdet. Även representanter för verksamheter som 

använder sig av eller tänker använda sig av affärssystem kan ha ett intresse av att läsa 

uppsatsen. 

 

1.5 Avgränsning 
I uppsatsen har jag primärt utgått ifrån ett användarperspektiv på IT-system; hur användaren 

uppfattar IT‐systemets handlingsbarhet. Vidare har jag valt att endast fokusera på utvärdering 

av handlingsbarhet. Övriga områden av utveckling och design kommer inte tas upp. Jag 

kommer inte heller behandla processkvalitet (Cronholm & Goldkuhl, 2006) då detta kräver en 

analys av verksamhetsmål. Jag kommer även inom metodmässig handlingsbarhet fokusera på 

enbart kriteriebaserad utvärdering. De övriga fem generiska utvärderingstyperna som 

Cronholm & Goldkuhl (2006) tar upp kommer kort beskrivas i uppsatsen men inte behandlas 

under utvärderingen. 
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2. Metod 
Metodik används inom forskning som ett kvalitetsverktyg för att validera något som säkert då 

det annars utan någon metod kan bli svårt att styrka huruvida det som presenteras är 

vetenskapligt. Jag kommer därför i detta kapitel att ta upp de metoder som jag anser är viktiga 

för uppsatsens kvalitet genom att beskriva de vägval jag har gjort i uppsatsen samt mina 

motiveringar till dessa. Jag avslutar sedan kapitlet med att redogöra för eventuell kritik av den 

metodikanvändning och litteratur som använts under uppsatsarbetet. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Inom vetenskapen är det viktigt att hela tiden fråga sig ”hur vet vi det vi vet?” genom att tydligt 

redogöra för de perspektiv och synsätt som används vid bedömning av vad som bör ses som 

vetenskapligt acceptabelt. Detta är vad hermeneutik och positivism försöker reda ut och de 

beskrivs därför som de två dominanta vetenskapsfårorna inom forskningsvärlden. 

 

2.1.1 Positivism 
Lundahl & Skärvad (1999) förklarar hur positivismen formades av en fransk filosof vid namn 

Auguste Comte 1798‐1857 som ansåg att de metoder som då användes var ovetenskapliga, och 

som istället borde utgå ifrån den vetenskapliga metoden som Galileo Galilei hade påbörjat 

under 1500 – talet. Den positiviska vetenskapliga metoden har sedan dess vidareutvecklats. 

En viktig komponent inom den moderna vetenskapliga metodiken är fenomenalismen (Bryman, 

2007). Begreppet fenomenalism är en princip inom positivismen som menar att vi enbart kan 

undersöka och dra logiska slutsatser om det vi uppfattar med våra sinnen då det annars kan bli 

svårt att rent vetenskapligt beskriva egenskaperna hos det som undersökts (Hartman, 2001). 

Inom positivism måste även fenomen och företeelser kunna kvantifieras för att anses som 

vetenskapligt säkra (Ibid.). Kvantifiering som begrepp innebär att systematiska mätningar ska 

kunna utföras på det som undersöks. (Bryman, 2007). 

Ytterligare en viktig princip, som starkt bidragit till positivism som förhållningssätt, är 

replikering (Denscombe, 2000). Replikering innebär att mätningar och resultat ska kunna 

generaliseras och återskapas av andra forskare under liknande förhållanden, och om resultatet 

kan reproduceras stärks även resultatets validitet (Ibid.). Om ett resultat inte kan reproduceras 

blir det svårt att omsätta detta i en systematisk process. 
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Avslutningsvis lyfter många vetenskapliga författare fram naturalismens roll för positivismen. 

Naturalism innebär enligt Keat & Urry (1975) ett åtagande att acceptera den naturvetenskapliga 

metodens principer och att enbart söka förklaringar i termer av naturliga orsaker. Man avstår 

således ifrån att åberopa övernaturliga förklaringar eller att postulera övernaturliga väsen.  

Praktiskt taget all seriös vetenskap idag är metodologiskt naturalistisk.  

 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är enligt Bryman (2007) baserad på ett tolkningsperspektiv, som till skillnad 

ifrån positivismen fokuserar på mjuk data. Hermeneutiken hävdar att det inte finns någon 

absolut sanning och att det resultat som producerats är en tolkning av det som undersöks. Ett 

av hermeneutikens syften som vetenskapsteoretiskt förhållningssätt är att undersöka hur 

personer inom en given situation uppfattar sin omgivning med fokus på personhandlingar och 

slutsatser som relaterar till personens egen verklighet (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Enligt Denscombe (2000) försöker hermeneutiken hitta fördjupad förståelse genom tillämpning 

av modeller och teorier. Det som undersöks kan t.ex. vara människors åsikter eller handlingar. 

Inom hermeneutiken blir således språket väldigt viktigt då detta är det primära verktyget som 

människan använder sig av för att kunna beskriva, eller kommunicera, de åsikter eller 

handlingar som är av intresse för undersökningen. 

Hermeneutiken fokuserar således inte på objektiv kunskap, utan istället används perspektiv 

genom att tolka och förstå en subjektiv verklighet där objektiva absoluta sanningar inte 

existerar och strikta mätningar inte alltid anses som relevanta (Bryman, 2007). Detta innebär 

att extra försiktighet måste läggas på den tolkningsprocess som äger rum under forskningen så 

att det resultat som produceras är pålitligt (Ibid.). Resultatet används sedan för att kunna 

formulera teorier gällande förståelsekunskap om hur grupper av människor uppfattar sin 

verklighet. 

Vid hermeneutiska undersökningar ses inte redan existerade kunskap, eller teori, som felfri och 

testas därför under hela forskningsarbetet med hjälp av empirisk data där de data som nyligen 

samlats in jämförs med den kunskap som redan existerar (Bryman, 2007). Forskaren kan sedan 

välja att komplettera eller ta bort de delar av teorin som inte längre visar sig vara relevanta för 

undersökningen och dess syfte. 
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2.1.3 Val av vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Syftet med min undersökning är att försöka nå djupare förståelse inom handlingsbarhet där 

absoluta sanningar och exakta mätningar inte alltid existerar eller går att tillämpa (Cronholm & 

Goldkuhl, 2006). Därför är den hermeneutiska ansatsen att föredra då positivism använder sig 

av väldigt strikta regler gällande vad sanning kan och inte kan vara samt hur mätningar bör 

utformas (Hartman, 2001). 

Min studie är baserad på kunskap och teori som är av mer tolkande karaktär där även språket 

är en viktig del då det kommer avgöra mitt resultat. Under uppsatsarbetets gång har jag valt att 

undersöka samspelet mellan IT‐system och användare för att reda ut hur detta kan påverka en 

användares arbetsprocess. Jag har därför använt mig av hermeneutiken då den traditionellt sett 

har använts inom områden som har behandlat sociala system där människor ingår som en 

naturlig del av det fenomen som undersöks (Bryman, 2007).  

Min studie är inte baserad på de strikta regler gällande replikering som positivismen använder 

sig av då mitt resultat enbart kommer gälla för en viss grupp individers situation. Enligt Lundahl 

& Skärvad (1999) har hermeneutiken som perspektiv en mer subjektiv och utvärderande 

tolkning vilket bättre stämmer in på min studie då jag själv kommer tolka den data som 

upptäcks under studiearbetet. Hermeneutiken kännetecknas även av det ”tolkande 

omtolkandet” (Bryman, 2007), vilket passar in på min studie då stora delar av undersökningen 

kommer att struktureras om under arbetets gång för att passa in med den nya empiri som 

tillkommer. 

Ytterligare en viktig anledning till varför jag väljer hermeneutik som förhållningsätt är att jag 

baserar min undersökning på vad som kan kallas för förståelsekunskap (Denscombe, 2000). 

Detta då syftet med min studie inte har varit att söka efter hård logisk fakta där jag försökt hitta 

en generell lösning till något specifikt problem men istället har försökt öka djupet i redan 

existerade förståelse och frågeställningar kring ämnet handlingsbarhet. Vidare kan min 

undersökning ses som starkt kvalitativ vilket traditionellt sett alltid har kopplats ihop med 

hermeneutiken. (Bryman, 2007)  
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2.2 Forskningsmetod 
Forskningsmetodik används för att strukturera upp den väg som bör följas inom vetenskapliga 

undersökningar. Detta görs vanligast i form av en detaljerad beskrivning där regler sätts upp 

som steg för steg förklarar hur forskningen bör utföras. I detta avsnitt kommer jag därför att ta 

upp de två mest dominanta forskningsmetoderna samt motivering till vilken metod jag väljer 

att använda mig av.  

 

2.2.1 Kvantitativ metodik 
Enligt Bryman (2007) handlar kvantitativa undersökningar I grunden om att mäta stora 

mängder data genom ett exakt tillvägagångssätt. Mätningarna används sedan för att kunna 

bevisa hypoteser eller ge stöd för en teori som förklarar ett visst fenomen. Denscombe (2000) 

poängterar att den viktigaste aspekten inom kvantitativ metodik är att det fenomen som 

undersöks ska kunna mätas på ett säkert sätt. Denna mätning görs med hjälp av s.k. kausalitet. 

Kausalitet innebär att man försöker hitta och mäta variabler hos fenomenet som anses vara 

viktiga för dess egenskaper medan de övriga, icke önskevärda variablerna utesluts ur 

mätningen för att säkra resultatet. Vid kvantitativa undersökningar önskar forskarna även att 

det resultat som skapas ska vara av generell karaktär (Bryman, 2007), d.v.s. att resultaten även 

ska kunna tillämpas samt överensstämma på andra generella grupper av samma fenomen och 

inte enbart på det unika fall som undersökts.  Att kunna generalisera resultat är således en 

viktig del inom kvantitativ metodik då ett godtyckligt generaliserat resultat kan ses som en 

vetenskapligt representativ undersökning (Ibid).  

För att uppnå detta rekommenderas då forskaren att denne använder sig av en existerande 

metod som är baserad på kvantitativ metodik vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan delas 

upp i tre faser. Under första fasen börjar forskaren formulera fram en teori och hypotes som 

antingen ska styrkas eller motbevisas, även planering av hur arbetet ska fortlöpa påbörjas i 

denna fas. I fas två börjar forskaren sedan att samla in data och avkoda detta. I den tredje och 

sista fasen presenteras slutligen resultatet av de data som tidigare bearbetats i form av en 

analys vilket sedan används för att motbevisa eller stödja hypoteser eller teorier.  

Lundahl & Skärvad (1999) menar att den plan som lades upp i fas ett strikt måste följas under 

fas två annars riskeras hela forskningsarbetet. t.ex. om de urvalstyper eller datakällor som 

används av någon anledning visar sig innehålla felaktigheter kan de mätningar som gjorts inte 

längre ses som riktiga och hela arbetet kan då riskera att behöva göras om. Samtliga tre faser 

kan ses som starkt deduktiva (Bryman, 2007) då utgångspunkten för kvantitativ metodik 

baseras på den teori och hypotes som ska testas.  
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2.2.2 Kvalitativ metodik  
Enligt Bryman (2007) försöker kvalitativa metoder karaktärisera ett visst fenomen. Detta utförs 

genom att systematiskt försöka beskriva och definiera det sociala fenomenets olika egenskaper 

samt vilken effekt dessa egenskaper kan ha på dess omgivning. Kvalitativ metodik används även 

vid s.k. spontan data där tolkningsperspektiv har en betydande roll inom studier som behandlar 

sociala upplevelser vid t.ex. förförståelse och fördomar. Lundahl & Skärvad (1999) menar även 

att fallstudier är väldigt vanliga vid kvalitativa metoder som ofta behandlar holistiska perspektiv 

med förståelsekunskap där de mer subtila egenskaperna i en situation undersöks.  

Det som karaktäriserar kvalitativ metodik till skillnad ifrån kvantitativ är enligt Denscombe 

(2000) den analysprocess som används vilket kan delas in i fyra generella steg (Bryman, 2007). I 

det första steget tas först en generell frågeställning fram angående vad som ska undersökas.  

Under steg två påbörjas insamling av data vilket utförs med hjälp av en insamlingsmetod. I steg 

tre fortsätter den process som påbörjades under steg två med att tolka de data som anses 

relevanta för forskningen.  I sista steget organiseras sedan de data som skapats för att omsättas 

till teorier, resultat och slutsatser.  

Tolkningen i steg tre är viktig då data som samlats in under steg två inte har någon betydelse 

eller mening och därför först måste sättas in i ett sammanhang innan de kan sammanställas till 

något användbart(Ibid.). Det kan även under steg tre upptäckas att mer data måste samlas in 

vilket innebär att processen då måste börja om på steg två. Under arbetets gång kommer även 

den frågeställning som tagits fram under första steget behöva förfinas då den teori som skapas 

under steg fyra börjar bli mer komplett (Ibid.). 

Den kvalitativa metodiken är väldigt associerad till induktion och abduktion då den inte är lika 

starkt strukturerad som den kvantitativa metodiken (Lundahl & Skärvad, 1999) De vanligaste 

delarna som bearbetas flera gånger under analysen är tolkningen av data, den begreppsliga och 

teoretiska grunden som existerar för undersökningen samt den frågeställning som ska besvaras 

(Bryman, 2007). En nackdel med detta tillvägagångssätt är att det lätt kan bli väldigt mycket 

extra arbete som kan göra det svårt att organisera och strukturera undersökningen (Ibid). 
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2.2.3 Val av forskningsmetod 
Jag har använt mig av kvalitativ metodik då jag har analyserat empirisk data som är baserad på 

människors åsikter, känslor och tankar samt fördomar. Kvantitativ metodik fokuserar mer på 

fenomen som kan mätas på ett väldigt strikt sätt vilket sällan lämpar sig vid undersökningar av 

den sociala verklighet som människor lever i (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Under uppsatsarbetet har jag med hjälp av handlingsbarhetsperspektivet försökt utvärdera 

huruvida ett IT-system kan underlätta eller försvåra det arbete som utförs av en användare. En 

del av denna utvärdering har därför krävt en fallstudie för att återge den sociala situation som 

användaren befinner sig i när denne har utfört sitt arbete. I min studie har jag därför inte 

behandlat kvantitativ data eller försökt urskilja trender genom mätningar då min fokus har legat 

på analys av mjuk data vilket sällan går att kvantifiera. 

Vidare passar den kvantitativa metoden inte in på min undersökning då jag inte vill utföra något 

experiment eller styrka en existerande teori. Jag vill inte heller försöka bevisa eller motbevisa 

en hypotes eller påstående. Det jag istället vill bidra till är att fördjupa den förståelsekunskap 

som redan existerar inom ämnet handlingsbarhet med hjälp av teori och observation. 

 Min uppsats är även starkt deskriptiv vilket bygger på ett induktivt och abduktivt 

tillvägagångssätt (Denscombe, 2000) som inte alltid lämpar sig vid kvantitativ forskning då detta 

måste följa ett relativt strikt tillvägagångssätt för att inte förlora sin trovärdighet (Bryman, 

2007). Vidare kan de teorier som jag har använt mig av i studien ses som tillämpade perspektiv 

på det fenomenet som jag vill undersöka.  

Detta innebär således att min undersökning kan ses som tolkande vilket är typiskt för kvalitativ 

forskning (Bryman, 2007). 
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2.3 Samspel mellan teori och empiri 
Enligt Patel & Davidson (2003) är ett av forskningens syften att producera undersökningar som 
håller hög kvalitet. För att uppnå detta måste relationen mellan teori och empiri kunna styrkas 
och verifieras som riktig. I detta avsnitt kommer jag därför ge en förklaring till vad begreppen 
induktion, deduktion och abduktion innebär samt de val jag har gjort. 
 
 

2.3.1 Induktion, deduktion och abduktion 
Enligt Thurén (1991) har induktion sin utgångspunkt ifrån empirin vilket innebär att det som 

undersöks helt och hållet avgör hur resultatet ska utformas. Detta innebär att forskaren inte 

förväg har någon teoretisk förankring när undersökningen påbörjas.  

Stegen i induktion är enligt Patel & Davidson (2003) relativt enkla då forskaren börjar med att 

samla in datamaterial ifrån det som undersöks. Någon hänsyn till teori eller tidigare 

förkunskaper tas inte med under insamlingsarbetet och det enda som då styr är 

frågeställningen. När forskaren anser att denne har tillräckligt med data påbörjas en analys av 

datamaterialet. Forskaren försöker sedan dra paralleller mellan olika gemensamma egenskaper 

som hittats under analysen. Dessa binds sedan ihop till en teori eller syntes om det som 

undersökts.  

Det råder en hel del kritik emot induktion som arbetsätt då t.ex. Thurén (1999) menar att ren 

induktion inte är lämpligt då man inte kan vara helt säker på att det enskilda resultat som 

producerats gäller för samtliga övriga situationer som undersökts. Vidare kan empiriskt material 

som inte har någon relation till tidigare etablerad teori bli svår att verifiera. Thurén (1999) 

menar även att induktion är ett ideal som en forskare inte kan uppnå då denne alltid kommer 

bli påverkad av de åsikter och den förförståelse som han eller hon besitter. 

Deduktion är det vedertagna arbetssättet inom positivismen (Bryman, 2007) vilket till skillnad 

ifrån induktion använder sig av bevis och logik som grundar sig i formella teorier och principer 

vilket sedan tillämpas på empiri (Patel & Davidson, 2003). Denna form av arbetsätt kan ses som 

mer vetenskapligt säkert jämfört med induktion då teori tillämpas och därmed hjälper till att 

säkra det resultat som fås av det analyserade datamaterialet(Ibid.). Dock så kritiserar Patel & 

Davidson (2003) samtidigt deduktion för dess stelhet och brist på utrymme för kreativitet. 

Deduktion utgår ifrån ett antal premisser som tillämpas på det datamaterial som undersöks. 

Detta innebär att slutsatser utanför dessa premisser inte utforskas och lämpar sig då speciellt 

dåligt på kvalitativa studier som är av omtolkade natur där premisserna kan ändras beroende 

på det resultat som tas fram. 
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Abduktion, som väldigt ofta förekommer inom kvalitativa studier, beskrivs av Alvesson & 

Sköldberg (1994) som en kombination mellan induktion och deduktion. Vid detta arbetssätt 

försöker forskaren först beskriva sin undran samt samla in relevant information som sedan sätts 

ihop till en teori som kan tillämpas på det fall som ska utvärderas. När delar av utvärderingen 

väl är analyserad jämförs sedan resultatet med teorin. Denna jämförelse görs för att reda ut om 

ytterligare bredd eller komplettering behövs gällande teori och empiri. Teorin tillämpas sedan 

återgen på de fall som ska undersökas.  

Denna ständiga växling mellan teori och empiri resulterar i att omtolkning av såväl empiri och 

teori sker flera gånger under arbetets gång. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att detta 

reducerar de svagheter som annars existerar i en rent induktiv eller deduktiv ansats. 

 

2.3.2 Val av relation mellan teori och empiri  
I min studie har jag grundat min utvärdering på teorier och principer utifrån redan vetenskapligt 

etablerade premisser för att på så sätt kunna dra säkra slutsatser (Patel & Davidson, 2003). De 

premisser jag har använt mig av är i form av en referensram som består av ett antal deskriptiva 

teorier samt undersökningskriterier. Teorierna användes för att avgränsa och beskriva samt dra 

slutsatser om det som undersöktes medan kriterierna användes som ett mätinstrument och 

deduceringsverktyg. Jag uppfattar således detta skede av uppsatsarbetet som starkt deduktivt. 

När jag påbörjade fallstudien samt analys använde jag mig istället av ett mer induktivt 

arbetssätt. Detta då jag under analysen av empirisk data hittade nya samband och mönster som 

var av intresse för min frågeställning. Dessa mönster och samband var dock utanför de 

premisser som jag ifrån början hade lagt upp för min referensram och som resultat av detta 

blev jag tvungen att komplettera delar av min uppsats. En av de större kompletteringarna 

uppstod när jag hade påbörjat mina första intervjuer och upptäckte att vissa kriterier inte 

längre var lika aktuella som tidigare då vissa situationer som användarna stötte på i sitt arbete 

under fallstudien inte täcktes av min referensram. Detta medförde att jag var i behov av att 

släppa de premisser som jag tidigare hade kommit fram till samt omvärdera min referensram 

på nytt.  

Denna växling eller kombination mellan deduktion och induktion påvisar således att mitt arbete 

med uppsatsen varken är strikt deduktivt eller induktivt och en abduktiv ansats istället har 

använts. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som främst förekommer inom kvantitativ forskning där de 

används som mått på hur säkra data och resultat är. Dessa begrepp kan dock även tillämpas på 

kvalitativa studier och jag ska i detta kapitel försöka redogöra för hur jag har applicerat dessa 

två begrepp på min kvalitativa undersökning. 

 

2.4.1 Validitet och reliabilitet inom kvalitativa undersökningar 
Enligt Bryman (2007) är validitet inom den kvalitativa forskningen ett problematiskt begrepp 

och som det därför har diskuterats flitigt om. Validitet per definition innebär specifika 

mätningar av det som ska undersökas vilket inte alltid är betydelsefult inom kvalitativ forskning. 

Därför har försök gjorts att anpassa begreppet för den kvalitativa forskningen genom att delat 

upp den i en intern och en extern del (Denscombe, 2000).  

Den interna validiteten kan enligt Bryman (2007) ses som knutpunkten mellan teori och empiri 

där delaktighet och lång närvaro inom den grupp eller miljö som studeras säkerställer grad av 

överensstämmelse mellan teori och observation. Ju mer överensstämmande teorin är med det 

som ska undersökas desto säkrare blir då även det producerade resultatet (Ibid.).  

Den externa validiteten beror på huruvida resultatet kan generaliseras till andra miljöer utanför 

den grupp eller fenomen som har studerats. Detta kriterium kan dock ibland bli svårt att 

uppfylla då kvalitativ forskning kan involvera små specifika målgrupper med begränsad eller 

starkt situationsbaserad data (Ibid.). Detta medför att resultatet inte alltid kan tillämpas på 

större grupper inom likartade generella situationer. 

Begreppet reliabilitet syftar på tillförlitlighet av de data som forskarna har kommit fram till i 

undersökningen. Detta begrepp har liksom validitet anpassats till kvalitativa studier och delats 

upp i en intern och en extern del.  

Intern reliabilitet är den grad av överensstämmelse som de inblandande har gällande det som 

observeras då det är viktigt att samtliga deltagare inom forskarlaget har samma perspektiv och 

kommer fram till samma slutsatser. Detta relaterar starkt till interbedömarreliabilitet (Bryman, 

2007) där den subjektivitet som kan uppstå kan elimineras genom att forskarna försöker 

etablera en likartad syn på det som studeras.  
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Enligt Denscombe (2000) handlar extern reliabilitet om förmågan att kunna ta resultatet och 

sedan reproducera det i en liknande situation. Detta är svårt då det är omöjligt att frysa eller 

hitta en exakt likadan social miljö som studien gjorts i då det finns för många variabler som 

spelar in vilket gör det omöjligt att reproducera ett identiskt resultat. 

Trots den ovan nämnda anpassning som gjorts av de båda begreppen validitet och reliabilitet 

menar Lundahl & Skärvad (1999) att validitet och reliabilitet, även efter justering, fortfarande är 

väldigt strängt definierade och inte alltid passar in till den kvalitativa forskningen. Bryman 

(2007) pekar på kriteriebaserad bedömning som ett komplement vid de tillfällen där de mer 

traditionella bedömningsmetoderna inte kan tillämpas.  

Kriterierna som är specifikt anpassade för kvalitativ forskning kan delas in i grupperna 

trovärdighet och äkthet. Jag väljer att inte ta upp kriterierna som baseras på äkthet då dessa är 

av mer generell karaktär och inte har bidragit speciellt mycket till den kvalitativa 

vetenskapen(Bryman, 2007). För dem som ändå vill vet mer om dessa hänvisar jag då till 

Bryman (2007) sidan 261 där en mycket kort sammanfattning av dessa kriterier återfinns. 

Gruppen trovärdighet består av kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka objektivitet.  

Tillförlitlighet innebär att den sociala verklighet som beskrivs inom studien ska vara tydlig och 

stämma överens med den bild av verklighet som övriga observatörer och deltagare återger. Ett 

sätt att säkerställa detta är att rapportera det resultat som framkommit och sedan kontrollera 

detta med personer som är en del av den sociala miljö som studerats. Detta kallas ibland för 

respondentvalidering (Bryman, 2007). 

Överförbarhet Eftersom miljön inte kan replikeras rekommenderas forskaren i stället att 

grundligt dokumentera miljön som företeelsen befinner sig i. Miljön kan bestå av de sociala 

normer och kulturer som existerar kring det som studeras. Dokumentationen ger andra 

forskare en beskrivning av den slags miljö som bäst lämpar sig för överförbarhet vilket ger en 

indikation på om resultatet kan överföras (Ibid.). 

Pålitlighet innebär att forskaren i så stor utsträckning som möjligt försöker beskriva hur han går 

tillväga med undersökningen samt redogör för de steg han tar inom forskningsprocessen. För 

att styrka detta ska även den empiri som samlas in dokumenteras på ett pålitligt sätt (Ibid.). 

Möjlighet att styrka objektivitet innebär att forskaren i god tro har försökt uppnå hög 

objektivitet. Det ska klart framgå att forskaren inte medvetet har låtit personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka resultatet. Detta kan göras med hjälp av t.ex. redogörelser och 

reflektioner (Ibid.). 
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2.4.2 Validitet och reliabilitet i min studie 
Eftersom stora delar av min teori är baserad på kriterier och då det alltid finns risk för en viss 

feltolkning av den knutpunkt som existerar mellan teori och empiri (Bryman, 2007) valde jag 

därför att som en del av teorin, utöver detta metodkapitel, ta med och införa regler som enligt 

Cronholm & Goldkuhl (2006) är specifikt framtagna för kriteriebaserade utvärderingar. Detta 

stärker validiteten hos resultatet då det nu existerar klara regler för hur kriterierna ska tolkas 

och appliceras på det som studeras.  

Under fallstudien spenderade jag mycket tid på att beskriva miljön inom Tekniska Verken i 

Linköping. Detta för att resultatet av undersökningen enklare skulle kunna generaliseras till 

liknande miljöer. Stor tid har även lagts ned på att dokumentera den empirisk data som 

producerats då jag bandade de intervjuer som utfördes. Jag har även kompletterat intervjuerna 

med observationer för att kunna avgöra hur deltagarna har agerat under sitt arbete så att det 

resultat som producerats bättre ska stämma överens med verkligheten. 

Jag har även under fallstudien haft återmatningstillfällen där jag diskuterat resultatet av 

empirin med personal som arbetat inom den miljö som jag undersökt för att på så sätt försäkra 

mig om att den helhetsbild som framkommit även stämmer överens med den bild som de 

anställda har haft av i sitt arbete. Jag erbjöd mig även att presentera uppsatsen när den var helt 

klar för att på så sätt hitta eventuella felaktigheter . 

Jag har även försökt att förklara samt redogöra för den forskningsprocess jag har genomgått 

och de val jag har gjort samt motivering till dessa. Avslutningsvis har jag efter bästa förmåga 

försökt att redogöra för de brister som finns i det arbete jag har utfört.  
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2.5 Undersökningsmetodik 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) existerar det ett antal olika insamlingsmetoder som används 

för att beskriva hur insamling av empirisk data bör gå till. Jag har valt att enbart ta upp de 

insamlingsmetoder som är relevanta för kvalitativa undersökningar och ignorerar således dem 

som relaterar till kvantitativ forskning då min studie är av kvalitativ art. 

2.5.1 Fallstudier 
Fallstudier är enligt Denscombe (2000) den mest förekommande formen av 

undersökningsmetodik för kvalitativ forskning och behandlar enstaka fall där fokus ligger på att 

få djup detaljerad kunskap om det som undersöks. Då syftet med fallstudier inom kvalitativ 

metodik är att skapa användbar data genom observation eller intervju (Bryman, 2007) är 

fallstudier traditionellt sett starkt associerade med kvalitativa studier. Vidare har denna metod 

ett väldigt flexibelt tillvägagångssätt vilket är att föredra då kvalitativa studier väldigt ofta inte 

går att planera i detalj på samma sätt som vid kvantitativa studier gällande undersökningens 

riktning. (Denscombe, 2000). 

Bryman (2007) menar vidare att fallstudier lämpar sig för att studera de relationer och 

processer som äger rum i den sociala situation som undersöks. Bryman (2007) motiverar detta 

ytterligare med att fallstudier specifikt berör den komplexa och specifika natur som empiriska 

fall består av, nämligen sociologi vilket kan beröra personer, organisationer, normer, kulturer 

samt andra socialt relaterade företeelser. 

 

2.5.2 Observation 
Det existerar ett stort antal tillvägagångssätt att utföra observation på och därför kommer jag 

enbart att kort beskriva de typer av observationer som är mest förekommande inom kvalitativa 

studier. Vanligen försöker en strikt skiljelinje dras mellan observatör och studieobjekt för att 

minimera den påverkan som en observatör kan ha på det som undersöks. Lundahl & Skärvad 

(1999) påpekar dock att detta inte alltid är möjligt vid kvalitativa studier då en aktiv roll av 

observatören ibland är nödvändig för att kunna förstå den miljö som undersöks.  

Vid strukturerad observation utgår forskaren ifrån vissa premisser angående det som ska 

undersökas och vilket beteende som ska registreras. Även tid och plats och hur många fall som 

ska undersökas bestäms i förväg. De data som genereras liknar väldigt mycket de data som fås 

ifrån en enkät där informationen är kategoriserad och noggrant specificerad utefter de aspekter 

som observatören har bestämt att undersöka. Denna typ av observation kallas ibland även för 

systematisk observation (Bryman, 2007) 
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 Under ostrukturerad observation utgår inte forskaren efter några speciella regler när denne 

registrerar data. Han vill då istället få en klar och fyllig bild av hur deltagaren agerar i sin sociala 

miljö. Denna typ av observation utförs när en holistisk syn eller översikt av det som ska studeras 

är nödvändig. Denna typ av observation ger en s.k. narrativ beskrivning av den situation som 

objektet befinner sig i (Bryman, 2007). 

 

2.5.3 Intervjuer 
Syftet med intervjuer är att respondenten förmedlar åsikter, kunskaper och värderingar samt 

attityder till intervjuaren som sedan tolkar och omvandlar detta till relevant empirisk data. Ofta 

har forskaren i förväg redan planerade underlag i form av manus som baserats på den 

frågeställning eller undran som forskaren vill få svar på.  

Liksom observation existerar det även många olika sätt att strukturera upp och utföra en 

intervju på. Jag väljer därför att enbart beskriva de tre typer av intervjuer som enligt 

Denscombe (2000) är de mest förekommande inom kvalitativa studier. 

Strukturerade intervjuer påminner mycket om strukturerad observation (Bryman, 2007). 

Frågorna är ställda på ett sådant sätt så att de går att gruppera och enkelt dra slutsatser ifrån 

då de är konstruerade utifrån vissa förbestämda kategorier. Om det är flera respondenter som 

ska svara på frågorna är frågorna skrivna i samma ordning och i samma antal för samtliga 

intervjuer. Detta kallas ibland för ett frågeschema. Tanken bakom ett frågeschema är att den 

bakomliggande kontexten ska vara densamma för samtliga respondenter. Frågorna ska i den 

mån det är möjligt formuleras på samma sätt för samtliga respondenter så att dessa sedan 

senare kan jämföras och sammanställas på ett säkert sätt. 

Semistrukturerad intervju kan ses som en blandning eller generell benämning på många olika 

slags intervjutekniker (Lundahl & Skärvad, 1999). Dock menar Bryman (2007) att det existerar 

vissa aspekter som är unik för denna intervjutyp. En semistrukturerad intervju har ett 

frågeschema men behöver inte nödvändigtvis utgå ifrån detta. Detta förekommer speciellt 

inom öppna intervjuer där frågorna som ställs väldigt ofta leder till följdfrågor. Fördelen med 

detta är att de data som skapas blir mer rik och att ny information kan komma upp fram som 

inte annars skulle registreras.  

 Vid ostrukturerad intervju, vilket även kan kallas för kvalitativ intervju (Ibid.), utgår 

intervjuaren enbart ifrån generella teman där frågorna ställs på ett informellt sätt. Denna typ av 

intervju används när det finns behov av att fylla på empirin med mer generell information som 

inte nödvändigtvis relaterar till studien men som ändå krävs för att hålla ihop det 

bakomliggande sammanhanget för det som undersöks.  
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2.5.4 Val av insamlingsmetod 
 Jag valde att utföra en fallstudie då syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse kring 

handlingsbarhet och den interaktion som existerar mellan IT-systemet och användaren vilket 

enklast utförs med hjälp av observationer och intervjuer. Jag tyckte även att fallstudier var att 

föredra då metoden är väldigt flexibel vilket passade in på mitt uppsatsarbete. Fallstudien som 

jag använt mig av i uppsatsen är baserad på verksamheten hos Tekniska Verken i Linköping.  

Under fallstudien utförde jag sju strukturerade observationer då jag ansåg mig ha tid samt fick 

tillåtelse att utföra dessa på Tekniska Verken i Linköping. Under respektive tillfälle observerade 

jag respondentens arbete där jag noterade på ett papper de handlingar som respondenten 

utförde under sitt arbete. Utöver noteringarna så frågade jag även hur denne upplevde de olika 

användarsituationer som uppstod under arbetets gång. Som hjälp vid observationen hade jag 

en checklista i form av ett antal kriterier vilket jag använde mig av för att veta vad det var jag 

sökte efter. De observationer jag utförde var på den plats samt miljö som respektive 

respondent var van vid att vistas i under sitt arbete. Under observationen fick respondenten 

arbeta fritt då jag endast ställde frågor om de eventuella arbetssituationer som uppstod. 

Jag har även använt mig av intervjuer som komplement då jag har haft väldigt lite tid per tillfälle 

för observation. Fördelen med intervjuer enligt Lundahl & Skärvad (1999) är att man väldigt 

snabbt kan få en djup empiri om det sociala fenomen som undersöks gällande normer, attityder 

och förkunskaper. Jag har valt att använda mig av strukturerade intervjuer av samma anledning 

som jag valde strukturerad observation då detta gav mig en stark koppling mellan empiri och 

teori vilket underlättar sammanställning och resultat. Under intervjun befann sig respondenten 

i den miljö som denne var van vid. Jag försökte även ställa frågorna på ett sådant sätt så att de 

inte kunde kännas som ledande för respondenten. För att undvika eventuella missförstånd 

illustrerade jag även frågorna genom att via IT-systemet praktiskt försöka förklara vad det var 

jag ville ha svar på. Jag började även senare i arbetet att använda mig av semistrukturerad 

intervju genom att ställa följdfrågor eftersom min empiri började peka på tendenser och 

mönster som var av intresse av min studie men som inte ännu täcktes av mitt ursprungliga 

frågeschema.  

Utöver de fem respondenterna utförde jag även två intervjuer med två systemägare på 

Tekniska Verken i Linköping. Systemägarna fick under intervjun tillfälle kommentera det 

resultat som framkommit av fallstudien. Anledningen till detta var för att få ytterligare 

information om det som utvärderats samt bekräfta att det resultat som framkommit stämde 

överens med den bild som systemägarna hade av IT-systemet. Intervjun gjordes med båda 

systemägarna samtidigt där dessa genom reflektion och diskussion fritt fick kommentera 

resultatet av fallstudien. 
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2.6 Kvalitativ dataanalys 
I detta avsnitt kommer jag beskriva Grundad teori (GT) då jag under mitt arbete har använt de 

tankegångar som relaterar till GT. Jag kommer att förklara varför GT används inom kvalitativ 

forskning och även ge en översiktlig beskrivning av de viktigare stegen som förekommer samt 

hur jag har använt mig av GT som vägledning i mitt arbete.  

 

2.6.1 Varför kvalitativ dataanalysmetod ? 
Enligt Bryman (2007) är en av de största utmaningarna inom kvalitativ forskning den hantering 

och bearbetning av datamaterial som skapas under arbetets gång. Vid kvalitativa 

undersökningar kan även en relativt liten studie väldigt snabbt bli svårhanterlig. Detta beror på 

att empirin som består av fältanteckningar och intervjuer väldigt ofta innehåller stora mängder 

djup information om det som har undersökts. En direkt konsekvens av detta är att det kan bli 

svårt att veta vad som ska användas och vad som ska förkastas. Denscombe (2000) menar 

vidare att det som undersöks ofta är av specifik karaktär som då kan bli svår att hitta då djupet i 

de data som tagits fram är mycket stort och därför kan liknas vid att hitta en nål i en höstack. 

 

Ytterligare ett vanligt problem vid kvalitativa studier är den dynamiska tolkningsnatur som 

präglar kvalitativ metodik (Lundahl & Skärvad, 1999) vilket gör att forskaren noggrant måste 

notera eventuella förändringar och ständigt uppdatera det material som redan producerats. 

Om denna uppdatering inte görs regelbundet kan det producerade materialet inte längre ses 

som aktuellt och de slutsatser som tas fram riskerar då att bli felaktiga. Detta problem är 

mycket vanligt inom kvalitativa studier och kallas ibland för ”analytiskt avbrott” (Bryman, 2007). 

Kvalitativ metodik ger således många unika utmaningar och för att lösa detta problem behövs 

en korrekt analysmetod för att på så sätt underlätta hanteringen av de data som produceras vid 

kvalitativa undersökningar.  
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2.6.2 Grundad teori 
Grundad teori (GT) är en induktiv analysmetod som används för att utveckla teori med hjälp av 

empiri (Denscombe, 2000) och är den mest förekommande analysmetoden inom kvalitativ 

forskning (Lundahl & Skärvad, 1999). Syftet bakom GT är att genom en kodningsprocess hitta 

mönster och gemensamma nämnare utifrån de data som undersöks som sedan tydliggörs till 

kategorier, begrepp och egenskaper. (Bryman, 2007).  

Kodningsprocessen kan delas in i två olika s.k. kodningsnivåer. Inom den första kodningsnivån 

tillämpas öppen kodning för att konceptualisera och katalogisera nyinsamlat data (Bryman, 

2007). Detta görs genom att datamaterialet granskas och de delar som verkar intressanta då 

”kodas” i form av begrepp som sedan namnges. Dessa begrepp jämförs sedan med varandra för 

att grupperas ihop till kategorier som motsvarar olika egenskaper och definitioner av det som 

undersöks. 

Den andra kodnivån består av axial och selektiv kodning. Under den axiala kodningen försöker 

forskaren hitta nya samband och relationer i det material som undersöks genom att skapa 

kopplingar mellan de olika kategorier som skapades i den öppna kodningen för att på så sätt få 

nya synsätt och idéer på undersökningen (Bryman, 2007). Ett par exempel på de kopplingar 

som kan skapas är kontexter, konsekvenser, mönster och orsaker (Ibid.).  

Den selektiva kodningen används för att sammanställa en slutgiltig teori genom att de 

kategorier som skapats jämförs emot en s.k. kärnkategori vilket t.ex. kan vara en frågeställning 

eller en hypotes.  I detta kodningsmoment fylls respektive kategori på med ny data tills 

teoretisk mättnad uppstår vilket då betyder att inga fler data kan hittas som anses relevant för 

kategorin eller ytterligare kan validera samt motivera den relation som existerar till övriga 

kategorier. 
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2.6.3 Dataanalysmetod 
Enligt Bryman (2007) är det nästan omöjligt att inom kvalitativ forskning helt undvika det 

synsätt som beskrivs av GT gällande dataanalys vilket ibland resulterar i att forskare helt 

omedvetet använder sig av metoden i sin undersökning. Då mitt arbete inte är strängt baserat 

på GT valde jag ändå att ta upp den som metod då jag kände att de tankegångar som existerar 

inom den har fungerat som hjälpmedel för att strukturera upp min utvärdering.  

Under arbetets gång arbetade jag parallellt med kodning så som beskrivet enligt Bryman 

(2007). Detta var nödvändigt då jag genomförde ganska många intervjuer och observationer 

som var ganska långa och därmed genererade en stor mängd data som skulle analyseras. Vid 

varje intervju och observation bandade jag mina samtal med respondenten för att sedan med 

öppen kodning försöka bilda mig ett sammanhang av det som samlats in och sortera bort det 

som inte verkade relevant för studien.  

Jag hade även användning av axial kodning då det gav mig idéer och olika infallsvinklar på mitt 

arbete. t.ex. så ändrade jag de frågor som jag ställde inför respektive intervju då jag märkte att 

en del kombinationer av empirisk data som framkom skapade nytt djup i vissa frågor som var 

värda att lägga mer fokus på. Jag valde då att lägga till följdfrågor till det frågeschema jag från 

början hade tagit fram. Detta resulterade även i att jag var tvungen att komplettera min teori 

ytterligare.  

Selektiv kodning har även hjälpt mig med den röda tråd som bör finnas i utvärderingen då jag 

enklare kunde relatera slutsatsen till syftet samt övriga delar av min utvärdering så som 

frågeställning då selektiv kodning hjälpte mig att avgränsa min frågeställning som från början 

var av ganska generell art.   
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2.7 Metodkritik 
En av de större bristerna i uppsatsen kan relateras till fallstudien och min roll som 

observatör/intervjuare när jag valde att banda samtliga respondenter, som då på grund av 

inspelningen kanske inte svarade helt ärligt på de frågor jag ställde trots att frågorna inte var av 

personlig karaktär och enbart handlade om IT‐ systemet. Denna form av problem uppstår 

väldigt ofta inom kvalitativ forskning och kallas för intervjueffekten (Bryman, 2007). 

För att mildra intervjueffekten har jag utfört samtliga intervjuer och observationer på den plats 

som användaren arbetar i. Jag förklarade även hur inspelningen skulle användas. Vidare så 

förde jag intervjun i form av en normal informell dialog. Jag försökte föra dialogen lugnt, 

naturligt och flytande så att det inte kändes forcerande eller på något sätt tvingande. Även 

ordningen av frågorna jag ställde justerades beroende på hur dialogen fortgick mellan mig och 

användaren. Jag tyckte själv att samtliga respondenter gav tydliga relevanta svar utan att agera 

undvikande eller försökte gömma något under själva intervjun. 

De observationer som utförts har varit begränsade gällande tid då dessa tar väldigt mycket 

energi av de som medverkar i fallstudien. Detta har lett till att majoriteten av min empiri istället 

består av intervjuer vilket således kan ha påverkat resultatet av utvärderingen då observationer 

är att föredra framför intervjuer eftersom de data som samlas in är av högre kvalité. Dock så var 

intervjuerna utförda både under- och väldigt nära tidsmässigt efter observationerna och det var 

till en stor del dessa observationer som diskuterades under intervjuarbetet. 

Jag hade inte tillgång till några manualer eller annan dylik information gällande affärssystemet 

och för att försöka kompensera bristen på manualer har jag haft tillgång till två systemägare 

som båda har goda kunskaper och lång erfarenhet inom det affärssystem som har utvärderats.  

Jag hade även i det inledande skedet ett möte med en av systemägarna, Roger Bergström, som 

i detalj gick genom Billing, dess utveckling, samt funktionalitet och även en demonstration där 

jag själv fick testa affärssystemet. Jag hade även vid behov kunnat komma med ytterligare 

frågor samt demonstration av Billing. 

Uppsatsens frågeställning behandlar två olika nivåer; grundnivå och metanivå. Beroende på 

nivå har två roller använts som motsvarar respektive nivå; konsult i form av systemutvärdering 

och forskare i form av metodutveckling. Då grundnivån av uppsatsen är väl grundad i såväl 

empiri som teori så kan en viss kritik riktas till metanivån av uppsatsen då jag endast har använt 

mig av tre källor som kan anses som relevanta för metodikutveckling. Dock så har inte syftet 

med metanivå frågeställningen varit att utföra en regelrätt utvärdering av handlingsbarhet som 

metod där jag i detalj redogör för konkreta, specifika förslag med stöd av metodik litteratur, 

utan snarare genom reflektion av det praktiska användandet av handlingsbarhet som 
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metodstöd på grundnivå påvisa sådana förändringar inom metanivån som kan gagna den 

tidigare nämnda systemutvärderingsprocessen på grundnivån.  

Slutligen så är min erfarenhet av GT ytterst begränsad som därför i denna kontext endast 

använts som ett komplement vid vägledning då jag kände att kriteriebaserad utvärdering som 

metod saknade beskrivningar för vissa moment av utvärderingsprocessen. Dock kan jag inte 

själv se hur min kunskap inom GT kan ha påverkat mitt arbete då varken de data som samlats in 

eller det resultat som framkommit kan ses som kvalitetsmässigt beroende av GT som metod. 
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2.8  Litteraturkritik 
Jag har spenderat en stor del av min arbetsgång på litteraturorientering och källkritik för att 

undvika några av de större problem som en del studenter stöter på under sina uppsatsarbeten. 

Jag kommer därför i detta avsnitt beskriva hur jag gick tillväga med att söka litteratur och vilka 

premisser jag använde mig av för att avgränsa den litteratur som jag använt mig av. Jag kommer 

sedan avsluta avsnittet med att lyfta upp de eventuella svagheter som existerade med mitt 

utförande. 

 

2.8.1 Utförande 
Under det tidiga skedet av mitt arbete försökte jag skapa mig en orientering inom de teoretiska 

ämnen som relaterade till handlingsbarhet då en god orientering garanterade att jag inte skulle 

”fastna” vid eventuella förändringar av min uppsats. Under orienteringsarbetet använde jag mig 

av internet, rekommendationer ifrån andra, samt tidigare universitetskurser som inspiration till 

lämplig litteratur.  

När jag sökte litteratur på internet var jag noggrann med att enbart använda mig av sökmotorer 

vars resultat kunde ses som relevanta för uppsatsarbeten. De sökmotorer jag använde mig av 

var LiU Electronic Press och Uppsatser.se. Den litteratur som jag sökte efter var antingen i form 

av böcker samt elektronisk text i form av andra uppsatser. De sökord jag använde mig av var 

väldigt breda vilket inkluderade Affärssystem, Handlingsbarhet, Användbarhet, Design, Metodik 

o.s.v. För att täcka engelsk litteratur så använde jag mig även av de engelska varianterna av 

sökorden. 

Efter orienteringsarbetet började jag att avgränsa mig till den litteratur som jag skulle använda 

mig av i uppsatsarbetet genom att vara kritisk till de texter som jag hade samlat in då källkritik 

är viktigt eftersom uppsatsarbetet aldrig kan bli bättre än de källor som använts. Under den 

kritiska granskningen försökte jag kartlägga insamlad litteratur med hjälp av premisser. De 

premisser som jag valde att använda mig av är: 

Syftet bakom vald text  

Huruvida texten var menad för saklig kunskap eller enbart för underhållning eller 

argumentation för egna åsikter? 

Författare som skrivit texten  

Är författaren en expert på området, vilken expertis har denne och hur länge har han arbetat 

inom det ämne som boken beskriver? 
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Hur aktuell är texten 

Finns det publiceringsdatum för texten, hur gammal är texten och kan den fortfarande ses som 

relevant för ämnesområdet? 

Är texten en godkänd publicering 
Har texten publicerats av en stor organisation, hur viktigt är det för organisationen att det 
publicerade materialet är korrekt, hur stora resurser har dem lagt ner på att granska 
materialet? 
 
Har texten använts som läromedel 
Har texten använts som undervisningsmaterial och på vilken nivå, grundskola, gymnasiet eller 
universitet? 
 
Hur ofta har texten använts av andra källor 
Har texten nämnts i andra arbeten, hur stor del av texten användes, hur ofta förekommer 
texten i andra arbeten? 
 
 
 

2.8.2 Kritik av utförande 
Jag känner själv att jag har fått en bra bredd gällande den litteratur som är relevant för 

uppsatsen. Dock så finns det alltid en risk att jag har blivit påverkad av det s.k. 

bekvämlighetsvalet (Bryman, 2007) då jag själv var tvungen att söka efter litteratur utan någon 

strukturerad vägledning eller hjälp av en kamrat då jag arbetade ensam på uppsatsen. Jag kan 

dock inte själv peka på vad inom mitt orienteringsarbete som kunde ha gjorts bättre då jag inte 

kände att jag någon gång under arbetet ”fastnade” eller kände att jag saknade kunskap om ett 

visst område. Vidare ser jag även avgränsningen av litteraturen som stark då jag lyckades 

avgränsa mig till texter som i stor grad uppfyllde samtliga ovan nämnda premisser.  

Något som jag dock kan kritisera är att jag har relativt få olika källor ifrån området 

handlingsbarhet jämfört med övriga områden, så som användbarhet. En anledning till detta 

beror på att handlingsbarhet är relativt nytt och inte förekommer lika mycket inom litteratur 

jämfört med t.ex. användbarhet. Jag skulle kunna argumentera för att de valda källor som 

behandlar handlingsbarhet är väldigt relevanta och mer än väl täcker de behov som uppsatsen 

kräver men faktum kvarstår att perspektivet på handlingsbarhet kunde har blivit mer 

diversifierat om jag hade använt mig av fler källor inom ämnet. 
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3. Utvärderingsmetodik för handlingsbarhet 
I detta kapitel kommer jag mer utförligt redovisa för den typ av utvärderingsmetod som jag 

kommer använda mig av som analysverktyg. Jag kommer även ge en översiktlig definition av 

metodmässig handlingsbarhet som begrepp då det annars kan bli svårt att göra någon 

bedömning av handlingsbarhet som metod. 

 

3.1 Definition av metodmässig handlingsbarhet 
Metodik är enligt Goldkuhl (1991) en vägledning för det praktiska moment som sker i samband 

med vetenskapliga arbeten vid t.ex. systemutveckling. För att en metod ska kunna ses som 

användbar måste därför följande tre punkter tydligt beskrivas: 

Varför. Det steg eller moment som utförs måste ha ett syfte. Detta syfte måste även vara 

välmotiverat och på något sätt påvisa hur det påverkar det resultat som ska produceras. 

Vad. Att ge en beskrivning av det moment eller steg som utförs. Detta kan bestå av förklaringar 

i form av konceptuellt översiktlig eller detaljerad teknisk information om metoden. 

Hur. Det är även väldigt viktigt att i detalj försöka beskriva den riktning och de steg som bör tas 

inom metoden och att det existerar förklaring av på hur man bör gå tillväga rent praktiskt om 

det existerar mer än ett sätt att utföra arbetet på. 

Om dessa tre punkter inte förklaras kan det bli svårt att följa den metodik som ska användas 

och är då inte lämplig för vetenskapliga arbeten. 

Goldkuhl (1991)  pekar på tre viktiga komponenter som metodik generellt kan delas upp i vilket 

är arbetssätt, begrepp och notation som med fördel kan användas som samlingsbegrepp vid 

sammanfattad analys av informatikrelaterad metodik. 

Yi (2000) menar att det går att sortera metoder på två olika sätt för att på så sätt skilja dem åt, 

dessa är formella och informella metoder. En formell metod har väldefinierad syntax och 

semantik samt detaljerad beskrivning gällande användning utan anpassningar eller avsteg. En 

informell metod är mer översiktlig och tillåter då istället forskaren att använda sitt subjektiva 

omdöme vid bedömning då denna metod inte är lika utarbetad och exakt.  

Den utvärderingsmetodik som Cronholm & Goldkuhl (2006) beskriver kan ses som en informell 

metod då den till stor del är baserad på det synsätt som karaktäriserar kvalitativa studier. 
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Utvärdering som metodverktyg kan ses som en kvalitativmässig mätning som enligt Cronholm & 
Goldkuhl (2006): 
 

”… så systematiskt och objektivt som möjligt ska undersöka eller utvärdera ett pågående 

eller avslutat projekt, program eller policy, dess design, implementering och resultat...” 

 
En utvärdering ska generera sådan information som är trovärdig och användbar för 

utvärderaren. Begreppet ”mäta” kan förstås i en vidare mening och utesluter inte kvalitativa 

mått.  Vidare menar Cronholm & Goldkuhl (2006) att utvärderingen kan ses som en:  

”… noggrann efterhandsbedömning av genomförande, prestationer och utfall i offentlig 

politik, vilken avses att spela en roll i praktiska handlingssituationer…” 

Utvärdering bör därför ses som en efterhandsbedömning. Vidare kan utvärdering liknas med en 

konst och nytt tillvägagångssätt måste därför väljas under varje ny utvärdering. Varje kontext 

som IT-systemet existerar inom har sina speciella förutsättningar som påverkar utvärderingens 

utförande.  

 För att en artefakt ska vara lämplig som utvärderingsobjekt nämner Cronholm & Goldkuhl 

(2006) tre komponenter som måste finnas tillgängliga samt kunna redogöras för under 

utvärderingen: 

 

 Förutsättningar  

Kontextuella egenskaper vid utvärderingssituationen för utvärdering (t.ex. tid, typ av 

system samt tillgång till informanter och resurser). 

 Handling 

systematiskt beskriva och värdera.  

 Resultat/Konsekvens 

Underlag för beslutsfattande som är användbart och trovärdigt.  
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3.2 Strategier för utvärdering – Sex generiska 

utvärderingstyper 
Cronholm & Goldkuhl (2006) anser att det finns sex olika kombinationstyper av strategier som 

kan användas under en utvärdering. Dessa sex utvärderingskombinationer är en 

sammansättning av fem s.k. typstrategier.  De första tre typstrategierna är: 

 Målfri utvärdering 

 Målbaserad utvärdering 

 Kriteriebaserad utvärdering 

Valet av dessa tre typstrategier beror på hur utvärderingen ska utföras. Målfri utvärdering bör 

användas när utvärderingen till grunden är induktiv och inte har något specifikt mål till vad som 

ska undersökas. Cronholm & Goldkuhl (2006) nämner även att denna strategi saknar explicita 

bedömningsgrunder jämfört med målbaserad och kriteriebaserad utvärdering. Målbaserad 

utvärdering utgår ifrån de mål som satts av verksamheten och är väldigt preciserad om vad som 

bör undersökas (vad är resultatet av utvärderingen) och vad som ska undersökas (den artefakt 

som ska undersökas). Vid kriteriebaserad utvärdering väljs de premisser, kallad för kriterier, 

som ska användas innan utvärderingen startar. Cronholm & Goldkuhl (2006) betonar att på 

grund av dess generella karaktär är kriterier inte begränsade till en specifik verksamhet, mål, 

resultat eller ett specifikt IT‐system och är därför väldigt flexibla att använda. En matris som 

summerar vad som sagts visas nedan: 

 

 Bedömningsgrund Varifrån 

Målbaserad utvärdering Verksamhetsmål Ledningen i verksamheten 

Målfri utvärdering Bruksvärden Användare 

Kriteriebaserad utvärdering Externa kriterier (teorier, 
expertkunskap) 

Utomstående/Externa Sakkunniga 

Figur 1: strategier avseende hur utvärderingen ska genomförs 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 105, Egen bearbetning) 

Vilken typ av de två sista strategierna som bör användas avseende utvärdering beror enligt 

Cronholm & Goldkuhl (2006) på vad som ska utvärderas, dessa två typstrategier är:  

 IT-system i användning (Användarinteraktion) 

 IT-system som sådana (Tänkt användarinteraktion) 
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Figur 2: Två strategier avseende vad som ska utvärderas 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 106) 

 

Vid utvärdering av ett IT-system som sådant studeras endast IT-systemet i sin helhet och 

interaktionen mellan IT-system och användare bortses.  När samtliga ovan nämnda strategier 

läggs ihop skapas följande kombinationer av strategier som matrisen nedan illustrerar: 

 

 Målfri utvärdering Målbaserad utvärdering Kriteriebaserad utvärdering 

IT-system i användning (Målfri utvärdering av IT-
system i användning) 

(Målbaserad utvärdering 
av IT-system i användning) 

(Kriteriebaserad utvärdering 
av IT-system i användning) 

IT-system som sådant (Målfri utvärdering av IT-
system som sådant) 

(Målbaserad utvärdering 
av IT-system som sådant) 

(Kriteriebaserad utvärdering 
av IT-system som sådant) 

Figur 3: Matris över olika kombinationer av utvärderingsstrategier 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 110, Egen bearbetning) 

Den kombinationsstrategi som bör användas beror på vad som ska utvärderas samt hur 

utvärderingen ska utföras (Cronholm & Goldkuhl, 2006). En kombinationsstrategi bör alltså 

utses beroende på hur utvärderarens situation ser ut samt vilka egenskaper IT‐systemet 

besitter som ska undersökas.  
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3.3 Val av utvärderingsstrategi 
Då jag innan uppsatsarbetet inte visste vilken verksamhet jag skulle använda mig av eller vilket 

IT-system jag skulle utföra en utvärdering på så valde jag att använda mig av kriterier i min teori 

då Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att denna strategi väl lämpar sig till de situationer där 

det IT-system som ska utvärderas inte ännu har kartlagts. Och eftersom jag inom ramen av 

uppsatsen hade valt att använda mig av andra perspektiv förutom handlingsbarhet så var 

strategin kriteriebaserad utvärdering fördelaktig då jag utan större problem kunde kombinera 

kriterier ifrån handlingsbarhet och användbarhet. 

Eftersom mitt uppsatsarbete inkluderar ett deduktivt synsätt och därmed utgår ifrån ett syfte 

där jag vill har svar på en frågeställning ansåg jag att målfri utvärdering inte passade in på min 

uppsatstyp då målfri utvärdering använder sig av en strikt induktiv metodansats (Cronholm & 

Goldkuhl, 2006). 

Jag vill även under uppsatsarbetet ha tillgång till användare där jag kan utföra intervjuer och 

observationer. Därför anser jag strategin kriteriebaserad utvärdering av IT‐system i användning 

som ett bra val då fördelarna med denna strategi enligt Cronholm & Goldkuhl (2006) är att det 

empirimaterial som skapas blir mer detaljrikt och omfattande jämfört med strategin 

kriteriebaserad utvärdering av IT‐system som sådant. 

Ytterligare en viktig anledning till kriteriebaserad utvärdering relaterar till att min uppsats bör 

ses som starkt abduktiv vars teoridel kommer behövas revideras under arbetets gång. Strategin 

kriteriebaserad utvärdering lämpar sig då bäst för min uppsatstyp eftersom jag utan problem 

under arbetet kan ta bort de kriterier som av någon anledning inte längre kan ses som 

relevanta för frågeställningen. (Cronholm & Goldkuhl, 2006)   

Jag kan även vid behov lägga till ytterligare kriterier i teorin om det visar sig att det 

empirimaterial som produceras börjar peka på trender eller tendenser som inte ifrån början har 

täckts. Detta är inga problem då Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att vissa kriterier i 

utvärderingsstrategin kriteriebaserad utvärdering naturligt kan bli mer eller mindre relevanta 

och när detta händer så kan respektive kriterie tonas ner eller helt enkelt väljas bort. 

Som summering anser jag att strategin kriteriebaserad utvärdering av IT‐system i användning 

väl passar in på de förutsättningar jag har inför uppsatsarbetet och på den typ av uppsatsarbete 

som jag vill skriva. De övriga strategierna, målfri och målbaserad kommer därmed inte att 

användas då dessa inte är lämpliga för min situation eller på det som jag vill undersöka. 
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4. Teoretisk referensram 
 
Referensramen tar upp tre perspektiv som relaterar till affärssystem, handlingsbarhet och 

användbarhet. Perspektivet användbarhet är lite speciell då den med fördel kan inkluderas i 

perspektivet handlingsbarhet (Se avsnitt 4.3.3 för en fördjupad diskussion om relationen mellan 

dessa två perspektiv och hur de kompletterar varandra). 

 

4.1 Perspektiv på affärssystem 
 
I detta avsnitt har jag valt att redovisa perspektivet affärssystem. En kort introduktion inom 

ämnet ges. Jag kommer även ta upp den problematik som ett affärssystem kan medföra i 

verksamheter. 

 

4.1.1 Uppkomsten av affärssystem 
 
Enligt Nilsson& Olve (2006) bestod affärssystemets föregångare av flera olika separata 

informationssystem, t.ex. lagerhantering, fakturering och personalhantering. Det fanns ofta 

många olika system som användes inom samma verksamhet där varje system var utvecklat och 

optimerat för en särskild avdelnings behov. Detta medförde vissa svårigheter att få de olika 

delsystemen att koordinera med varandra, t.ex. vid lagerhantering där information för de varor 

som fanns inom verksamheten inte kunde använda den information som existerade i 

fakturasystemet.  

Detta skapade extra arbete vid inköp då den information som redan existerade i 

lagerhanteringssystemet inte kunde kopplas till fakturasystemet och var därmed tvunget att 

kontrolleras och ”bockas av” manuellt emot lagerstatusen för varje inköp. Böckert & Thulin 

(2005) menar att ett affärssystem är ett enda system som motsvarar de delsystem som tidigare 

nämndes. Affärssystemet ska kunna tillhandahålla den information som är intressant för 

verksamhetens olika avdelningar på samma sätt som de mindre delsystemen gör. 

Bajramović (2008) tar upp några av de problem som medelstora till stora verksamheter råkar ut 

för när dessa hanterar stora mängder information inom system som inte är samordnade. Hon 

pekar specifikt på den kostnad som informationsfragmentering tillför då information som 

existerar i många olika delsystem inte kan samordnas vilket kan leda till stora merkostnader. 

Några orsaker bakom dessa kostnader är dataredundans och ständiga justeringar i de olika 

systemen som måste ske i form av omprogrammering. Ibland måste till och med vissa moment 

utföras manuellt. Allt detta skapar stora förluster för verksamheten i form av tid och pengar 

(Ibid.).  
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Davenport (2000) menar vidare att även verksamhetsaspekterna påverkas. Om en verksamhets 

system är fragmenterade så blir även dess affärsmässiga mål och visioner också fragmenterad. 

Detta är kontraproduktivt då den huvudsakligt viktiga funktionen med informationssystem är 

att ge verksamheten större kontroll och överblick över flöden av såväl ekonomiska värden som 

information då dessa faktorer starkt påverkar de mål som har ställts upp för verksamheten. 

(Davenport, 2000). 

 

4.1.2 Hur ett affärssystem är uppbyggt 
 
Dexner (1995) beskriver affärssystemets uppbyggnad i två delar; central databas och klient. Det 

är databasen som förser klienterna (andra datorer i verksamheten) med den funktionalitet och 

information som arbetsuppgifterna inom verksamheten kräver. Dexner (1995) pekar även på 

servern som det viktiga i affärssystemet då det annars blir svårt för de övriga klienterna att 

kommunicera med varandra. 

Ett affärssystem ska tillhandahålla olika tjänster eller grupper av funktionalitet beroende på 

arbetsuppgifter som ska utföras, därför är affärssystem ofta uppbyggda av olika fristående 

delar, s.k. moduler. Dessa moduler motsvarar de funktioner som respektive arbetsuppgift 

kräver, Helmut (2000) menar även att dessa moduler motsvarar de olika delsystem som tidigare 

existerade inom verksamheter innan standarden affärssystem hade tagits fram.  

Ytterligare ett perspektiv på affärssystemets uppbyggnad är att ett affärssystem består av tre 

huvudkomponenter; användargränssnitt, affärslogik och databas (Askenäs, 2000). Ett 

affärssystems hjärta är dess centrala databas där informationen matas in och lagras från olika 

applikationer. Davenport (1998) menar att en enda central databas är att föredra då det 

underlättar uppdateringar och distribution av information. 

Affärslogiken innehåller de regler och funktioner som används inom verksamheten när 

arbetsuppgifterna utförs inom affärssystemet (Askenäs, 2000). Gränssnittet är den arbetsyta 

som användaren arbetar emot när denne utför handlingar som relaterar till de egna 

arbetsuppgifterna i affärssystemet. Detta är en komponent som enligt Cronholm & Goldkuhl 

(2006) är särskilt intressant ur ett handlings- och användbarhetsperspektiv, och som även 

Askenäs (2000) lyfter fram som en viktig komponent om ett system ska kunna användas på ett 

tillfredställande sätt av användarna. 
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4.1.3 Affärssystem och gränssnitt 
 
Enligt Davenport (2000) har affärssystem blivit allt viktigare för medelstora till stora 

verksamheter. Antalet användare har i och med detta även blivit fler och det geografiska 

område som ett affärssystem kan täcka kan vara olika regioner, t.ex. olika länder. Lägg därtill 

ökade krav på att affärssystemet måste kunna hantera många olika arbetsuppgifter som starkt 

kan variera gällande utförande och funktionalitet. Även Allwood (1998) anser att det har blivit 

betydligt viktigare än tidigare att affärssystemet kan hantera och tillgodose olika användares 

arbetsbehov då dessa har varierande förkunskaper och kulturella förhållanden inom 

regionspridda verksamheter. En bidragande faktor som möjliggör för användare med olika 

förutsättningar att arbeta i samma system är flexibilitet i det gränssnitt som användaren 

arbetar emot (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Inom affärssystemet existerar den funktionalitet och information som verksamheten behöver 

och det är gränssnittets roll att reglera detta emot användaren (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Gränssnittet fungerar som ett filter eller en tolk och vägleder användaren i sitt dagliga arbete 

där användaren arbetar emot gränssnittet som sedan tolkar användarens handlingar vidare till 

affärssystemet i form av arbete. Ett praktiskt exempel på hur ett gränssnitt skiljer sig ifrån ett 

annat kan vara det språk som används om affärssystemet t.ex. sträcker sig över olika länder. 

Dagens verksamheter kan ha anställda i flera länder, t.ex. Danmark, Finland och i Sverige. Det 

skulle underlätta för respektive användare om de kan arbeta med sitt eget modersmål istället 

för att behöva lära sig ett nytt språk. 

Detta kan även relateras till användarens förförståelse (Allwood, 1998). Det underlättar för 

användaren med mindre datorvana om de får information ifrån gränssnittet som är mer 

lättförståelig och översiktligt medan de mer datorvana bör få en mer komplett och detaljrik 

specifik information. Detta är något som även Cronholm &Goldkuhl (2006) anser är viktigt. Ett 

annat exempel kan vara den funktionalitet som användaren har tillgång till. Beroende på 

användarens förkunskaper och position i verksamheten kan en användare som endast ska 

utföra en specifik arbetsuppgift inte vara i behov av viss funktionalitet som täcker övriga 

arbetsuppgifter i verksamheten (Allwood, 1998). Onödig funktionalitet och för mycket 

information kan skapa förvirring och navigationsproblem för användaren. 
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4.1.4 Anpassningsproblematiken med affärssystem 
 
Enligt Nilsson& Olve (2006) var egenutvecklade informationssystem tidigare väldigt vanliga, 

d.v.s. att informationssystemet var utvecklat inom verksamheten och helt skräddarsytt för dess 

behov. I dag utvecklas istället affärssystem av externa oberoende leverantörer genom s.k. 

standardisering där olika unika standardutföranden i form av moduler eller komponenter har 

använts och kombinerats, eller ”plockats ihop”, till ett affärssystem baserad på verksamhetens 

behov. Denna ökade grad av standardisering har medfört att verksamheter i allt större 

utsträckning även måste anpassa sig till affärssystemet (Davenport, 2000).  

Om ingen anpassning utförs så kan affärssystemet misslyckas med att uppfylla de tekniska och 

affärsmässiga visioner som satts upp av verksamheten (Ibid.). För att undvika dessa problem 

anser Jacobsen & Thorsvik (2006) att ett antal frågor först bör ställas gällande hur teknikens 

utformning ska kunna stödja verksamhetens behov. Vad behöver verksamheten i form av 

funktionalitet, hur påverkas verksamhetens kultur samt hur bör affärssystemet vara uppbyggt 

för att på bästa sätt stödja användarnas olika förutsättningar och arbetsuppgifter? 

För att kunna kartlägga verksamhetens behov bör en verksamhetsanalys utföras (Ibid.) som 

inkluderar verksamhetsmål, vilka processerna är som bidrar till de mål som satts upp av 

verksamheten samt användares behov och slutligen hur installation av själva affärssystemet bör 

gå till. Då en verksamhetsanalys kräver stora satsningar i form av pengar och tid ifrån 

verksamheten (Ibid.) bör affärssystem ses som en investering, och när installationen väl är 

slutförd kan det ta upp till ett par år innan medelstora till stora verksamheter börjar märka 

någon förändring i form av effektivitet. 

Detta betyder att affärssystem bör uppfattas som långsiktiga projekt. Det är dock väldigt vanligt 

att verksamheter ser affärssystem som en kortsiktig lösning och förväntar sig resultat efter bara 

ett par månader efter implementering när det i verkligheten kan ta betydligt längre tid. Både 

Davenport (2000) och Rentzhog (1998) menar att affärssystem kan bidra med stor nytta till 

verksamheter på långsikt. Det finns dock även vissa risker med att införa ett affärssystem som 

måste övervägas innan ett beslut av ett införande tas. 
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4.2 Perspektiv på användbarhet 
 
I detta avsnitt kommer perspektivet användbarhet att redovisas. Jag kommer ge en kort 

introduktion inom ämnet samt en djupare inblick i de delar av användbarhet som jag anser är 

relevanta för rapporten och därför har valt att använda som källor för kriterier för 

utvärderingen. 

4.2.1 Definition av användbarhet 
 
ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) definierar användbarhet som: 

”… Den grad i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå ett 

specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i 

ett givet sammanhang…” 

Denna definition av användbarhet består enligt ISO av följande tre komponenter; 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Deras respektive betydelse kan beskrivas 

som: 

 Ändamålsenlig noggrannhet och fullständighet (baserad på funktionalitet) med vilken 

användarna uppnår givna mål.  

 Effektiv resursåtgång (baserad på tid) i förhållande till den noggrannhet och 

fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.  

 Tillfredsställande frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en 

produkt.  

Dessa komponenter kan ses som egenskaper och kan appliceras på användaren, de 

arbetsuppgifter som användaren arbetar med, den utrustning som används vid arbetet samt 

den fysiska eller sociala omgivning som användaren befinner sig i. Cronholm & Goldkuhl (2006) 

anser att användbarhetsperspektivet som helhet behandlar den relation som uppstår mellan 

användare och IT‐system. Nielsen (2000) pekar specifikt på fem egenskaper hos IT‐systemet 

som vanligtvis associeras med användbarhet. 

Lättlärt 

Hur lätt ett informationssystem är att ta till sig är den mest fundamentala egenskapen, då de 

flesta människor kommer i kontakt med ett system för första gången vid själva 

inlärningstillfället. Ett system bör också vara lätt att lära så att användarna snabbt kan komma 

igång att arbeta med det. 

Effektivt 

Efter det att användaren har lärt sig systemet ska det vara effektivt att använda så att en hög 

nivå av produktivitet är möjlig. 
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Intuitivt 

Hur ett system används ska vara lätt att minnas. Detta gäller inte bara från dag till dag. En 

användare som har varit borta en period från systemet ska inte behöva lära sig det igen utan 

ska lätt kunna börja använda systemet. 

 
Felhantering 

Ett system ska ha en låg felfrekvens. Vid användandet av systemet ska så få fel som möjligt 

uppstå. Ett fel definieras vanligtvis av en händelse där inte det önskade målet nås. Om ett fel 

uppstår ska detta vara tydligt för användaren och kunna rättas till utan krångel.  

Tillfredsställande 

Ett system ska vara tilltalande att använda, så att användarna kan känna sig tillfredställda när 

de använder systemet. De ska helt enkelt tycka om systemet. 

 

4.2.2 Användbarhet och MDI 
 
MDI (Människa - datorinteraktion) kan ses som ett kognitivt perspektiv på användbarhet 

(Allwood, 1998) och definierar användbarhet som en interaktion mellan användaren och 

IT‐systemet.  Utifrån denna interaktion plockar Allwood fram tre egenskaper som fundamentalt 

viktiga inom MDI; (1) det mänskliga systemet, (2) det sammanhang där IT‐ systemet ska 

användas och (3) den nytta som ska produceras. Det mänskliga systemet syftar till de 

egenskaper som kan relateras till användaren. Sammanhang kan vara den miljö eller omgivning 

som IT‐ systemet och användaren arbetar i. Nytta är det mål eller syfte som användaren vill 

producera med hjälp av IT‐systemet.  

Egenskaperna hos en användare kan vara generella för en grupp personer eller mer specifika 

för enskilda individer. De generella egenskaperna innebär gemensamma mönster för hur 

människor ser, uppfattar och minns information. Exempel på specifika individuella egenskaper 

kan vara kunskaper, attityder, förväntningar eller funktionsnedsättningar. Enligt Allwood bör ett 

IT-system med god användbarhet kunna stödja användarens generella och specifika egenskaper 

(Ibid.).  

En huvudfråga för en systemutvecklare blir således hur utformningen av ny teknologi ska göras 

för att stödja och ta vara på de kunskaper och färdigheter som mentalt existerar hos 

användaren då det annars kan uppstå situationer där tekniken börjar motverka användaren 

eller vice versa. Detta kan leda till att IT‐systemet inte används effektivt eller till och med 

hindrar användaren från att utföra sitt arbete. 
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4.2.3 Kriterier som kommer användas vid utvärdering av 

användbarhet 
 
I detta avsnitt följer en fördjupning av de punkter inom användbarhetsperspektivet som 

kommer att användas som kriterier vid utvärderingen. Kriterierna behandlar användarens 

subjektiva upplevelse av IT‐systemet vid användning och kan grupperas ihop under de fyra 

tidigare egenskaperna (1) anpassning, (2) användarvänlighet, (3) acceptans och (4) kompetens 

som tillsammans beskriver grad av användbarhet inom ett IT-system (Allwood, 1998). Vissa av 

kriterierna behandlar även själva IT‐systemet som en artefakt vars generella egenskaper kan ses 

som likvärdiga för en grupp av olika användare.  

Korttidsminne och Lättlärdhet 

Som tidigare beskrivits ska ett IT‐system vara lättlärt. Hur lätt ett informationssystem är att ta 

till sig är enligt Nielsen (2000) en fundamental egenskap då de flesta människor kommer i 

kontakt med ett system för första gången vid själva inlärningstillfället. En av de faktorer som 

spelar in är systemets komplexitet. Existerar det många funktioner, är systemet skapat på ett 

sådant sätt att användaren får hjälp av systemet under inlärningsperioden. Om systemet är 

svårtlärt kan det finnas behov av att införa utbildningar för systemet. Nielsen (2000) menar 

vidare att ett systems användningsätt ska vara lätt att minnas. Detta gäller inte bara från dag till 

dag. En användare som har varit borta en längre period ska lätt kunna börja använda systemet 

igen.  

Ett vanligt problem inom system är enligt Allwood (1998) informationshanteringen vid 

användning gällande hur människans långtidsminne och korttidsminne påverkas. 

Korttidsminnet (KTM) sammanfaller med det medvetna, d.v.s. det vi kan uppfatta och uppleva 

om vår omvärld. Långtidsminnet (LTM) kan lagra obegränsade mängder information till skillnad 

ifrån KTM som är väldigt begränsat. Vidare kan inte LTM användas direkt av det medvetna, utan 

de delar som är av värde för den situation vi befinner oss i måste först hämtas in till KTM innan 

vi kan använda oss av det.   

Minnets uppbyggnad ställer därmed vissa krav på att informationssystemet bör stödja 

användarens arbetsprocess så att KTM inte överbelastas då användaren inte längre kan 

registrera den information som behövs för att gå vidare i arbetet (Ibid.). Detta upplevs ofta av 

användaren i form av stress och förvirring. För att undvika detta bör mängden ny information 

som tillkommer försöka begränsas samt göra den mer relevant för respektive steg då detta gör 

den enklare att minnas.  
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Utformning av hjälpfunktioner 

Enligt Allwood (1998) finns det olika varianter av hjälpfunktioner som kan hjälpa en användare 

som har kört fast i ett program och behöver assistans för att komma vidare. Detta kan relatera 

till en specifik funktion, hur en viss uppgift bör lösas eller en förklaring/förtydligandande av hur 

något inom programmet fungerar. Den mest klassiska hjälpen är pappersmanualen som 

medföljer programvaran. Manualen är oftast avsedd som inlärningshjälpmedel och inte som en 

hjälpfunktion när användaren har kört fast men kan användas om inget annat finns.   

Online-manualen liknar pappersmanualen där den enda distinktionen är att den finns tillgänglig 

som en funktion i programmet i form av digital information (Ibid.). Online-manualer 

förekommer ofta i standardsystem och kräver stora resurser för att hållas uppdaterade 

(Dexner, 1995). Väldigt ofta är de kopplade till en databas i form av ett bibliotek av tidigare 

erfarenheter ifrån andra användare. Fördelen med online-manualen är att den finns i lika 

många exemplar som det finns datorer med den installerade programvaran (Ibid.). Vidare så är 

online manualen integrerad i programmet, vilket innebär att åtkomsten till online-manualen är 

snabbare och smidigare för användaren. Allwood (1998) ger ett exempel på detta där det 

existerar en speciell hjälptangent som tar fram online manualen och det specifika avsnitt som 

motsvarar den del av programmet som användaren behöver mer information om visas. 

En sista variant är s.k. uppgiftsorienterad hjälp. Den mest klassiska och dominanta synen på 

hjälp utgår ifrån funktionaliteten, d.v.s. att hjälpen endast beskriver vad respektive funktion 

inom programmet gör. Vid uppgiftsorienterad hjälp används istället olika arbetsuppgifter som 

utgångspunkt för vilken hjälp som användaren kan tänkas behöva. Detta kan ses som mer 

intuitivt då användaren normalt uppfattar de eventuella problem som ett hinder till att slutföra 

en viss uppgift och inte som ett problem som hindrar dem från att utföra en viss funktion. 

(Allwood, 1998). 

Enkel felhantering och klara felmeddelanden/ diagnoser 

Enligt Nielsen (2000) ska ett IT-system ha en låg felfrekvens. Vid användning bör användaren 

därför uppleva IT-systemet som relativt felfritt och de fel som uppstår ska vara enkla att förstå 

och korrigera. Ett fel definieras vanligtvis som en händelse som förhindrar at användaren 

uppnår det önskade målet. Det felmeddelande som dyker upp vid samband med felhanteringen 

måste vara utformat på ett sådant sätt att användaren förstår den information som 

felmeddelande försöker förmedla (Ibid.). En faktor som påverkar den nytta som 

felmeddelanden bidrar till är de förkunskaper som användaren besitter.  
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Ett vanligt förekommande problem är det språk och det vokabulär som används i 

felmeddelandet (Allwood, 1998). Om felmeddelandet använder ett språk som upplevs som 

kryptiskt av användaren blir det mycket svårt att förmedla den information som användaren är i 

behov av. Ett annat problem är intentionen bakom meddelandet. I vissa situationer kanske 

användaren inte ens förstår det bakomliggande felet eller den information som meddelandet 

försöker förmedla då användarens förkunskaper är begränsad (Cronholm & Goldkuhl, 2006).  

För att råda bot på detta krävs det att användarnas motivation för att användanda av IT-

systemet, deras förkunskaper och arbetssituation tas i beaktning vid konstruktion av 

meddelanden och diagnoser. Detta förhindrar skapande av felmedellanden som ligger utanför 

användarens avsikt med programmet eller dess användningssituation (Allwood, 1998). 

Ångra tidigare handlingar/ändringsbarhet 

En viktig komponent är den grad av ändringsbarhet som finns tillgänglig (Allwood, 1998). Den 

vanligaste varianten är att användaren själv manuellt kan korrigera icke önskevärda handlingar 

som utförts. Ett alternativ är ”undo – och ”redo” -funktionen där de senaste handlingarna 

lagras i IT-systemets minne och som sedan på begäran av användaren automatiskt korrigeras i 

den ordning som handlingarna utförts. Enligt Allwood (1998) snabbar detta upp arbetet då 

detta tillåter användaren att ångra vissa moment som annars skulle ta väldigt långt tid att rätta 

till manuellt.  

En mer kraftfull variant av funktionen ”undo/redo” är en s.k. ändringshistorik (Event history). 

Ändringshistorik sparar samtliga handlingar som användaren har utfört som sedan närsomhelst 

kan ångras eller repeteras av användaren. Allwood (1998) Nämner samtidigt att en mer 

avancerad ändringsfunktion inte nödvändigtvis betyder bättre redigeringsmöjligheter om 

funktionaliteten i fråga är för omständlig för arbetsuppgiften. Om en simpel ”undo” - och 

”redo” -funktion räcker så bör inte en mer avancerad redigeringsfunktion introduceras då dessa 

kräver en högre förförståelse hos användaren. 

Kunskapsnivå och användaracceptans 

En av de stora frågorna inom användbarhet är de skillnader gällande förkunskaper och 

motivation som existerar inom den målgrupp som ska använda sig av IT-systemet (Allwood, 

1998). Det är viktigt att de förkunskaper som användarna har är tillräckliga, annars kan IT-

systemet upplevas som svårhanterligt. Om förkunskaperna är låga kan t.ex. utbildningar 

genomföras som demonstrerar hur IT-systemet fungerar för att på så sätt främja de 

förkunskaper som krävs.  

Vidare måste användaren ha tillräcklig motivation för att använda IT-systemet vilket kallas för 

användaracceptans (Gulliksen & Göransson, 2002). Ett sätt att öka användaracceptansen kan 

vara marknadsföring. IT-systemet visas då upp där de fördelar som existerar demonstreras för 



 
 

42 
 

användarna. Andra möjligheter enligt Gulliksen & Göransson (2002) är att låta användarna vara 

med under konstruktionsarbetet. Dessa ovan nämnda tillvägagångssätt hjälper till att öka 

användaracceptansen. 

Enligt Dexner (1995) kan användbarheten påverkas av den lagrade information och kunskap 

som redan existerar om IT-systemet. Ett standardsystem som har funnits länge och använts av 

många grupper användare har utsatts för omfattande tester vilket kan användas som underlag 

för hur IT-systemet kan bli mer användbart. Ottersten & Berndtsson (2002) menar vidare att då 

nyare IT-system inte har samma kunskapsbas att utgå ifrån kan det resultera i att kvalitén hos 

IT-systemet riskerar att bli sämre. 

Ändamålsenlig och effektivt 

Som tidigare beskrivits är ändamålsenlighet en viktig egenskap. Hela syftet med IT‐systemet 

enligt Davenport (1998) är att stödja användarna i att utföra de arbetsuppgifter som relaterar 

till de verksamhetsmål som existerar inom organisationen. 

För att ett IT-system ska kunna ses som ändamålsenligt måste användaren ha tillgång till den 

funktionalitet som krävs för de arbetsuppgifter som ska utföras (Nielsen, 2000). Den 

funktionalitet som existerar måste även vara effektiv, d.v.s. att funktionaliteten fungerar under 

bruk utan onödiga tidsmässiga irritationsmoment. t.ex. väldigt långa väntetider som relaterar 

till sökningar av information då detta drastiskt sänker systemets effektivitet och 

ändamålsenlighet (Ibid.) 
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4.3 Perspektiv på handlingsbarhet 
 
I detta avsnitt kommer jag redovisa perspektivet handlingsbarhet. Liksom föregående kapitel 

om användbarhet kommer jag även här ge en kort introduktion inom ämnet där jag kommer 

förklara varför perspektivet handlingsbarhet är betydelsefull för denna utredning. Jag kommer 

även dra paralleller mellan handlingsbarhet och användbarhet gällande den relation som 

existerar mellan dessa två och hur de kompletterar varandra. Avslutningsvis kommer jag 

redogöra för de kriterier som jag har valt som utvärderingsunderlag. 

 

4.3.1 Definition av handlingsbarhet 
 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT‐system där användarens handlande är en central del. 

Fokus ligger på användare som utför någon form av handling för att genomföra sitt arbete med 

hjälp av ett IT‐ system. En handling kan enligt Cronholm & Goldkuhl (2006) t.ex. innebära 

kommunikation mellan olika användare, utförande av arbetsrutiner och användning av 

hjälpfunktioner eller när användaren försöker få information med hjälp av den text som 

produceras av IT‐systemet. Detta synsätt medför således att ett IT‐system inte endast bör vara 

funktionellt eller har hög användbarhet, det måste även vara handlingsbart. 

Cronholm & Goldkuhl (2006) förtydligar perspektivet ytterligare genom en definition av 

handlingsbarhet som mer utförligt presenteras och förklaras nedan: 

”…IT‐systemets förmåga att i en verksamhetskontext utföra handlingar och att därigenom 

befrämja, möjliggöra och underlätta de handlingar som användaren vill uföra genom IT‐ 

systemet baserat på dess information...” 

IT systemen ska befrämja, möjliggöra och underlätta utförandet av de handlingar som 

systemanvändarna vill utföra… innebär att IT‐systemet ska stödja användarnas handlingar när 

dessa arbetar inom IT‐systemet. Det existerar två typer av handlingar, automatiska och 

manuella. De handlingar som kan automatiseras bör automatiseras, d.v.s. på förfrågan ifrån 

användarna bör IT‐ systemet kunna utföra vissa typer av handlingar. Denna förfrågan kan vara 

i form kommandon som användaren anger aktivt eller passivt i form som tidigare angetts av 

användaren. 

 

Genom IT‐ systemet baserat på dess information... Användaren ska kunna använda IT‐ 

systemet som ett verktyg vid t.ex. kommunikation. IT‐ systemet ska även hjälpa användaren 

med handlingar som relaterar till arbetsuppgifter som utförs utanför IT‐systemet med hjälp av 

den information som produceras inom IT‐systemet. 
 
  



 
 

44 
 

Att i en verksamhetskontext utföra handlingar... IT‐systemets nytta är alltid beroende av den 

verksamhetskontext som det används inom. Verksamhetskontexten omfattar användarens 

och arbetsuppgiftens egenskaper och hur dessa påverkas av dess omgivning. Detta innebär att 

handlingsbarhet inte enbart påverkas av IT‐systemet, utan även användaren, dennes 

arbetsuppgifter och omgivning spelar också en viktig roll. 

 

Eftersom handlingsbarhetsperspektivet är menat att appliceras på IT - baserade 

Informationssystem (artefakt) som t.ex. affärssystem bör artefakten i fråga därför innehålla 

följande komponenter (Cronholm & Goldkuhl, 2006): 

 En handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar) 

De handlingar som användaren kan utföra när denne utför sina arbetsuppgifter i 

IT‐systemet. Detta kan t.ex. vara de funktioner som användaren har tillgång till under 

arbetets gång.  

 

 Handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT‐system samt av 

handlingar som utförs automatiskt av IT‐system 

Beroende på användarens intentioner kan vissa handlingar skötas direkt av IT‐systemet. 

  

 Ett verksamhetsminne (ett minne innehållande information om tidigare utförda 

handlingar och förutsättningar för handling) 

t.ex. en databas som ett nätverk av datorer är anslutna till där dessa kommunicerar 

arbetsuppgiftsrelaterad information mellan varandra.  

 

 Dokument (som handlingsförutsättningar, handlingsmedia och handlingsresultat) 

Exempel på ett dokument är de alternativ och funktioner som användaren ser visuellt i 

IT‐ systemet när denne arbetar med sina arbetsuppgifter inom verksamheten.  

 

 Ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, 

verksamhetsminne och dokument)  

Det språk som används inom verksamheten. Detta beror starkt på användarnas 

egenskaper så som deras syfte med att använda IT‐systemet, deras utbildning, vilken 

bakgrund de har och samt arbetsuppgifter, men även IT‐systemets syfte och dess 

funktionalitet.  

 

Om dessa komponenter inte existerar i den artefakt som ska utvärderas kan det bli svårt att 

applicera handlingsbarhet som perspektiv. 
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4.3.2 Handlingsbarhet som synsätt på ITsystem 
 
Handlingsbarhet behandlar kvalitet hos IT‐system som bland annat avser reda ut huruvida 

användargrupper anser att IT-systemet hjälper till att lösa arbetsuppgifter på ett 

ändamålsenligt och tillfredsställande sätt (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Den definition som 

Allwood (1998) ger av användbarhet är då likvärdig med den definition av handlingsbarhet med 

den distinkta skillnaden att användbarhet istället för handlingar fokuserar på hur användarens 

kognitiva egenskaper påverkas av interaktion med ett IT-system. 

Användbarhet undersöker hur datoranvändaren hanterar data och information under 

användning. Detta kallas för interaktionen mellan användaren och datorn (Allwood, 1998). Det 

är just interaktionen eller samspelet mellan användare och dator som är i fokus. Användbarhet 

har därmed väldigt ofta använts som verktyg vid studier av system inom organisationsfrågor, 

lagringsproblematik och databashantering (hantering och överföring av informationsmängder) 

då dessa relaterar till samspelet mellan dator och användare (interaktionen) (Cronholm & 

Goldkuhl, 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Användare interagerar med IT‐systemet och ett samspel uppstår mellan användare och IT‐systemet 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 5) 

Cronholm & Goldkuhl (2006) menar dock att användbarhetsperspektivet har en del 

begränsningar då IT‐ system i dagsläget utgör en integrerad del i vårt dagliga arbete vilket ofta 

innebär koordinering och samarbete med andra människor och då omfattar mer än enbart 

lagring, organisation och sökning av information. Cronholm & Goldkuhl (2006) poängterar att 

IT‐systemet utifrån begreppet handlingsbarhet ses som något mycket mer än något som enbart 

hanterar data genom lagring, organisering och sökning. 

IT‐system som är handlingsbara ger även ett gott stöd gällande den kommunikation som 

förekommer mellan olika identiteter som (Cronholm & Goldkuhl, 2006): 
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 Olika organisationer   

Kunskapsutbyte, samarbete och tjänster mellan större organisationer stärker 

verksamhetens konkurrensförmåga på den globala arbetsmarknaden.  

 Aktörer i en organisation   
Effektivare och enklare kunskapsutbyte för olika arbetsuppgifter inom verksamheten 

och koordination mellan arbetare inom verksamheten resulterar i en effektivare 

arbetsgång.  

 Medborgare och myndigheter/förvaltningar   
ökad kommunikation innebär att medborgarna får mer insyn i hur myndigheten 

fungerar, genom att de funktioner som anses som nödvändiga för medborgarna kan 

lanseras som tjänster och konsumeras på nätet.  

 Privata konsumenter och företag   
Ökade kommunikationsmöjligheter innebär bättre samarbete mellan konsument och 

företag. Detta ger företagen de verktyg de behöver för att producera produkter och 

tjänster som bättre stämmer överens med de önskemål och behov som produkten eller 

tjänsten förväntas uppfyllas hos konsumenten.  

 
Detta innebär att förstå och att analysera de kommunikationsprocesser som förekommer. 

IT‐system ska ses som verktyg i kommunikationsprocesser som bör vara utformade för att 

stödja kommunikation som i dagens moderna verksamheter är en självklarhet (Ibid.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Användare i en verksamhet kommunicerar via ett IT‐system 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 6) 
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Cronholm & Goldkuhl (2006) lyfter fram IT‐systemets kommunikativa funktion som det viktiga. 

Detta innebär att IT‐system ska ses som hjälpmedel vid kommunikativt handlande. Att förmedla 

kommunikation mellan olika aktörer omfattar mer än att endast skicka meddelanden vidare 

från en aktör till en annan. Systemen måste även ha en förmåga att lagra, sammanföra och 

bearbeta olika meddelanden. IT‐system bör ses som ett instrument för teknikmedierad 

verksamhetskommunikation. 

Ett resultat av en strikt instrumentell syn är att många av dagens IT‐system lagrar information 

som anonym data. Detta kan skapa problem då det är väldigt svårt att utföra kommunikativa 

handlingar inom verksamheten då det blir svårt att veta vem i systemet som är mottagare och 

sändare, vid vilken tidpunkt arbetet utförts och vilka ändringar som tidigare gjorts. Utan goda 

kommunikationsmöjligheter blir det därmed väldigt svårt att arbeta, lagra och bearbeta data 

om det inte går att kommunicera detta till de övriga användarna på arbetsplatsen (Ibid.).  

 

4.3.3 Relationen mellan handlingsbarhet och användbarhet 
 
Enligt Allwood (1998) lägger användbarhetsperspektivet fokus på den interaktion som existerar 

mellan människa och dator. Samtidigt betonar Cronholm & Goldkuhl (2006) att handlingsbarhet 

fungerar som ett verktyg för att underlätta, befrämja och möjliggöra handlande vid t.ex. 

kommunikation för att uppnå verksamhetens mål. Men för att kommunikationshandlingarna 

ska fungera måste även gränssnittet mellan människa och dator, d.v.s. datorinteraktionen, eller 

interaktionskvalitén vara tillfredsställande annars blir även handlingarna lidande. 

Då interaktionskvaliteten direkt påverkar handlingsbarheten måste även användbarhet tas med 

som en del inom handlingsbarhets perspektivet. Vidare menar Cronholm & Goldkuhl (2006) att 

även de processer som systemet baseras på bör tas med då dessa också avgör hur väl systemet 

kommer stödja de handlingar som användaren vill utföra. Eriksson (2000) stödjer detta 

argument och säger att ett IT‐ system som inte har god kommunikationskvalité som ett resultat 

av dålig interaktionskvalité och processkvalité riskerar att slösa tid för användaren då denne 

inte kan kommunicera sitt arbete med de övriga användarna. Cronholm & Goldkuhl (2006) 

sammanfattar detta och säger således att handlingsbarhet kan delas upp i tre olika skikt. 

interaktionskvalitet, kommunikationskvalitet och processkvalitet och att varje skikt har en 

avgörande betydelse för IT‐systemets övergripande kvalitet för användaren som därför inte kan 

försummas. 
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4.3.4 Modeller och principer som kommer användas vid utvärdering 

av handlingsbarhet  
En fundamental komponent inom handlingbarhet som utvärderingsverktyg relaterar till de olika 

handlingssituationer som en användare stöter på under sitt arbete (Cronholm & Goldkuhl, 

2006). Det är utifrån dessa handlingssituationer som det avgörs vad som bör ligga i fokus för 

utvärderingen då samtliga handlingssituationer inte nödvändigtvis existerar i IT-systemet. Det 

är även viktigt att förstå vad respektive handlingssituation innebär då dessa används som grund 

för den bedömning som ska utföras. Därför kommer de mest förekommande 

handlingssituationerna att beskrivas närmare i form av modeller.  

Den första modellen behandlar flera kategorier av användare och ett IT-system inom en 

verksamhetskontext och illustreras nedan: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: IT – System i sin verksamhetskontext 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 25) 
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De handlingssituationer som är av intresse i figuren är: 

Formuleringshandling innebär att användaren genomför en kommunikativ handling genom 

eller med hjälp av affärssystemet, t.ex. när användaren ska lägga in ny eller redigera 

existerande information. 

En automatisk handling utförs av systemet istället för användaren, dock måste användaren ha 

utfört en tidigare handling som i sin tur gav datorn ordern om att utföra den automatiska 

handlingen för att användarens förra handling skulle bli genomförd. 

 t.ex. utför systemet en automatisk handling genom sammanslagning av ett antal olika 

delrapporter till en enda gemensam rapport för att spara utrymme. Sammanslagningen av 

delrapporterna kommer inte att ske förrän användaren genom sin formuleringshandling gett 

order till systemet om att utföra sammanslagningen. 

 
En läshandling utförs när användaren tar del av ett resultat eller information ifrån 

affärssystemet. Användaren tolkar sedan informationen för att använda den i sitt arbete. 

Detta kallas för en succedenshandling. 

 
Cronholm & Goldkuhl (2006) lyfter fram att den handlingssituation som förekommer mest i IT-

systemet avgör vad som bör undersökas. Om affärssystemets handlingar t.ex. består av 

uteslutande automatiska handlingar och läshandlingar bör stor vikt läggas på utformning av 

meddelanden; hur språket används och om meddelanden är relevant med hänsyn till 

användarens kunskapsnivå och den intention eller mål som systemet försöker uppnå.  

Att spendera tid på t.ex. formuleringshandlingar är inte nödvändigt om dessa handlingar inte 

existerar inom affärssystemet. Samtliga typer på dessa handlingssituationer kan vara hur 

anpassat systemet är för formuleringshandlingar. Hur anpassat är systemet för Läshandlingar. 

Hur stor del av systemet är automatiserat. Hur stor del av arbetet är succeedenta, d.v.s. sker 

utanför systemet. 

Det är därför viktigt att förstå vilka handlingssituationer som existerar inom IT-systemet så att 

rätt modeller kan tillämpas, och om inte detta görs annars kan utvärderingens resultat bli 

lidande. 
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En annan fundamental model som Cronholm & Goldkuhl (2006) tar upp är det en modell som 
kallas för Elementärinteraktionsloopen (EIAL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Elementärinteraktionsloopen (EIAL) 

(Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s. 32) 

 
  
Denna modell är en central del inom handlingsbarhet och försöker illustrera den process som 

användaren går igenom när hon fattar beslut om vilka handlingar som bör utföras inom IT-

systemet. Då denna modell är generell kan den tillämpas på en rad olika handlingssituationer: 

 
Den interaktiva lässituationen I den första fasen undersöker användaren vad som kan läsas 

(läsrepertoar). I den andra fasen görs ett beslut på vilken text som användaren vill läsa. I den 

tredje fasen utför systemet den önskade handlingen vilket är att ta fram den text som 

eftersöks. I den fjärde och sista fasen tolkar användaren den önskade texten. 

 
Den interaktiva formuleringssituationen I den första fasen undersöker användaren vilka 

formuleringsmöjligheter som finns tillgängliga. I den andra fasen utför användaren vald 

handling. I den tredje fasen utför systemet den handling som användaren hade valt i fas två. I 

sista fasen får användaren en feedback ifrån systemet som bekräftar handlingens status, t.ex. 

om den slutfördes eller om något fel uppstod. 
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Den Interaktiva navigeringssituationen I den första fasen undersöker användaren vilka 

navigeringsmöjligheter som finns tillgängliga. I den andra fasen gör användaren ett val och 

förflyttar sig till den del av systemet som denne har valt. I den tredje fasen försöker systemet 

förflytta användaren till den del av systemet som användaren tidigare hade valt i fas två. I sista 

fasen får användaren feedback ifrån systemet i form av att användaren nu har förflyttats till den 

del av systemet som denne önskat.  

Ytterligare en viktig komponent som samtliga ovan nämnda modeller tillämpas på är det 

gränssnitt som finns i IT‐systemet. 

 

4.3.5 arbetsytans betydelse för handlingsbarhet  
En av de viktigaste komponenterna inom handlingsbarhet är gränssnittet eller den arbetsyta 

som användaren har till förfogande när IT‐systemet används. Arbetsytan är ett 

handlingsmedium för användaren och innehåller den repertoar av handlingar som kan utföras. 

Detta innebär att arbetsytan som handlingsmedium också innehåller handlingsförutsättningar 

(handlingsrepertoar, meddelanden att läsa) och handlingsresultat (formulerade meddelanden). 

Kommunikation sker via ett skärmdokument som kan innehålla såväl handlingsförutsättningar 

som handlingsresultat. Skärmdokument skiljer sig från pappersdokument i den mening att de 

ofta är dynamiska. Användare kan göra något med/genom dem. Det är denna dynamiska 

karaktär som gör dem till handlingsmedium. Ett IT‐system innehåller ofta många 

skärmdokument. Detta ställer krav på att användaren kan röra sig (navigera) mellan olika 

skärmdokument. Den kommunikativa synen på IT‐ system som finns inom handlingsbarhet är 

som framgår förstås relevant även för användargränssnitt. 
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4.3.6 Kriterier som kommer att användas vid utvärdering av 

handlingsbarhet 
I detta avsnitt följer en lista av handlingskriterier, med benämningen 

handlingsprinciper(Cronholm & Goldkuhl, 2006), som kommer att användas under 

utvärderingen. 

Kan säga det man vill genom systemet. (Tillgodosedda kommunikationsbehov)  

Att användaren kan använda systemet för att kommunicera fritt om det arbete som utförs till 

andra användare inom systemet. IT‐system används för att kommunicera med andra i en 

verksamhet. IT‐systemet ska kunna tillgodose kommunikationsbehovet som finns i 

verksamheten. Detta görs genom möjligheter att registrera olika typer av information inom 

IT‐systemet som användaren önskar informera andra användare om genom olika fördefinierade 

fält. Dessa sparas sedan i verksamhetsminnet hos IT‐systemet så att övriga användare kan ta 

del av den.  

Förstå konsekvenserna av föreslagna och utförda handlingar. (Handlingstransparent)  
Förstå konsekvenserna av de föreslagna eller redan utförda handlingar som utförts av 
användaren inom systemet vid t.ex. en uppdatering av en lagerinformation. IT‐systemet ska 
vara utformat på ett sådant sätt att det tydligt syns när verksamhetsminnet har uppdaterats 
efter en aktuell verksamhandling. Det är även viktigt att IT‐systemet ger ett stöd för 
användaren så att konsekvenserna av de tidigare handlingar som användaren har utfört tydligt 
kommuniceras i IT‐ systemet.  
 
Direkt se att det man försökt göra blev gjort. (Tydlig feedback)  

Att användaren på ett tydligt sätt får en bekräftelse på den handling som har utförts i systemet. 

IT‐ systemet ska alltid ge en bekräftelse på en utförd verksamhetshandling. Denna bekräftelse 

kan t.ex. bestå av en beskrivning över vad IT‐systemet har utfört och på så sätt stödja 

användarnas tolkning över vad som utförts. t.ex. bör IT‐systemet förändra innehållet av det 

aktuella skärmdokumentet eller ge ett meddelande som signalerar till användarenatt 

verksamhetsminnet har förändrats. Det ska även finnas en feedback för navigeringshandlingar 

vid en förflyttning till en annan plats i IT‐systemet.  

Se vem som har sagt vad. (Aktörstydlighet)  

Det ska synas tydligt vem som har gjort vad i systemet. I kommunikationsintensiva 

verksamheter bör IT‐ system stödja användarens behov att veta vilka användare som har gjort 

vad inom IT‐systemet. Vid arbetets gång kan användaren behöva mer information om den 

specifika arbetsuppgiften så som kompletteringar men som för tillfället inte finns lagrat i 

IT‐systemet. Det är då bra om användaren på något sätt kan ta reda på vem som är ansvarig för 

innehållet.  
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Förstå den kommunikativa avsikten med olika meddelanden. (Intentionellt tydligt)  

Användaren behöver förstå vad avsikten bakom de olika meddelandena är. Är det en rapport, 

ett felmeddelande eller bara en påminnelse? 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? Det är nödvändigt att det inte råder någon tvekan om sådana här typer av 

kommunikativa avsikter för att kunna använda systemet väl i verksamheten 
 
  
Få ett bra stöd för efterföljande handlande i verksamheten. (Handlingsstödjande) 

Den information som finns ska vara enkel att tolka och de handlingar som erbjuds ska vara 

lätttillgängliga och tillräckliga för den handling som ska utföras. För att kunna utföra 

verksamhetshandlingar krävs det att innehållet i skärmdokumenten ger goda förutsättningar 

för användaren. Detta gör att informationen kan tolkas på ett enkelt sätt när den visas för 

användaren samt att de handlingar som erbjuds ska vara lämpliga och lättillgängliga för 

användaren.  

 

Förstå använda begrepp. (Känd och begriplig vokabulär)  

Entydig och klar förståelse av de olika begrepp som finns inom systemet, d.v.s. att språket är 

konsekvent i den meningen att ett begrepp inte får betyda flera saker eller att flera begrepp 

kan betyda samma sak. IT‐systemet rekommenderas ha ett språk som motsvarar det språk som 

användarna i verksamheten brukar i sitt dagliga arbete. Annars kan missförstånd om de 

begrepp som används uppstå. Utöver detta så bör det i IT‐systemet finnas förklaringar till 

samtliga begrepp och hur dessa relaterar till den handlingsrepertoar som existerar i 

IT‐systemet. Språket (begrepp och termer) i IT‐systemet ska kunna ses en som naturlig del i 

verksamheten och vara begripligt för samtliga aktörer i verksamheten.  

 

Lämpliga handlingsalternativ enkelt tillgängliga. (Handlingstillgänglighet)  

Att de handlingsalternativ som krävs vid ett visst handlingsbehov existerar och att dessa 

handlingsalternativ ska vara lätt tillgängliga när handlingsbehovet uppstår. När användaren ska 

utföra en arbetsuppgift i IT‐systemet uppstår en användningssituation. I en 

användningssituation behöver användaren viss funktionalitet och information för att utföra sin 

arbetsuppgift. Om de verktyg och den information som användaren behöver inte finns 

tillgängligt eller är problematiska för användaren att finna blir det svårt att slutföra 

arbetsuppgiften. 
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Överblick över olika handlingssteg. (Handlingsöversikt)  

Att användaren har en god översikt om var denne befinner sig i systemet och vilka 

handlingssteg som användaren är på väg till beroende på vilka handlingar denne utför. 

Arbetsuppgifter följer en logisk ordning, som innehåller ett antal handlingssteg som måste 

avslutas innan nästa handlingssteg kan tas. IT‐systemets rymddokument bör följa samma 

arbetsordning. IT‐systemets visuella representation av dessa handlingssteg bör följa varandra i 

en logisk sekvens och vara lättöverskådliga för användaren och hur dessa relaterar till varandra.  

  
Endast behöva registrera relevanta kommunikationskrav. (Relevanta kommunikationskrav)  

Att den information som måste registreras i systemet inte redan existerar eller inte behövs. 

IT‐systemet ska enbart kräva information ifrån användaren som är relevant, d.v.s. information 

som inte redan existerar i IT‐systemet. Redan existerade information som måste omregistreras 

tar onödig tid och gör användaren frustrerad, även tidigare information som behövs ska 

presenteras av IT‐ systemet på begäran av användare. Dessutom ökar risken för informations 

redundans, d.v.s. att samma information kan förekomma flera gånger i IT‐systemet.  
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5. Empirisk studie 
I detta kapitel kommer jag presentera företaget Tekniska Verken i Linköping tillsammans med 

det IT-system som har utvärderas under fallstudien. Jag kommer också presentera de 

respondenter som använde IT-systemet. Avslutningsvis kommer jag även redogöra för de 

intervjuer som utfördes med respondenterna samt sammanfatta resultatet av den empiriska 

studien.  

 

5.1 Företaget Tekniska Verken i Linköping AB 
Koncernen Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som ägs av Linköpings 

kommun. Dotterbolaget Linköpings Kraftnät AB har monopol på elnättjänster i Linköping med 

omnejd genom koncession från Energimyndigheten. Tekniska Verken i Linköping är även den 

största delägaren i elbolaget Östkraft. Tekniska Verken i Linköping tillgodoser Linköping med 

värme från sina två största anläggningar, avfalls eldade Gärstadverken och kraftvärmeverket 

som baserar sin produktion på trä, olja och kol. (Tekniska Verken i Linköpings hemsida, 

företagsinformation) 

 

Tekniska Verken i Linköping är huvudsakligen ett energibolag, men erbjuder även andra 

tjänster. Dessa kan delas in i följande kategorier: biogas, bredband, elhandel, elnät 

entreprenad, fjärrvärme och fjärrkyla samt vatten och avlopp. I dessa kategorier inkluderas 

tjänster som relaterar till vatten, miljö, bredband, leverantörsbyten, sophantering, telefoni, 

reklam och parkeringsplatser samt annan service som relaterar till allmän samhällsnytta inom 

Linköping. (Ibid.) 

Koncernen har även diverse dotterbolag i form av Svensk Biogas AB, som är Europas största 

producent av biogas, Stadspartner AB, Linköpings Kraftnät AB, Utsikt i Linköping AB, Parkerings 

AB Dukaten och Katrineholm Energi AB. Omsättningen under 2006 var 4,7 miljarder kronor, 

samtidigt som vinsten uppgick till 326 miljoner kronor. Tekniska Verken i Linköping har 1100 

anställda och lite drygt 280,000 privat och -företagskunder som dagligen använder dess 

tjänster. (Tekniska Verken i Linköpings hemsida, årsredovisning) 

  



 
 

56 
 

5.2 Tekniska Verken i Linköpings affärssystem 
I detta avsnitt kommer jag presentera en översikt av de affärssystem som Tekniska Verken i 

Linköpings verksamhet använder sig av inom Linköpings kommun, och även i detalj beskriva det 

affärssystem som jag kommer utvärdera i fallstudien. 

 

 

 
Figur 8: Översikt över affärssystemet inom Tekniska Verken i Linköping. (Tekniska Verken i Linköpings IT 

division) 

(Källa: Tekniska Verken i Linköpings Interna IT-avdelning) 
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5.2.1 Allmän information om affärssystemet 
Utvecklingen av det affärssystem som nu används på Tekniska Verken i Linköping, som även 

Billing ingår i som ett delsystem, påbörjades 1998 och sattes i drift för första gången under 

1999 - 2000. Syftet bakom det nya systemet var att ersätta det föregående systemet då det 

ansågs som föråldrat och att nya krav hade ställts gällande avreglering av elmarknaden som det 

föregående systemet inte kunde hantera. 

Inför utvecklingsarbetet av affärssystemet anlitade Tekniska Verken i Linköping externa 

konsulter där bl.a. IFS som är ansvariga för utvecklingen av själva affärssystemet. 

Affärssystemet är baserat på en standardplattform kallad ”F1- foundation” som bl.a. inkluderar 

olika grundstandardutföranden för medelstora till stora verksamheter som sedan kan fyllas på 

med ytterligare funktionalitet beroende på verksamhetens behov. Inom affärssystemet 

existerar det även en databas som benämns som datavaruhus och är baserad på Oracle. 

Datavaruhuset behandlar och lagrar all de data som existerar inom affärssystemet.  

Det finns en rad olika gränssnitt till systemet. Detta är nödvändigt då det existerar ett stort 

antal användare med olika kunskapsnivåer och skilda behov av funktionalitet inom olika 

arbetsmiljöer. Beroende på upplägget för varje delsystem måste respektive gränssnitt utformas 

så att det stöder användarna i deras arbetssituation. Några exempel på dessa gränssnitt som är 

direkt kopplade till syftet med de olika delsystemen är: 

 Gränssnitt emot hushåll och kunder 

Existerar t.ex. i form av mätningar på vatten- och elförbrukning som systemet läser in 

eller ut. Kan även existera i form av en sida på Tekniskaverken.se där kunden kan logga 

in och få fram diverse information som relaterar till Tekniska Verken i Linköping. 

 Gränssnitt emot administrationsrelaterade arbetsuppgifter 

Existerar t.ex. i form av intern systemanvändning vid utförande av arbetsuppgifter som 

utförs i relation till den service som Tekniska Verken i Linköping utför, t.ex. information 

till kund gällande faktura frågor om el och vatten förbrukning. 

  Gränssnitt emot tekniker och servicefolk ute på fält 

Existerar t.ex. i form av mätningar på t.ex. vatten- och elförbrukning som systemet läser 

in eller ut. Detta gäller även för personal ute på fält då dessa via mätare och andra 

instrument kan läsa information som hämtas direkt ifrån systemet. 
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Förutom olika gränssnitt existerar det även olika användarnivåer. Dessa användarnivåer avgör 

vilken behörighet en användare har inom systemet. Respektive användarnivå beror på 

användarens förkunskaper, vilka arbetsuppgifter användaren har samt var denne befinner sig 

då vissa arbeten sker ute i fält där det naturligt inte teknikmässigt finns tillgång för viss access 

till systemet. De olika användarnivåerna är: 

 Observatörer 

Detta kan relatera till anställda som arbetar ute på fältet, t.ex. vid inspektion av vatten 

eller el mätare hos hushåll. 

 Handläggare 

Detta kan relatera till anställda som arbetar med administrativa arbetsuppgifter, t.ex. 

hantering av kunder och service. Dessa personer kan göra ändringar i den databas som 

existerar inom systemet för det område som personen arbetar med. 

 Avancerade användare 

Detta kan relatera till anställda som arbetar med administrativa arbetsuppgifter, t.ex. 

ekonomi och tabeller som styr priset för el. Dessa personer kan göra ändringar som 

påverkar den information som Tekniska Verken i Linköping baserar sin verksamhet på. 

 Administratörer och systemägare 

Relaterar till dem som utvecklar och förvaltar systemet. Denna nivå inkluderar verktyg 

och access till systemet som de behöver. Några exempel är databashantering och 

system konfigurering samt systemuppdatering.  
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5.2.2 Översikt av kundinformationssystemet Billing 
 IT-systemet som jag har valt att utvärdera kallas Billing och klassas som ett 

kundinformationssystem som tillhör till den kategori av delsystem som ingår i den interna 

administrationen för arbetsuppgifter. Billings syfte inom affärssystemet är agera som IT-stöd för 

att bland annat behandla kund administrativa ärenden i form av olika typer av kundservice. 

Dessa kunder kan bestå av privat personer, företag och av andra interna användare eller 

avdelningar som arbetar på Tekniska Verken i Linköping. Billing har lite drygt 200 användare 

som de flesta direkt på plats arbetar inom systemet via datorer med tangentbord, mus och 

bildskärm. Billing används inom samliga affärsområden som Tekniska Verken i Linköping är aktiv 

inom. Dessa områden kan vara elhandel, elnät, bredband, vatten, fjärrvärme, avfallsservice, 

mätningar m.m. All information som relaterar till kundinformation och kundkontakt samt annan 

kundrelaterad administration går genom systemet. Billing omfattar ett hundratal olika 

funktioner och används till en rad olika arbetsuppgifter som relaterar till kundservice.  

Någon av den funktionalitet som existerar är kundinformation, mätuppgifter till t.ex. vatten och 

el, hantering av bl.a. nyanslutning, nya fastigheter/lägenheter, uppsättning av mätare, in- och 

utflyttning, fakturafrågor, avläsning, energiförbrukning m.m. Det existerar även olika nivåer i 

den funktionalitet som existerar i Billing gällande förkunskaper. Viss funktionalitet används 

enbart för att hämta enklare information ifrån systemet eller för att redigera existerande 

information. Sedan finns det även mer avancerad funktionalitet som kräver högre 

förkunskaper. Exempel på dessa är rena SQL- frågor som kan skapas efter behov när större 

rapporter eller presentationer av stora mängder komplex information krävs.  

Det existerar även områden som relaterar till den egna verksamheten på Tekniska Verken i 

Linköping som Billing används inom, t.ex. IT och ekonomi.  Dessa områden fokuserar på att 

underhålla och tillgodose personalens behov så att dessa kan utföra sina arbetsuppgifter emot 

externa kunder. IT-avdelningen är ett av dessa interna områden.  IT-avdelningen existerar för 

att underhålla, förvalta och utveckla det affärssystem som används på Tekniska Verken i 

Linköping. Totalt arbetar det 15 personer på IT avdelningen. Deras arbetsuppgift är att se till att 

systemen fungerar som de ska under arbetstid. Om systemen av någon anledning slutar 

fungera resulterar detta i att de anställda inte länge kan utföra sina arbetsuppgifter då Tekniska 

Verken i Linköping i stor utsträckning är beroende av att systemet och den funktionalitet som 

används då måste fungera på ett tillfredställande sätt. 
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5.3 Intervjuer med systemanvändare på Tekniska Verken i 

Linköping 
I detta avsnitt kommer jag presentera de respondenter som deltog under intervju- och 

observationsarbetet. Totalt är det fem användare som deltog. Det som kommer behandlas är 

information om respondenternas bakgrund följt av hur deras arbetssituation och 

arbetsuppgifter ser ut. Detta avslutas sedan med ett sammanfattande resultat av de kriterier 

som användarna tog ställning till under intervjun. 

5.3.1 Allmän information om systemanvändarna, deras arbetsplats 

och arbetsuppgifter 
Presentation av Miriam Carlsson 

Miriam Carlsson arbetar inom kundservice och behandlar allt som relaterar till vattensystem 

samt vattennät till både privatpersoner och företag. Miriams primära roll är att agera som 

kundkontakt där hon informerar kunder samt vidarebefordrar eventuella inkomna 

arbetsuppgifter som kunderna begär utförda av Tekniska Verken i Linköping. Dessa ärenden kan 

handla om allt möjligt ifrån informations förmedling om vatten nätet vid nytt husbygge, 

handläggning vid större byggen, debiteringar och upplysningar om existerade vattenanvändning 

i vattennätet, utgivande av ritningar över vattennätet, ledningsunderlag samt registrering eller 

justering av mätarinställningar. Hon tar även emot vad hon själv kallar nöd- eller krisarbeten 

ifrån kunder där en vattenledning har spruckit eller om någon har råkat gräva sönder den vid 

ett bygge.  

Presentation av Charlotte Kindström 

Charlotte Kindström arbetar inom kundservice med ett antal olika arbetsuppgifter. Dessa 

arbetsuppgifter inkluderar enklare fakturafrågor gällande vatten och el vid t.ex. mätningar för 

privatpersoner eller företag. Förutom fakturafrågor får hon även in förfrågningar om kontroll 

och ändringar av personuppgifter. Dessa förfrågningar kan komma både ifrån privatpersoner 

samt företag.  Charlotte hanterar även bredbandsfrågor. Dessa frågor innefattar information till 

och uppsägning av existerade bredbandskunder.  Det är både privatpersoner och företag som 

erbjuder bredbandstjänster som tar kontakt med Charlotte. Majoriteten av förfrågningarna 

kommer in via mejl, det händer dock ibland att de även inkommer via telefon. Väldigt ofta är 

det företag som har frågor eller ärenden angående deras bredbandstjänster som för kunders 

räkning mejlar och ringer till Tekniska Verken i Linköping vilket oftast uppstår när det företaget 

som hur ut bredbandstjänsten behöver ytterligare information som endast Tekniska Verken i 

Linköping kan bistå med. 
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Presentation av Göran Larsson 

Göran Larsson arbetar inom kundservice på Tekniska Verken i Linköping där han utför 

leverantörsbyten samt mer generella arbetsuppgifter som kan bestå av informationsförmedling 

gällande en kund vid t.ex. förfrågningar angående ett visst fakturanummer, kontroll av ett visst 

mätarvärde gällande varmvatten eller förfrågan om hur mycket avfall som har hämtats av 

Tekniska Verken i Linköping under en viss period.  De mer specifika arbetsuppgifterna är de 

leverantörsbyten som sker när en kund eller ett företag vill byta en viss leverantör som 

relaterar till de tjänster som Tekniska Verken i Linköping står för. När kund vill byta leverantör 

tar denne kontakt med Göran som bistår med information angående hur kunden bör gå tillväga. 

Han har även kontakt med de olika leverantörer som finns och agerar därmed som en medlare 

mellan kund och leverantör. Göran använder Billing när han vill hitta information samt när han 

måste ändra något. 

Presentation av Nina Karlsson 

Nina Karlsson arbetar på kundservice som handläggare på Tekniska Verken i Linköping där 

hennes arbetsuppgifter relaterar till att serva kunder och vissa interna avdelningar på Tekniska 

Verken i Linköping. För de interna avdelningarna handlar det oftast om administrativa frågor 

som berör de arbeten som utförs av Tekniska Verken i Linköping. Inom dessa ärenden hanterar 

Nina allmänna informationsfrågor samt annat allmänt administrativt arbete som gäller vatten, 

el, fjärrvärme, avfall, biogas samt fakturafrågor, avläsnings och förbrukningsfrågor mm. Det 

inkommer även mycket frågor angående debiteringar av olika tjänster, t.ex. avfallshämtning 

och varmvatten. Nina utför även administrativa arbetsuppgifter för kunders räkning. Dessa 

arbetsuppgifter kan bestå av att en privatperson vill ha en adress på en faktura ändrad eller om 

denne tycker att något fel har uppstått vid mätning av någon form av förbrukning och skulle 

vilja ha detta ändrat.  

Presentation av Susanne Björk 

Susanne Björk arbetar på Tekniska Verken i Linköping där hon behandlar arbetsuppgifter som 

relaterar till ekonomi vilket väldigt ofta handlar om diverse debiteringar så som inkommande 

fakturor ifrån större företag samt föreningar som har mer specifika frågor gällande ekonomiska 

ärenden. Dessa frågor kan handla om fakturanummer som har kommit bort eller upplysningar 

om en specifik detalj ifrån en debitering, justeringar eller adressbyten. Susannes primära 

arbetsuppgift är dock att behandla inkommande fakturor ifrån större företag. När Susanne får 

en faktura granskar hon den och om den är korrekt utskriven registrerar hon den sedan i Billing.  



 
 

62 
 

5.3.2 Användbarhet 
Utformning av hjälpfunktioner 

Samtliga användare anser att många av de hjälpfunktioner som existerar i Billing inte tillför 

speciellt mycket användarnytta. Miriam Carlsson säger t.ex. att hon sällan använder sig av de 

hjälpfunktioner som existerar i systemet. Hon kan inte heller peka på några fördelar som 

hjälpfunktionen skulle kunna bidra till. Övriga användare håller med om den bild som Miriam 

Carlsson ger angående hjälpen som existerar i Billing. Göran Larsson menar dock att 

hjälpfunktionen skulle kunna bidra med nytta till nyare användare men inte heller han ser vad 

hjälpen skulle kunna bidra till för användare som har tidigare erfarenhet av systemet. En hjälp 

som inte fungerar överhuvudtaget är den online-hjälp som existerar i topp menyn i Billing. När 

denna hjälp försöker systemet leda användaren till en webbsida som inte längre existerar.  

Det existerar en annan hjälp som inte direkt återfinns i Billing men som istället hittas inom det 

intranät som användare på Tekniska Verken i Linköping har åtkomst till i form av en slags 

interaktiv manual. Denna elektroniska manual förklarar för användaren hur vissa moment av en 

arbetsuppgift ska utföras via Billing som har visat sig ha en viss användarnytta då t.ex. Charlotte 

Kindström säger att manualen som ligger på intranätet kan vara användbar för en ny 

användare. Dock så kan det ta lite tid för den nya användaren att hitta vad denne söker efter då 

det finns väldigt mycket i manualen att gå igenom. Många användare påpekar att online-

manualen överlag är mer pedagogisk då den i större utsträckning utgår ifrån arbetsuppgifter 

istället för strikta beskrivningar av funktionalitet. 

Övriga hjälpmedel som inte direkt kan relateras till Billing är möjligheten att få hjälp ifrån sina 

kollegor vilket är den mest använda och omtyckta metoden att bruka när något frågetecken 

angående det arbete som utförs inom Billing måste redas ut. Samtliga användare hävdar att 

denna form av hjälp är det smidigaste och enklaste sättet att använda när de stöter på problem 

i sitt arbete som har med Billing att göra.  
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Korttidsminne och Lättlärt 

Majoriteten av användarna anser att Billing kan generera relativt mycket information under 

arbetets gång. Dock så är informationen sorterad på ett sådant sätt att användarna vet vilken 

del av information som är relevant för deras arbetsuppgift. Göran Larsson tycker t.ex. att 

systemet har potential till att ge väldigt mycket information då det är relativt komplext.  Dock 

hävdar han samtidigt att det trots detta är enkelt att se den information som man är i behov av. 

Miriam Carlsson håller med Göran Larsson om detta då hon själv tycker den information som 

visas är enkel att hantera, använda och orientera inom då fälten som informationen finns inom 

är väldigt väl beskrivna och definierade. Andra användare som Susanne Björk anser att det 

dessutom vore bra om Billing under vissa arbetsmoment producerade mer information än vad 

det gör för närvarande. Det finns dock även vissa användare som stundtals känner att den 

information som genereras av Billing kan bli för mycket.  

Charlotte Kindström är en av de användare som anser att den information som behövs under 

arbetet samt den information som genereras ibland kan bli för mycket. Detta tror hon delvis 

kan bero på att de arbetsuppgifter som utförs resulterar i att det naturligt krävs information 

med större variationsgrad. Charlotte Kindström känner därför att det ibland kan bli väldigt svårt 

att hantera den information som krävs för att utföra de arbetsuppgifter hon arbetar med. 

Väldigt ofta har hon små lappar där hon skriver upp det hon behöver veta. Dessa kan sitta på 

anslagstavlor, ligga i fruktskålar eller som små post-it lappar på bildskärmen. Hon har även 

diverse pärmar som innehåller information angående telefonnummer och leverantörsuppgifter 

som behövs när hon pratar med kunder. När det gäller den information som Billing producerar 

inom systemet under arbetet tycker Charlotte Kindström att även detta är väldigt mycket 

information men det är mycket enklare att hantera. Hon behöver till en viss del ibland göra 

anteckningar angående denna information, även utanför systemet, men inte i samma extrema 

grad som tidigare har beskrivits. 

Samtliga användare anser att Billing inte är speciellt lättlärt och att det troligen skulle ta lång tid 

för en ny användare att sätta sig in i systemet. T.ex. säger Charlotte Kindström att Billing inte är 

speciellt lättlärt. Hon säger även att det enda som verkligen hjälper är ha en väldigt stark rutin 

inom systemet och i förväg veta hur arbetsuppgifterna ser ut och beter sig inom systemet. Om 

användaren inte känner till hur de olika kortkommandona och snabbmenyerna fungerar eller 

hur de ska gå tillväga med en viss arbetsuppgift så kan Billing skapa stora problem för den som 

använder systemet. Just begreppet rutin är något som samtliga användare anser är ett måste. 

En ny användare kan inte använda Billing på ett bra sätt förrän denne har utvecklat en viss nivå 

av rutin. För att uppnå denna rutin måste användaren få erfarenhet av systemet rent praktiskt. 

Enda sättet för att göra detta är att börja använda systemet, och som det är nu finns inte 

mycket som vägleder en ny användare under den tid som denne bygger upp den rutin som 

behövs. 
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Enkel felhantering och klara felmeddelanden/ diagnoser 

Det existerar två typer av felmeddelanden i Billing, avseende användarfel och systemfel.  

Majoriteten av användarna inom Billing anser att de felmeddelanden som relaterar till 

användarfel är tydliga och enkla att förstå. Miriam Carlsson tycker t.ex. att de flesta 

felmeddelandena är tydliga och ger bra förklaringar till de fel som har uppstått. Ett exempel 

hon ger är när hon vid registrering av ny kund har glömt fylla i något av informationsfälten. Det 

dyker då upp en varningsruta som påpekar att hon glömt bort att fylla i delar av den 

information som relaterar till kunden i fråga.  Vidare hävdar även Susanne Björk att de flesta 

meddelandena är tydliga, bra beskrivna och ger bra förklaringar. Hon använder dessa väldigt 

ofta som underlag när hon försöker lösa eventuella fel som uppstått. 

 Felmeddelanden som relaterar till systemfel är dock inte lika bra utformade enligt de 

användare som har intervjuats. Det största klagomålet är att dessa felmeddelanden väldigt ofta 

är diffusa och ger väldigt lite information till användaren som överhuvudtaget kan anses som 

användbar. Charlotte Kindström tycker att de fel som hon speciellt noterar som diffusa är META 

och ORA fel som ofta följs med en felkod. När dessa fel uppstår måste hon först förstå vad 

felmeddelandena betyder innan hon kan fokusera på det fel som har uppstått. För att förstå 

systemfelet försöker hon få tag på mer datorkunnigt folk. Väldigt ofta kontaktar hon IT support 

via telefon eller e-mejl. Ibland händer det även att hon frågar sina kollegor. Övriga 

felmeddelanden som relaterar till systemfel ses rent generellt som dåliga. Miriam Carlsson 

beskriver t.ex. samtliga systemmeddelanden som väldigt kryptiska och som en konsekvens av 

detta så ringer hon oftast supporten som hjälper henne genom problemet. 

Ytterligare ett problem med systemfelmeddelanden enligt Göran Larsson är att felhanteringen i 

systemet inte är speciellt bra. Han påpekar att det väldigt många gånger uppstår problem som 

inte beskrivs av felmeddelandena som dyker upp, utan istället beskriver meddelandena ett helt 

annat problem som inte är grundorsaken till det riktiga problemet. Han menar att den 

felhantering och de diagnoser som används av systemet ibland kan vara missledande och att 

han många gånger måste bortse från vad systemet säger åt honom och själv försöka lista ut vad 

problemet är.  
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Ångra tidigare handlingar/ändringsbarhet 

Redigeringsfunktionen inom Billing består av enklare manuella redigeringsmöjligheter så som 

klippa och klistra in information ifrån olika fält. Samtliga användare som intervjuades ansåg att 

den redigerings funktionalitet som existerar i Billing är tillräcklig. Nina Karlsson menar t.ex. att 

de redigeringsmöjligheter som existerar i Billing är goda och ger bra valmöjligheter för 

användaren. Hon tycker att det går snabbt och smidigt att redigera eventuell information som 

redan lagrats tidigare. Det går även snabbt att hitta och redigera existerande arbetsinformation 

i de inmatningsfält som hon arbetar med i respektive skärmdokument vid specifika 

arbetsuppgifter.  Hon kan inte själv säga vad exakt som skulle kunna förbättras. Detta är en syn 

som även delas av övriga användare som använt Billing. 

 

Kunskapsnivå och användaracceptans 

Samtliga användare som intervjuats anser att den kunskapsnivå som krävs för att förstå sig på 

Billing inte är orealistiskt hög för redan insatta användare som känner till arbetssättet på de 

arbetsuppgifter som ska utföras. Den inlärningskurva som existerar rent kunskapsnivåmässigt 

för redan insatta användare anses därför som acceptabel. Nina Karlsson säger att de 

arbetsuppgifter som hon utför via Billing har en lagom kunskapsnivå och det bör inte vara 

nämnvärt svårt för en person att förstå sig på systemet när väl denne har genomgått någon 

slags introduktion i själva systemet och förstår hur arbetsuppgifterna är upplagda. Nina 

Karlsson påstår att det snarare är arbetsuppgiften som avgör vilken kunskapsnivå användaren 

bör ha. Hon säger att det existerar verktyg i Billing som kräver högre kunskaper men dessa är 

relaterade till specifika arbetsuppgifter och aldrig naturligt bör användas av en person vars 

förkunskaper är otillräckliga. Även Göran Larsson nämner detta då det enligt honom existerar 

mycket funktionalitet med varierande kunskapskrav som är beroende av de arbetsuppgifter 

som ska utföras och detta resulterar i att det kan finnas arbetsuppgifter som kräver en högre 

kunskapsnivå än andra. 

Användaracceptansen inom Billing ses av användarna som hög. Många tycker att Billing 

fungerar snabbt och påvisar stor flexibilitet för redan insatta användare. Göran Larsson ger ett 

exempel på detta när han berättar hur Billing kan anpassas efter användarens arbetsstil. Han 

pekar speciellt på möjligheterna att själv sortera de fält och kolumner som användaren arbetar 

med när denne redigerar information i systemet. Han säger även att det går att sätta upp en 

egen snabblänklista till olika delar inom systemet som användaren regelbundet besöker vilket 

avsevärt snabbar upp arbetet. Man kan även sätta upp egna sökningskriterier. Detta är dock för 

mer avancerade användare som har en högre kunskapsnivå. Det enda negativa som även 

tidigare nämnts är att systemet troligen har betydligt lägre användaracceptans för nyare 

användare. Detta på grund av systemets komplexitet och det faktum att användaren måste ha 

bra rutin och förståelse om arbetsuppgiften. 
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Ändamålsenlighet och effektivitet 

Användarna tycker att den funktionalitet som existerar överlag är tillräcklig för de 

arbetsuppgifter som de arbetar med. Charlotte Kindström tycker att funktionaliteten täcker de 

flesta behov. Hon pekar även på att det existerar olika nivåer av den funktonalitet som ges. 

Göran Larsson demonstrerar ett exempel av detta vid sökning av information. Vid behov går det 

att utföra även komplexa informationsökningar med hjälp av SQL- frågor. Detta är enligt 

Susanne Björk av intresse om man t.ex. vill skriva ut en större kalkyl till en kund. Det existerar 

dock vissa arbetsmoment som ibland tvingar användaren att använda sig av funktionalitet som 

inte direkt stöds av Billing. Charlotte Kindström ger ett exempel på en sådan funktion som kallas 

för Elton.  

Elton är en webbsida på Tekniska Verken i Linköpings intranät. Här finns information som 

relaterar till de kunder och leverantörer som Charlotte Kindström ofta arbetar med. Ett 

exempel kan vara elpriser och kundinformation som enbart kan hittas i Elton. Charlotte 

Kindström menar att det skulle bli väldigt omständligt, på gränsen till omöjligt att utföra vissa 

arbetsuppgifter om hon inte hade tillgång till Elton. Förutom detta så tycker hon att de flesta 

funktioner som hon behöver existerar i Billing.  Även Susanne Björk anser att hon ibland 

behöver komplettera den funktionalitet som existerar inom Billing med Excel och Outlook. 

Denna situation uppstår när hon måste skapa större presentationer eller kalkyler till kunder 

som relaterar till debiteringar. Förutom dessa undantag anser användarna att den 

funktionalitet som vanligen krävs existerar i Billingsystemet.  

När det gäller effektivitet inom systemet anser samtliga användare att systemet utför arbetet 

väldigt snabbt och smidigt. Det finns inga speciella irritationsmoment som saktar ner de 

arbetsuppgifter de arbetar med. Det enda riktiga problemet som några av användarna kan peka 

på är att det vid sökning av information ibland kan ta väldigt långt tid. Detta relaterar specifikt 

till större kunder som har mycket information kopplat till sig i databasen. Ibland händer det 

även att sökningen aldrig slutar om en felaktig sökterm fylls i. Enda alternativet är då att stänga 

ner sessionen av Billing och start upp en ny. Samtliga användare kommenterar att detta dock 

ses som ett mindre irritationsmoment och att Billing trots detta ses som väldigt effektivt och 

smärtfritt att arbeta i. 
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5.3.3 Handlingsbarhet 
Kan säga det man vill genom systemet (Tillgodosedda kommunikationsbehov) 

Samtliga användare anser att en viss möjlighet till kommunikation inom Billing existerar. T.ex. 

menar Göran Larsson att Billing till en viss del tillåter användaren att förmedla kommunikation 

till andra användare i systemet. Han kan göra mindre noteringar och anmärkningar på det 

arbete han har utfört i Billing. Dock så är detta starkt begränsat vilket bidrar till att Göran 

Larsson väldigt ofta även använder e-post samt går och pratar med sina kollegor om det är 

något han vill förmedla. Han säger även att det existerar vissa delar i Billing där ingen möjlighet 

för notationer eller anmärkningar existerar för t.ex. ouppklarat arbete och att 

kommunikationsmöjligheterna starkt varierar beroende på vart i Billing användaren befinner 

sig. Många användare föredrar därför att direkt gå och prata med sina kollegor om de vill 

förmedla något. 

 

Förstå konsekvenserna av föreslagna och utförda handlingar (Handlingstransparent) 

Samtliga användare anser att Billing ger tydliga och väl definierade förklaringar på de 

handlingsalternativ som har utförts av användaren. Göran Larsson tycker t.ex. att det är relativt 

enkelt att förstå vad konsekvenserna av de handlingar han utför kommer ha på systemet och 

den information som han arbetar med. Väldigt ofta handlar det om att lägga in, redigera eller 

radera information som relaterar till kunder och detta är enkelt att se då dessa skärmdokument 

är tydliga och respektive fält är även de definierade så att användaren förstår vilken data det är 

som ändrats. Nina Karlsson anmärker dock att användaren bör vara insatt i systemet för att 

förstå detta då de förklaringar och beskrivningar som existerar på diverse skärmdokument 

förutsätter en viss arbetsvana inom Billing. 

Direkt se att det man försöker göra blev gjort (Tydlig feedback) 

Samtliga användare tycker att de ändringar som görs i Billing syns tydligt. Charlotte Kindström 

tar upp ett exempel när en arbetsuppgift har blivit utförd. Hon menar att det märks vilka 

ändringar som har gjorts då de inmatningsfält hon har redigerat och använt sig av ändrar färg 

vilket är tydlig indikation på vilka ändringar som har gjorts i vilka fält. Charlotte Kindström kan 

inte direkt peka på vad som skulle kunna förbättras på detta område och att hon är relativt nöjd 

med som det är i systemet just nu. Vidare menar Nina Karlsson att det är tydligt om vad som 

har gjorts under arbetets gång då de ändringar som görs direkt uppdaterar skärmdokumentet 

med den information som lagts eller ändrats. 
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Se vem som har gjort vad (Aktörstydlighet)  

Enligt Göran Larsson existerar vissa möjligheter för att se vem som har gjort vad i systemet. När 

en arbetsuppgift har utförts genom att t.ex. redigera eller lägga till information i ett 

skärmdokument så står det vem som har gjort uppdateringen i form av initialer och vid vilken 

tidpunkt uppdateringen skedde. Samtliga användare anser som Göran Larsson att det existerar 

en viss möjlighet att se vilka som har gjort vad. Detta går dock bara i vissa delar inom Billing och 

endast om personen i fråga själv gör en anmärkning angående berörd arbetsuppgift. 

Aktörstydligheten inom Billing bör ses som ytterst begränsad. 

Förstå kommunikativ avsikt med olika meddelanden (Intentionellt tydligt) 

Överlag anser de flesta användare att de olika skärmdokument och meddelanden som finns 

inom Billing är utformade på ett sådant sätt att det är tydligt vad intentionen bakom varje 

dokument är och vad som kan förväntas. Dock finns det vissa brister. Göran Larsson menar att 

signallistan är ett skärmdokument som kan uppfattas som väldigt luddigt och svårt att förstå. 

Vidare menar Susanne Björk att den intentionella tydligheten troligen kunde förbättras för nya 

användare då den nuvarande utformningen utgår ifrån att användaren redan har tidigare 

erfarenhet av systemet. Även Nina Karlsson anser att det krävs en viss förkunskap för att man 

ska förstå vad de olika definitionerna och beskrivningarna försöker förklara. Hon menar att de 

skulle behövas vara tydligare och mer beskrivande för att skapa mindre förvirring för dem som 

precis har börjat använda Billing då det är väldigt mycket i systemet och hålla reda på. 

Få ett bra stöd för efterföljande handlande i verksamheten (Handlingsstödjande) 

Samtliga användare tycker att Billing ger ett gott stöd för efterföljande handlingar, även för 

dem som sker utanför systemet.  När t.ex. Miriam Carlsson utför ett arbete gällande en kunds 

status efter ett slutfört fakturaarbete kontaktar hon kunden via e-post om att arbetet är färdigt 

och att hon behöver viss information ifrån användaren innan hon kan markera arbetet som 

avslutat. För att kunna utföra kommunikationen använder hon då den information som 

återfinns i kundsystemet som hon sedan vidarebefordrar via e-post till kunden. Och om det 

handlar om post och faktura som inte kan hanteras digitalt använder hon skrivare eller papper 

penna istället. 

Förstå använda begrepp (Känd och begriplig vokabulär) 

Samtliga användare anser att språkbruket och terminologin som används inom Billing är enkel 

och verksamhetsenlig. Det enda problem som kan hittas är att verksamheten i sig kan skapa ett 

språk som kan vara svårt för en utomstående att förstå. Vidare anser många användare att det 

existerar en viss skillnad i terminologi gällande ekonomiavdelningen och de övriga 

avdelningarna på Tekniska Verken i Linköping. Detta färgar delvis av sig inom Billing men ses 

inte som något som Billing kan belastas för. 

 



 
 

69 
 

Lämpliga handlingsalternativ enkelt tillgängliga (Handlingstillgänglighet) 

Vissa användare tycker att de handlingsalternativ som finns är tillgängliga under arbetets gång. 

Dock finns det även användare som tycker att Billing kunde vara bättre på detta område. Göran 

Larsson summerar denna problematik och menar att de handlingsalternativ som finns är 

någorlunda enkla att hitta med några undantag. Det existerar väldigt mycket funktionalitet och 

detta kan skapa en viss förvirring. Dock finns det stora möjligheter för användaren att själv 

skapa snabblänklistor där de skärmdokument som användaren behöver vid sitt dagliga arbete 

enkelt finns tillgängliga. Det existerar även diverse kortkommandon som gör att det går relativt 

snabbt att gå till de handlingar som krävs. Detta kräver dock en viss färdighet ifrån en 

användare som bara kan fås efter att ha använt Billing under en längre tid. Beroende på den 

arbetsrutin som användaren har och hur denne har lagt upp sitt arbete kan tillgängligheten för 

handlingsalternativen också kraftigt variera. 

Överblick över olika handlingssteg (Handlingsöversikt) 

Detta är en aspekt inom Billing som i stort sett samtliga användarna anser är relativt dålig. Det 

är väldigt svårt att få en översikt över de olika handlingsteg som finns i Billing. Charlotte 

Kindström summerar problematiken bäst då hon menar att det inte är enkelt att veta var i 

arbetsprocessen användaren befinner sig är eller vilket steg som bör tas härnäst. Väldigt 

mycket vilar på rutin och tidigare erfarenhet av systemet, och om användaren inte i förväg vet 

vilket skärmdokument som ligger vart och vilka funktioner dessa olika skärmdokument 

innehåller så kan det bli svårt för användaren att fortsätta sitt arbete. En av anledningarna till 

detta är att Billing är ett väldigt stort system med mycket funktionalitet. Detta kan illustreras 

med det funktionsträd som återfinns i Billing. Funktionsträdet innehåller olika kategorier och 

nivåer av det hundratal funktioner som existerar. 

Endast behöva registrera relevanta kommunikationskrav (Relevanta kommunikationskrav) 

Samtliga användare anser att de inte behöver registrera information som inte direkt relaterar 

till det arbete de utför. De upplever inte heller att de måste registrera information som 

naturligt redan bör vara lagrad i systemet.  Billing fungerar väldigt bra på denna punkt vilket 

användarna understryker. Detta gäller både tillagd information, redigering av existerande 

information samt radering av existerande information. 
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5.4 Intervju med systemägare på Tekniska Verken i Linköping 
I detta avsnitt kommer jag presentera de respondenter som deltog under intervjuarbetet. 

Totalt är det två systemägare som deltog. Det som kommer behandlas är information om 

respondenternas bakgrund följt av hur deras arbetsuppgifter ser ut. Detta avslutas sedan med 

ett sammanfattande resultat av de kriterier som systemägarna tog ställning till under intervjun. 

 

5.4.1 Allmän information om systemägarna och deras arbetsuppgifter 
Intervju med Roger Bergström och Tommy Edborg 

Roger Bergström och Tommy Edborg arbetar som projektledare inom IT och administrativ 

utveckling på Tekniska Verken i Linköping där de har ansvar för förvaltningen av det existerade 

systemet. De hjälper även till i systemutvecklingsprojekt. Roger Bergström säger att deras 

arbetsroll inom verksamheten ligger mellan användaren och programutvecklaren och att 

systemen ifrån användarsynpunkt ska fungera på ett korrekt och tillfredställande sätt. Detta 

medför att deras arbete är starkt användarstyrt då en stor del består av att få feedback ifrån 

användarna angående eventuella problem som uppstår vid bruk av de olika interna systemen.   

En viktig del av deras arbete är datadriften då systemen är väldigt komplexa avseende storlek 

och variation på antalet användare, funktionalitet samt den mängd information som bearbetas. 

Som illustration till den mängd information som systemet hanterar menar Tommy Edborg att 

Billing behandlar cirka 150 000 fakturor per månad. Tommy Edborg betonar att det därför är 

väldigt viktigt att övervaka driften av systemet och se till så att allting fungerar som det ska 

under arbetstid. Förutom datadriften så arbetar även Tommy Edborg och Roger Bergström med 

förvaltning. Det de fokuserar mest på är att hålla systemet uppdaterat då Roger Bergström 

under en tidigare intervju har sagt att detta underhåll blir viktigare ju äldre systemet blir. Det 

underhåll som Tommy Edborg och Roger Bergström utför på systemet sker bl.a. i form av 

systemuppdateringar, vilket görs ungefär en gång i månaden för att på så sätt hålla samtliga 

system aktuella. 

Det sker även systemutveckling som Tommy Edborg och Roger Bergström arbetar med. Det 

senaste utvecklingsarbetet relaterar till ett kundärendesystem.  Detta system ska integreras 

med de övriga systemen på Tekniska Verken i Linköping och ska underlätta den kommunikation 

som sker internt avseende de kunder som Tekniska Verken i Linköping har en relation till. Detta 

beslutades efter att det framkommit att Tekniska Verken i Linköping har behov av att kunna 

kommunicera tydligare, snabbare och med mer information än vad dagens system idag gör. 

Detta system möjliggör även i större utsträckning än tidigare en dialog mellan Tekniska Verken i 

Linköping och kund som tidigare enbart var envägskommunikation. 
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5.4.2  Användbarhet 
Utformning av hjälpfunktioner 

Det är lite si och så med hjälpen i Billing vilket Tommy Edborg och Roger Bergström framhåller. 

Gällande hjälpen i topp menyn menar Tommy Edborg att en hjälp skulle ha utvecklats men 

detta blev aldrig av. När Billing först sattes i bruk existerade det en hjälp men av en rad olika 

anledningar gav den inte den effekt som önskades och togs senare bort. Tommy Edborg menar 

att hjälpen väldigt sällan används och att den nytta användarna fick inte rättfärdigade den 

kostnad som tillkom vid förvaltning av det innehåll som hjälpen bestod av. Dock menar Roger 

Bergström att en hjälpfunktion självklart ska existera inom ett standardsystem men att de just 

nu har andra prioriteringar som går före inom systemutveckling. 

Det existerar även en interaktiv informationsguide på Tekniska Verken i Linköpings Intranät. 

Denna guide är mer fokuserad på arbetsuppgifter istället för funktionalitet. Denna guide var 

enligt Tommy Edborg betydligt enklare för nya användare att läsa och använda då den 

relaterade till de arbetsuppgifter som användaren skulle utföra och genom illustrationer 

demonstrerade hur systemet skulle användas. Även denna guide lades åt sidan då endast nya 

användare tittade i guiden enstaka gånger. Ett annat problem som uppstod var uppdateringen 

av guiden då den var extremt tröguppdaterad och de kostnader som följde var väldig höga. 

Vidare visade sig det att om hjälpen inte hölls uppdaterad så innebar detta att nya användare 

lärde sig arbetsätt och tankesätt som inte längre var lämpligt upplagt och kunde resultera i att 

användarens arbete istället kunde bli väldigt ineffektivt.  

Gällande vanliga pappersmanualer så har dessa fungerat bra. Det finns officiella 

pappersmanualer som utvecklas av IT-avdelningen på Tekniska Verken i Linköping. Tommy 

Edborg och Roger Bergström tycker själva att pappersmanualer just nu är ett av de bättre 

hjälpmedlen som finns.  

Den form av hjälp som används mest är supporthjälpen. Denna hjälp fungerar enligt 

användarna väldigt bra och Tommy Edborg och Roger Bergström tycker själva att supporten 

levererar hög nytta till användarna. Vid problem ska användarna i första hand ta kontakt med 

den interna supporten på Tekniska Verken i Linköping. Väldigt ofta är Roger Bergström och 

Tommy Edborg de personer som användarna då kommer i kontakt med. Detta är viktigt då 

Tommy Edborg och Roger Bergström vill veta hur läget är för användarna; hur ser deras 

situation ut när de arbetar med systemet, vilka problem som uppstår, hur ofta problemen 

uppstår och hur irriterande problemen i fråga är. Om detta inte kan lösas internt kontaktas 

istället den externa supporten som är i form av konsulter ifrån Fujitsu. 
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Korttidsminne och lättlärt 

Tommy Edborg och Roger Bergström anser att Billing vid arbete visserligen kan producera stora 

mängder information men den ska vara hanterbar och är även nödvändig för att kunna utföra 

de arbetsuppgifter som relaterar till Tekniska Verken i Linköpings verksamhet. Tommy Edborg 

säger att den mängd information som produceras beror på vilka arbetsuppgifter användaren 

utför. Vissa arbetsuppgifter kräver att användaren måste hantera större mängder information 

jämfört med andra arbetsuppgifter. Ett exempel på en arbetsuppgift som kan skapa ett stort 

informationsbehov är bredbands- och leverantörsfrågor då dessa slags arbetsuppgifter ger 

stora mängder information som måste bearbetas under arbetets gång.  

Gällande hur lättlärt systemet är menar både Tommy Edborg och Roger Bergström att Billing 

inte är ett speciellt lättlärt system. Det existerar en viss tröskel och inlärningskurva i systemet 

och det kommer ta tid för en ny användare att sätta sig in det och att det inte räcker med att 

enbart lära sig funktionaliteten i systemet. Användaren måste först förstå de arbetsuppgifter 

som ska utföra. Sedan måste även den arbetsrutin utvecklas som krävs för att utföra 

arbetsuppgiften i systemet. Tommy Edborg och Roger Bergström uppskattar att det troligen tar 

mellan 2 till 5 månader beroende på arbetsuppgifternas uppbyggnad, innan användaren känner 

sig hemma i systemet och kan utföra sina arbetsuppgifter utan att stöta på problem som beror 

på systemosäkerhet. Tommy Edborg och Roger Bergström menar att rutin och förståelse av 

arbetsuppgifterna är A och O inom Billing. 

Enkel felhantering och klara felmeddelanden/ diagnoser 

De användare felmeddelanden som existerar är enligt Tommy Edborg och Roger Bergström där 

för att hjälpa användarna när dessa utför sina arbetsuppgifter. Det kan hända att användaren 

ibland utför ett kommando som inte stöds av systemet eller som inte relaterat till den 

arbetsuppgift som användarens utför. Systemet varnar då om kommandot i fråga och förklarar 

för användaren varför kommandot inte kan utföras. Dessa meddelanden ska enligt Tommy 

Edborg och Roger Bergström vara relativt enkla att förstå då de främst är avsedda för 

användare i vägledningssyfte.  

När det gäller systemfel anser Tommy Edborg att de allra flesta förstår systemfelmeddelandena 

så pass mycket att de vid ett systemfel tar kontakt med kundsupporten. De ser ingen större 

nytta eller fördel med att göra systemfelmeddelandena tydligare. Både Tommy Edborg och 

Roger Bergström är överlag nöjda med felhanteringen och felmeddelandena i systemet. Sen 

kan ju alltid felhanteringen förbättras ytterligare gällande vägledningen med vanliga 

användarmeddelanden vilket de troligen kommer arbeta med i framtida uppdateringar av 

systemet. 
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Ångra tidigare handlingar/ändringsbarhet 

När det gäller ändringsmöjligheter i Billing är både Tommy Edborg och Roger Bergström relativt 

nöjda med den nuvarande situationen då den befintliga redigerings funktionalitet som existerar 

är tillräcklig.  Redigeringsmomenten i Billing är relativt enkla att utföra och det är inte ett 

sådant slags system där en avancerad ändringsfunktion behövs. Det skulle även troligen krävas 

en hel del inlärning ifrån användarna om en sådan funktion lades in. Varken Tommy Edborg 

eller Roger Bergström ser idag någon anledning till att i framtiden behöva förändra den 

redigeringsmöjlighet som idag redan finns inbyggd i systemet. 

Kunskapsnivå och användaracceptans 

Roger Bergström och Tommy Edborg säger att den grundkunskapsnivå som krävs för att kunna 

hantera systemet är relativt låg. Däremot krävs det en relativ hög kunskapsnivå gällande 

arbetsuppgifter och verksamhetsbakgrund till vad Tekniska Verken i Linköping sysslar med. Om 

användaren ifråga är ny och kan väldigt lite om Tekniska Verken i Linköping och vilka 

arbetsuppgifter denne ska utföra så är kunskapsnivån normalt låg och väldigt ofta vet inte 

användaren vart han eller hon ska börja i systemet, vad som ska utföras eller i vilken ordning 

arbetet bör utföras.  

 

Gällande utbildningsalternativ så går detta bra om flera anställda börjar samtidigt. De har inte 

råd med att sätta enstaka användare på kurs då detta kostar tid och pengar vilket resulterar i 

att de nyanställda väldigt ofta får hoppa in i systemet direkt och prova sig fram till dess att de 

har uppnått den kunskapsnivå som krävs för att klara av de arbetsuppgifter som ska utföras.  

 

 Användaracceptansen anser Roger Bergström och Tommy Edborg som relativt hög när 

användarna väl har kommit in i systemet då det ska vara lättanvänt och intuitivt när 

användaren väl förstår sig på de arbetsuppgifter som ska utföras. Ett problem är dock vissa 

moment som ibland kan kännas tunga och kräver väldigt ofta att användaren går genom åtta 

eller nio skärmdokument. Ett exempel som Roger Bergström ger är vid vissa 

faktureringsrelaterade arbetsuppgifter där det finns förbättringar att göras i form av att 

automatisera vissa delmoment och koppa ihop dessa bättre rent flödesmässigt så att de känns 

mindre krävande.  Förutom detta så är Roger Bergström och Tommy Edborg relativt nöjda med 

den nuvarande användaracceptansen. 
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Ändamålsenlighet och effektivitet 

Gällande funktionalitet tycker Roger Bergström och Tommy Edborg att de har lyckats bra med 

de valmöjligheter som användaren har tillgång till i systemet. De menar att trots att systemet 

används till så många olika arbetsuppgifter så har de ändå lyckats förse systemet med den 

funktionalitet som behövs. Ett exempel på även avancerad funktionalitet som Tommy Edborg 

tar upp är det faktum att användaren vid behov kan skräddarsy frågor i form av rena SQL- 

frågor som går direkt till systemens databaser om detta skulle behövas vid t.ex. en större 

rapportskrivning. En stor nackdel med detta är att all olika funktionalitet gör funktionaliteten 

relativt svåröversiktlig vilket kan skapa problem för nyare användare.   

 
Roger Bergström och Tommy Edborg tycker även att funktionaliteten har bra samstämning med 

de arbetsuppgifter som utförs av användarna. Det enda som saknas är ett verktyg som kan 

utföra större kalkyleringsberäkningar samt presentationsverktyg för att t.ex. publicera en större 

kalkylrapport via e-post. Detta innebär att ett verktyg som motsvarar Excel måste skapas med 

linkande funktion vilket kan bli svårt. Dock påpekar Tommy Edborg att det redan existerar 

möjligheter att integrera Excel i systemet så att det som skapas i Excel direkt kan kopplas till 

Billing utan att några manuella delmoment behöver utföras.   

Gällande effektivitet så är Roger Bergström och Tommy Edborg även nöjda på detta område 

ifrån användarsynpunkt. Det enda som skulle kunna förbättras är de söktider som uppstår när 

användaren försöker ta fram information ur systemet. Detta kan bli speciellt irriterande om 

användaren sitter med en kund på telefonen som vill få tag på information som är av sådan art 

att det kommer ta långt tid at söka efter. Roger Bergström menar att detta är en ren 

databasoptimeringsfråga där indexeringen kan förbättras.  

Dock så kommer viss information alltid ta längre tid att ta fram, vilket relaterar speciellt till 

objekt i databasen som naturligt har stora mängder information lagrad. Detta kan t.ex. gälla 

företag med många fastigheter vilket resulterar i mycket information gällande adresser, 

fakturor och mätningar.  Något som skulle kunna förbättra är att lägga till en funktion som 

avbryter en pågående sökning. Detta skulle ge användaren lite mer kontroll då det ibland 

händer det att en användare söker på något som inte finns i databasen. Denna sökning tar 

väldigt lång tid då hela databasen måste gås igenom innan sökningen avslutas. Det vore då 

bättre om användaren själv efter en viss tid kunde välja att avbryta sökningen. 
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5.4.3 Handlingsbarhet 
Kan säga det man vill genom systemet (Tillgodosedda kommunikationsbehov) 

Roger Bergström och Tommy Edborg tycker att det existerar en viss möjlighet inom systemet 

för användare att kommunicera sitt arbete till övriga. Dock så ser de vissa begränsningar med 

kommunikationen mellan Tekniska Verken i Linköping och kund. Detta har lett till att de arbetar 

på ett kundärendesystem. Detta är ett system som ska integreras med det nuvarande systemet 

för att bl.a. ge användarna bättre kommunikationsmöjligheter med kunder samt externa 

användare inom Tekniska Verken i Linköping.  

Förstå konsekvenserna av föreslagna och utförda handlingar (Handlingstransparent) 

Roger Bergström och Tommy Edborg tycker att det finns goda förutsättningar för användarna 

att förstå intentionen bakom de olika handlingarna. Återigen spelar systemvana in. Om 

användaren förstår arbetsuppgiften och verksamheten så bör det också vara relativt självklart 

vad de olika handlingarna inom systemet leder till. Detta kan förstås då bli en aning kryptiskt 

om användaren är ny inom verksamheten. Frågan är om något skulle göras så att systemet 

skulle bli tydligare för även nyare användare. Detta är dock något som Tommy Edborg eller 

Roger Bergström inte ser kommer ske just nu. 

Direkt ser att det man försöker göra blev gjort (Tydlig feedback) 

Roger Bergström och Tommy Edborg anser att det är relativt enkelt för en användare att se vad 

som har gjorts i systemet. Visserligen kommer det inte upp en ruta som bekräftar när en 

ändring i systemet har gjorts men detta syns då istället när användaren fortsätter med arbeta 

efter avslutat arbetsmoment och skärmdokumentet uppdateras. Användaren kan då se de 

ändringar som har gjorts och hur resultatet manifesterats i systemet. 

Vem som har gjort vad (Aktörstydlighet) 

Roger Bergström och Tommy Edborg anser att det existerar alternativ för en användare att se 

vad övrig personal har gjort inom Billing. Dock finns det en del begränsningar inom systemet 

gällande användare emot kund och att de arbetar just nu på ett nytt kundärendesystem som 

ska ge användarna större möjligheter att se vilka som har gjort vad. 

Förstå kommunikativ avsikt med olika meddelanden (Intentionellt tydligt) 

Varken Roger Bergström eller Tommy Edborg har någon direkt kommentar till detta. De tycker 

att användarna förstår intentionerna bakom de olika intentionerna bakom de meddelanden 

som dyker upp och inga frågor har nått Roger Bergström och Tommy Edborg angående detta 

ifrån användarsynpunkt. Oftast förstår användarna vad de olika typerna av felmeddelanden 

betyder samt under vilka situationer som dessa kan tänkas dyka upp. 
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Få ett bra stöd för efterföljande handlande i verksamheten (Handlingsstödjande) 

Eftersom användarnas arbetsuppgifter till största del består av att hantera information så anser 

Roger Bergström och Tommy Edborg att användarna får ett relativt gott stöd av systemet att 

kommunicera denna information till externa medium utanför systemet som t.ex. webbaserad 

e-post eller Excel.  

Förstå använda begrepp (Känd och begriplig vokabulär) 

Det språkbruk som används tycker Roger Bergström och Tommy Edborg är tillfredställande. 

Dock uppstår det komplikationer inom vissa delar av Billing då t.ex. ekonomi och debitering 

använder sig av ett språk som inte delas av den övriga verksamheten vilket även återfinns i 

systemet och som då kan läsas av övriga användare. Detta kan ibland skapa problem för vissa 

användare men Tommy Edborg och Roger Bergström ser inte detta som ett stort problem. 

 

Lämpliga handlingsalternativ enkelt tillgängliga (Handlingstillgänglighet) 

Tommy Edborg och Roger Bergström anser att Billing kan vara krångligt att navigera i för en ny 

användare men för någon som kan arbetsuppgifterna bör systemet däremot vara relativt 

lättnavigerat och de handlingsalternativ som behövs ska vara lätt tillgängliga. En van användare 

kan själv lägga upp de handlingsalternativ som denne behöver med hjälp av att sätta upp flera 

skärmdokument och ordna upp en snabblänklista där de funktioner som användaren är i behov 

av snabbt är tillgängliga.  

Överblick av olika handlingsteg (Handlingsöversikt) 

På grund av den stora funktionaliteten är systemet komplext. Detta resulterar i att det är 

väldigt svårt att få en klar översikt. Roger Bergström och Tommy Edborg har arbetat på detta 

med flödesscheman och processer som illustrerar hur olika arbetsuppgifter utförs inom 

systemet. Detta har dock inte satts i fullt bruk eller inte fungerat helt som planerat. 

Endast behöva registrera relevanta kommunikationskrav (Relevanta kommunikationskrav) 

Roger Bergström och Tommy Edborg har ingen direkt kommentar på detta.  Systemet är skapat 

på ett sådant sätt så att redundant data inte ska behövas läggas in flera gånger i systemet.  
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5.5 Sammanfattande analys utifrån valda kriterier  
För att få en klar översikt av Billings kvalité utifrån de kriterier och intervjuer som använts i 

utvärderingen kommer jag i detta kapitel genom analys att sammanställa det empiriska resultat 

som producerades i avsnitt 5.3 och avsnitt 5.4. Resultatet kommer sedan användas som 

underlag till kapitel 6 där tyngdpunkten kommer ligga på att redogöra för resultatet av 

utvärderingen samt mer utförligt beskriva arbetsprocessen av utvärderingsarbetet. 

 

5.5.1 Handlingsbarhet inom Billing  
 
I detta avsnitt kommer jag att utföra en sammanfattande analys och diskussion av de intervjuer 

och observationer som presenterades i avsnitt 5.3 gällande handlingsbarhet. 

Kan säga det man vill genom systemet (Tillgodosedda kommunikationsbehov) 

Kommunikationsmöjligheterna inom Billing bör ses som begränsad då Cronholm & Goldkuhl 

(2006) menar att användaren ska kunna kommunicera fritt i systemet. Detta går inte i Billing då 

det inte finns någon standardfunktion som uniformt erbjuder detta. I vissa delar av systemet 

går det att skicka information till övriga användare men även denna funktion är relativt dålig då 

valmöjligheterna för vilken slags information som kan registreras är förutbestämd. Användaren 

kan inte heller välja någon mottagare så meddelandet visas då istället för samtliga användare 

som är inloggade i systemet.  

Förstå konsekvenserna av föreslagna och utförda handlingar (Handlingstransparent) 

Billing som system kan ge god handlingstransparens under förutsättning att användaren är van 

vid att använda det och har goda förkunskaper om arbetsuppgifterna. Under dessa 

förhållanden så uppfylls kriteriet då konsekvenserna av de handlingar som utförs av 

användarna tydligt framgår samt att de tidigare handlingars konsekvenser som utförts 

kommuniceras på ett tydligt sätt. (Cronholm & Goldkuhl, 2006) 

Direkt se att det man försöker göra blev gjort (Tydlig feedback) 

Grad av feedback inom Billing bör ses som mycket god då Cronholm & Goldkuhl (2006) menar 

att det enkelt ska gå att se de arbetsmoment som utförts i systemet. Detta uppfylls då de 

ändringar som utförs i Billing direkt blir synligt för användaren vid en eventuell uppdatering. 

Det existerar även diverse bekräftelsemeddelanden som varnar om användaren verkligen vill 

utföra en viss ändring. 

Se vem som har gjort vad (Aktörstydlighet) 

Aktörstydligheten inom Billing bör ses som ytterst begränsad och är en av de största bristerna 

med systemet då det tydlig ska synas vem som har gjort vad i systemet. (Cronholm & Goldkuhl, 

2006) Enda sättet för att en användare ska kunna se vad andra medarbetare har gjort är om en 
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tidigare notation har skapats för den specifika arbetsuppgiften. Dock så existerar inte denna 

funktion för samtliga arbetsuppgifter vilket innebär att användaren ibland måste använda sig av 

andra alternativ än dem som erbjuds i Billing. 

Förstå kommunikativ avsikt med olika meddelanden (Intentionellt tydligt) 

Enligt Cronholm & Goldkuhl (2006)  ska olika meddelanden presenteras på ett förståeligt sätt. 

Detta uppfyller Billing och bör ses som god då de meddelanden och informationsrutor som 

förekommer beskriver det de vill förmedla till användaren på ett tydligt sätt. Det finns inte 

heller några större frågetecken kring varför meddelandena dyker upp inom en given situation; 

om en användare av misstag gjort en felinmatning så är det inga problem att förstå att det på 

grund av denna handling som felmeddelandet har uppstått. Det är även enkelt att se skillnad på 

olika typer av meddelanden som systemfel, användarfel och bekräftelsemeddelanden vilket 

även Cronholm & Goldkuhl (2006)  understryker som viktigt. 

Få ett bra stöd för efterföljande handlande i verksamheten (Handlingsstödjande) 

Billings förmåga att stödja användarens efterföljande handlingar bör ses som mycket god då 

Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att den information som existerar ska vara enkel att förstå 

och de handlingar som erbjuds ska vara tillgängliga och tillräckliga. Billing uppfyller detta då det 

förser användaren med den information som krävs för att utföra handlingen i ett och samma 

skärmdokument och i ett format som är enkelt att tolka och använda. Ofta handlar det om 

diverse ID-nummer som används för att fortsätta arbetet. I dessa fall behöver användaren 

endast använda sig av copy & paste -funktionen och på så sätt kopiera ID-numret direkt ifrån 

fältet för att sedan klistra in det i det nya skärmdokumentet för att söka reda på den önskade 

informationen. Även vid arbete som utförs utanför systemet så presenterar Billing den 

information som användaren behöver på ett sätt som gör det enkelt att använda i t.ex. ett mejl 

eller Excel. Detta är viktigt då IT-systemet även ska hjälpa användare med att utföra handlingar 

utanför IT-systemet. (Cronholm & Goldkuhl, 2006)  

Förstå använda begrepp (Känd och begriplig vokabulär) 

Känd och begriplig vokabulär inom Billing är godkänt då Cronholm & Goldkuhl (2006)  menar att 

det språk som används ska vara konsekvent och de begrepp som förekommer lätt ska förstås. 

Det enda jag kan peka på är att språket som utvecklats inom verksamheten är specifikt och 

användaren måste förstå den terminologi som förekommer inom verksamhetskulturen innan 

denne kan förstå sig på systemet i fråga. Det existerar även en del överlappningar mellan olika 

avdelningar där vissa termer används men som inte är lika kända i resten av verksamheten. 

t.ex. är signallistan ett skärmdokument som använder mycket terminologi inom ekonomi som 

är det naturliga språket för ekonomiavdelningen men inte inom övriga avdelningar. Detta kan 

skapa problem då användare utanför ekonomiavdelningen ibland måste använda delar av 

Billing där denna typ av terminologi förekommer. 
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Lämpliga handlingsalternativ enkelt tillgängliga (Handlingstillgänglighet) 

Handlingstillgängligheten i Billing bör ses som god och flexibel om använd på rätt sätt. Det 

existerar stora möjligheter för användaren att själv konfigurera gränssnittet efter eget behov 

samt skapa diverse genvägar för att snabbt komma till rätt plats vilket uppfyller kriteriet då 

Cronholm & Goldkuhl (2006) menar att handlingsalternativ ska existera utifrån användarens 

behov och situation. Detta beror dock återigen på hur insatt användaren är i de arbetsuppgifter 

som denne utför då en nackdel med den flexibilitet som existerar inom systemet är att en 

situation kan uppstå där en oerfaren användare skapar ett upplägg som är mindre optimalt. För 

att undvika detta skulle ett antal redan existerade ”standarder” eller rekommendationer kunna 

utföras beroende på arbetsuppgift. 

Överblick över olika handlingsteg (Handlingsöversikt) 

Detta är troligen den sämsta aspekten inom Billing och bör ses som dålig. Det är problematiskt 

att få en översikt över de olika handlingssteg som existerar i Billing och ger i stort sett inget stöd 

för användare ens i form av en enkel grov överblick om var användaren för tillfället befinner sig 

inom arbetsprocessen och vad nästa steg är, vilket enligt Cronholm & Goldkuhl (2006) är en 

viktig punkt för att kriteriet ska uppfyllas. För en ny användare resulterar detta i att Billing kan 

upplevas som krångligt och svårorienterat vid utförande av arbetsuppgifter. På denna punkt blir 

det då en utmaning för en ny användare att få något gjort i systemet. 

Endast behöva registrera relevanta kommunikationskrav (Relevanta kommunikationskrav) 

Relevanta kommunikationskrav är en av de bästa aspekterna med Billing och bör ses som 

mycket god då en användare inte behöver arbeta med information som redan har registrerats i 

systemet vilket är en viktig punkt i kriteriet (Cronholm & Goldkuhl, 2006) Det existerar i princip 

inga problem på denna punkt då ingen information som redan existerar i systemet behöver 

registreras på nytt. Det märks att mycket arbete har lagts ner på att redundant information inte 

ska behöva gå genom systemet då antalet användare och det massiva informationsflödet 

troligen skulle överbelasta det. Detta arbete har gjorts med stor fördel för användarna. 
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5.5.2 Användbarhet inom Billing 
 
I detta avsnitt kommer jag att utföra en sammanfattande analys och diskussion av de intervjuer 

och observationer som presenterades i avsnitt 5.3 gällande användbarhet. 

 

Utformning av hjälpfunktioner 

Hjälpfunktionaliteten inom IT‐systemet är enligt Allwood (1998) en viktig komponent för att 

uppnå hög användbarhet då denna funktion kan vägleda en användare som kört fast eller 

stöter på något som han eller hon inte förstår. Hjälpen inom Billing kan delas upp i två delar, 

den interna hjälpen som existerar i Billing i form av den klassiska hjälpfunktionen och en extern 

hjälp i form av ett intranät som innehåller mer detaljerad information som manualer och 

interaktiva guider, vilket enligt Gulliksen & Göransson (2002) är att föredra framför den 

klassiska hjälpfunktionen.   

Dessvärre fungerar ingen av hjälpvarianterna i Billing speciellt bra och jag anser dessa som 

dåliga och anledningen till detta är flera.  Den traditionella hjälpfunktionaliteten är dåligt 

uppdaterad då de länkar samt kommandon som ska leda till olika delar av hjälpen inte fungerar. 

Vidare verkar det saknas ett riktigt syfte med funktionaliteten samt vem den är menad för vilket 

enligt Allwood (1998) är en nödvändighet om hjälpen ska ha någon slags användarnytta. Även 

om hjälpen hade fungerat så har den inte mycket att ge till de mer erfarna användarna då 

användarnyttan är minimal.  

Den interaktiva varianten av hjälpen skulle kunna bidra med mer nytta än standardhjälpen då 

den mer utgår ifrån arbetsuppgifter än från funktionalitet. Problemet är dock att även denna 

hjälp snabbt förlorar sin användarnytta när användaren har blivit mer van vid systemet. Även 

denna hjälp är dåligt uppdaterad. Den fungerar bättre än den inbyggda hjälpen men inte 

mycket. Att hjälp funktionaliteten är dålig är enligt Dexner (1995) en vanlig problematik som 

kan uppstå då utvecklarna missbedömer hur mycket resurser som krävs för att hålla guiden 

uppdaterad och vad användarna är i behov av vilket uppenbarligen har skett i Billing. 
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Korttidsminne och lättlärt 

Enligt Allwood (1998) är det viktigt att IT‐systemet som användaren arbetar emot inte 

genererar överdrivet mycket information men istället portionerar ut lite information i taget så 

att användaren inte börjar känna sig stressad eller överbelastad. Billing har en tendens att 

generera mycket information. Denna information är dock så pass bra organiserad att den inte 

upplevs som överväldigande så på denna punkt anser jag att Billing har lyckats bra. Fälten som 

informationen återfinns i är tydligt definierade och grupperade så det är aldrig några 

frågetecken om vilken information som ska användas. Rätt information kommer även vid rätt 

tidpunkt vilket Allwood (1998) menar underlättar användarens arbete då enbart information 

som är relevant behöver registreras för den specifika arbetsuppgiften. Det är arbetsuppgifterna 

som avgör behovet av vilken slags och vilken mängd information som genereras och jag ser inga 

problem med att IT-systemet i framtiden skulle behöva producera mer information än vad det 

redan gör idag. 

Billing som system är inte är speciellt lättlärt vilket enligt Nielsen (2000) resulterar i att det kan 

ta lång tid för en ny användare att sätta sig in i det. Dock så håller Tekniska Verken i Linköping 

utbildningar för de delar av systemet som användaren ska arbeta inom vilket enligt Nielsen 

(2000) hjälper nya användare att sätta sig in i IT‐systemet snabbare. En orsak bakom systemets 

svåra inlärningskurva är att det inte existerar någon resurs i systemet som guidar användaren 

gällande de steg som denne bör ta för att slutföra arbetsuppgiften. Mycket hänger på att 

användaren först bildar sig en uppfattning om hur hon ska utföra sitt arbete och skapa en rutin. 

Billing är alltså inte speciellt lättlärt, och förutom en utbildning måste användaren helt själv 

försöka bygga upp den kunskap som krävs för att använda systemet och det finns inga 

hjälpmedel i Billing som hjälper användaren med detta. 

 

Enkel felhantering och klara felmeddelanden/ diagnoser 

Överlag fungerar felhanteringen och felmeddelandena bra. Billing har enligt vad Nielsen (2000) 

kallar för en väldig låg felfrekvens och bör anses som god med avseende på detta kriterium. De 

felmeddelanden och diagnoser som förekommer gör det de är menade att göra, att vägleda 

användaren när denne stöter på fel som antingen uppstått på grund av systemfel eller 

användarfel. Den enda förbättring som skulle kunna göras på detta område är att inkludera 

flera felmeddelanden då inte riktigt alla situationer som uppstår genererar något meddelande 

till användaren. Vidare är meddelanden av arten systemfel inte lika bra utformade och skulle 

eventuellt kunna förbättras med avseende på språkbruk. Detta är en vanlig tendens som 

Ottersten & Berndtsson (2002) menar dyker upp ofta i större system. Dock så är dessa 

meddelanden inte menade för vanliga användare och som istället bör kontakta IT‐ support. 

  



 
 

82 
 

Ångra tidigare handlingar/ändringsbarhet 

Redigeringsfunktionaliteten i Billing anser jag som stark. Det existerar enbart en enkel variant 

för att redigera information vilket omfattar redigering, inmatning och radering av diverse 

inmatningsfält. I detta fall räcker då den funktionalitet som existerar i Billing. Att införa en mer 

avancerad variant skulle enligt Allwood (1998) kunna leda till att arbetet för användaren 

kompliceras då denne måste lära sig den mer avancerade funktionen vilket kommer ta tid för 

användaren att lära sig jämfört med en enklare redigerings funktion. Det finns heller inget 

behov av att införa en mer avancerad funktion då den enklare varianten fyller de behov som 

användaren har. 

Kunskapsnivå och användaracceptans 

Jag anser att Billing håller acceptabla krav på kunskapsnivå och en hög användaracceptans. Den 

kunskapsnivå som krävs för att använda Billing beror främst på två faktorer, 1) användarens 

datorvana och praktiska tidigare erfarenheter av IT‐system samt 2) förkunskaper inom de 

arbetsuppgifter och rutiner som utförs.  

Gällande datorvana och IT‐system kräver Billing en relativt låg förkunskapsnivå då nya 

användare erbjuds utbildning inom IT‐ systemet vilket enligt Allwood (1998) bidrar till att sänka 

de förkunskapskrav som ställs på användaren. Billing som system är inte svårt att använda, så 

om användaren känner till arbetsuppgifterna och hur de ska utföras krävs det inga speciella 

kunskaper för att använda Billing som verktyg. 

 När det gäller arbetsrutiner och arbetsuppgifter kan detta ta lite längre tid då det inte existerar 

någon utbildning för detta och utan någon praktisk arbetserfarenhet påverkas även 

användarens arbete som denne uträttar i Billing. Det existerar ingen vägledning inom Billing 

som kan vägleda en oerfaren användare i systemet. Detta leder till att kunskapsnivån då blir 

relativt hög. 

Användaracceptansen för Billing är hög då systemutvecklarna försöker arbeta nära med 

användarna som aktivt får delta i utvecklingsarbetet och känner sig delaktiga genom att påpeka 

brister och göra egna förslag. Systemutvecklarna har även regelbunden kontakt med 

användarna då samtliga klagomål samt annan form av feedback om Billing går direkt till system- 

ansvariga vilket ger dem en bra bild av hur användarna uppfattar systemet.  
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Ändamålsenlighet och effektivitet 

Jag anser att ändamålsenligheten och effektiviteten i Billing är mycket stark. Gällande 

ändamålsenlighet och tillgång till funktionalitet så finns det mesta som krävs för att användaren 

ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och lite till. Tillgång till varierad funktionalitet är enligt 

Allwood (1998) en viktig aspekt då användaren inte behöver vända sig till alternativa metoder 

utanför IT‐systemet för att utföra sina arbetsuppgifter. Det som är mest imponerande med 

Billing är antalet funktioner som existerar och det faktum att det finns olika nivåer på hur 

komplex och omfattade varje funktion kan vara. 

Det existerar ett hundratal olika funktioner inom Billing som användaren själv kan välja och 

lägga upp genvägar till. Användaren behöver alltså inte leta upp det som används mer än en 

gång. Det existerar även en rad olika nivåer av komplexitet för vissa funktioner. En del 

funktioner är simpla och går ut på att kunna redigera, radera eller lägga till information i Billing 

via skärmdokument. Det existerar även mer komplexa funktioner som SQL -frågor vid 

rapportskrivning samt även administrativa verktyg som endast systemutvecklarna har tillgång 

till. Billing har även goda förutsättningar att expandera den funktionalitet som existerar på ett 

smidigt och enkelt sätt. 

De funktioner som jag såg användas under mina intervjuer är också väl anpassade för de 

arbetsuppgifter som användarna arbetade med. Detta är enligt Nielsen (2000) en annan viktig 

del som spelar in på hur ändamålsenligt IT‐systemet är för det arbete som ska utföras. En 

funktion som fungerar dåligt ger mindre eller ingen nytta för användaren. Vidare är Billing 

effektivt. Det enda moment jag kunde hitta som kunde fungera snabbare var de söktider som 

ibland uppstod vid sökning av kunder som har mycket information relaterad till sig.  
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer jag genom analys och diskussion redogöra för resultatet av 

utvärderingen samt mer utförligt beskriva min utvärderingsprocess under uppsatsarbetet. Som 

grund till analysen använder jag mig av det sammanställda resultatet ifrån kapitel 5 och den 

utvärderingsmetodik för handlingsbarhet som presenterades i kapitel 3. Resultatet av analysen 

kommer sedan användas i kapitel 7 för att svara på delfrågeställningarna ” Hur tillförlitigt blev 

utvärderingsresultatet med kriteriebaserade utvärdering som metod?”. och ”Vilka styrkor och 

svagheter finns med kriteriebaserad utvärdering som metod?”. 

6.1 Resultat av kriteriebaserad utvärdering  
För att få en tydlig bild av hur resultatet av utvärderingen blev så kommer jag först att 

analysera och diskutera det resultat som blev av utvärderingen som gjordes i avsnitt 5.6. Jag 

kommer sedan avsluta avsnittet med att ge förslag på hur Billing som verktyg kan förbättras. 

 

6.1.1 Billings grad av kvalité som arbetsverktyg 
Billing som arbetsverktyg uppvisar överlag god handlingsbarhet och som resultat av detta har 

Tekniska Verken i Linköping lyckats lösa mycket av den problematik som normalt sett uppstår 

inom stora komplexa IT‐system, speciellt det som Davenport (2000) tar upp om att 

verksamheter regelbundet misslyckas med att förena de tekniska och affärsmässiga visionerna 

för systemet. Att förena de tekniska och affärsmässiga visionerna är något som Tekniska Verken 

i Linköping har lyckats bra med, då det tydligt utifrån kriterierna syns att utvecklingen av 

IT‐systemet har skett i nära samarbete med användare där kultur, språk, arbetsuppgifter och 

förkunskaper har varit en viktig del av utvecklingsarbetet. 

Vidare ses Billing som ett långsiktigt projekt och är därför i ständig utveckling. Detta visar att 

Tekniska Verken i Linköping även tar ansvar för att IT‐systemet stödjer förändringar inom de 

processer (Rentzhog, 1998) som existerar på Tekniska Verken i Linköping då dessa kan påverka 

ett IT‐systems kvalitet som arbetsverktyg (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Även gränssnittet emot 

användaren är väl utvecklat vilket är en viktig del av IT‐systemets interaktionskvalitet (Ibid.). 

Gulliksen & Göransson (2002) menar att ett bra gränssnitt måste stödja olika användare med 

olika förutsättningar samt fungera som en tolk och filtrera det som användaren inte behöver. 

Även detta lyckas Billing bra med. Funktionaliteten är formad på ett sådant sätt att gränssnittet 

filtrerar bort det som användaren inte behöver vilket är viktigt för ett gränssnitt (Allwood, 

1998). Enligt Ågerfalk (2003) är den socialt instrumentala synen inom verksamheten en viktig 

komponent vid användning av IT‐system vilket kan påverka både kommunikationskvaliteten och 

interaktionskvaliteten. Det existerar både inslag av det sociala perspektivet och det funktionella 

perspektivet. Detta då utvecklarna i stor utsträckning utgått ifrån det språk som förekommer 
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inom verksamhetskulturen men även arbetat på att den funktionalitet som existerar och som 

ska vara ändamålsenliga för de arbetsuppgifter som existerar inom verksamheten. De har även 

lagt stor energi på att Billing ska vara kostnadseffektivt genom att väga användarnytta emot de 

kostnader som de lägger på IT‐systemet. Även de olika handlingssituationer som Cronholm & 

Goldkuhl (2006) tar upp får gott stöd inom Billing vilket påvisar god kommunikationskvalitet. 

 

6.1.2 Förslag på förbättringar av Billing som arbetsverktyg 
De problem som existerar inom Billing är få. Det största problemet ligger i interaktionskvalitén. 

En viktig komponent är att IT‐systemet ska vara så transparent och översiktligt som möjligt 

(Cronholm & Goldkuhl, 2006). Billing som arbetsverktyg uppfyller inte detta krav och presterar 

dåligt på detta kriterium och påverkar den nytta som gränssnittet mellan användare och 

IT‐system annars kunnat ha bidragit med. Som det är nu måste användaren ha goda kunskaper 

om de arbetsuppgifter som ska utföras samt i förväg veta hur man ska orientera sig i 

IT‐systemet. 

Det existerar ingen hjälp som vägleder användarens i hans eller hennes arbetsprocess. Det 

existerar heller ingen översikt gällande var användaren befinner sig i arbetsprocessen. En 

anledning till detta är att IT‐ systemet som Tekniska Verken i Linköping har köpt in är baserat på 

en standard som delvis har format Billing till att bli svåröverskådligt. Resultatet av detta är att 

nyare användare får en längre inlärningsperiod och att utbildningar inom IT‐systemet har 

skapats för att kompensera. 

Det andra stora problemet ligger i kommunikationskvalitén. Möjligheterna att kommunicera 

med andra användare och kunder genom IT‐systemet är starkt begränsade och majoriteten av 

all kommunikation sker därför utanför IT‐systemet, t.ex. via e-post eller telefon. Bättre 

kommunikationsmöjligheter skulle bidra till att arbetsprocessen skulle bli smidigare då 

användaren i mindre utsträckning skulle behöva förlita sig på externa hjälpmedel. Även de olika 

handlingssituationerna som existerar inom Billing skulle främjas av denna förändring vilket 

skulle leda till att kommunikationen mellan användare och kunder skulle förbättras. 

 Ett mindre problem är den hjälp funktionalitet som existerar inom Billing. Det verkar inte finnas 

något riktigt syfte till varför hjälpen existerar. Diverse försök ha gjorts men användarnyttan ha 

visat sig vara väldig låg och användarna har inte ansett sig vara i behov av det. Det har lett till 

att hjälp funktionaliteten är försummad och inte har uppdaterats korrekt. Om inget görs så 

kanske ett alternativ vore att ta bort funktionaliteten eller klippa bort de delar ifrån gränssnittet 

som inte fungerar. Som det är nu känns det som om hjälpen finns där enbart för att det är en 

standard och därför bör vara där för att IT‐ systemet ska ”kännas” mer komplett än vad det i 

verkligheten är.  
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6.2 Analys av kriteriebaserad utvärdering som metod 
För att få en tydlig bild av hur kriteriebaserad utvärderingsmetod fungerade under 

utvärderingen kommer jag att beskriva min arbetsprocess med metodmässig handlingsbarhet 

genom att sammanfatta metoden enligt de samlingsbegrepp som beskrivits i kapitel 3. 

 

6.2.1 Arbetssätt och utvärderingsprocess 
Kriteriebaserad metodutvärdering är fri och flexibel. Det existerar ingen specifik struktur eller 

regelverk för hur utvärderingsprocessen bör se ut. Cronholm & Goldkuhl (2006) motiverar det 

med att denna typ av utvärdering är ett perspektiv som ska vara enkelt att använda och justera 

vid utvärderingar på IT-system som behandlar mjuk data som inte alltid kan kvantifieras eller 

följer ett strikt induktivt synsätt.  Detta stämmer överens med min egen erfarenhet då jag 

relativt enkelt under hela utvärderingsarbetet kunde gå in och ändra på de olika premisser jag 

hade lagt upp för min studie.  

Premisserna i min studie motsvarade de kriterier jag hade tagit fram för handlingsbarhet och 

användbarhet. Jag var tvungen att justera dessa genom hela studien. De främsta faktorerna till 

justering var relevans av kriterier och definition samt tolkning av kriterier. Justeringarna skedde 

ofta i samband med insamlad empirisk data som gav upphov till nya mönster och tolkningar av 

det som undersöktes.  

Problemet med denna fria variant av utvärderingsprocess var att det blev svårt att orientera sig 

i arbetet. Jag kände mig stundtals borttappad och var tvungen att förlita mig till annan metodik 

än enbart den som återfanns i metodmässig handlingsbarhet. Vidare blev det mycket extra 

arbete då jag själv var tvungen att bedöma hur länge jag skulle fortsätta med ett visst moment 

samt i vilken riktning jag borde gå. För de övriga två typstrategierna, målfri och målbaserad har 

Cronholm & Goldkuhl (2006) ett antal grafer, checklistor samt tabeller som forskaren kan 

använda sig av för att få struktur och översikt över var i utvärderingsprocessen som denne 

befinner sig. Detta är något som jag skulle vilja se mer i för kriteriebaserad utvärdering.  

En konsekvens blev att vissa moment inom utvärderingen tog lång tid. Det blev även svårt att 

bedöma hur lång tid ett visst moment skulle ta. Det jag tänker främst på är intervjuer som är 

baserade på kriterier samt de justeringar som krävdes för att hålla dessa kriterier uppdaterade.  

Det skulle ha underlättat för mig om någon slags översiktig stegprocess existerade för dessa 

moment som beskrev hur jag enklast och smidigast borde ha gått tillväga vid olika vägval som 

uppstod under arbetet. 
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6.2.2 Kvalitetsbegrepp  
En dominerande egenskap med den kriteriebaserade metodutvärderingen som begrepp, vilket 

Cronholm & Goldkuhl (2006) tidigare påpekat, är att metodiken ska ses som ett 

tolkningsperspektiv på handlingsbarhet. De premisser som fås av kriterierna är inte konkreta 

definitioner på vad som ska utvärderas, hur det bör graderas eller hur detta kan mätas och 

analyseras. Fördelen med detta är att premisserna blir anpassningsbara och kan tillämpas på en 

rad olika fenomen som relaterar till IT-systemet. Fenomenet i fråga kan vara av både generell 

och specifik art då det är forskaren som bestämmer vilken grad av djup och bredd premisserna 

bör ha beroende på vad denne vill ha svar på.  

Vidare var det inga större problem att para ihop kriterier ifrån handlingsbarhet med de kriterier 

som hade tagits fram ifrån användbarhet. Dessa två synsätt kompletterade varandra och gav 

tillsammans en bättre bild av hur IT-systemet på Tekniska Verken i Linköping fungerade. Även 

djup och bredd hos de båda kriteriegrupperna var enkla att göra uniforma. Detta resulterade i 

att det var relativt enkelt att hitta rätt nivå i analysen av det empiriska datamaterialet som jag 

hade samlat in under arbetets gång.  

Några av de problem som jag stötte på var att kriterierna ibland kunde kännas lite för diffusa. 

Det var stundtals svårt att veta om den tolkning jag hade gjort om respektive kriterium var 

korrekt och om premisserna höll den nivå som krävdes för att få en vettig analys. Vidare fick jag 

problem att formulera dessa kriterier till respondenterna då även de ansåg att kriterierna i sitt 

originalutförande var abstrakta och inte gav en tillräckligt konkret beskrivning av kriteriet som 

jag hade ställt som en fråga. Som följd av detta var jag tvungen att formulera om kriterierna så 

att dessa enklare skulle förstås av dem som jag intervjuade.   

Det var även svårt att föra över resultatet av kriterierna till kvalitetsbegrepp som kunde mätas 

eller på annat sätt kvantifieras till ett resultat. Kriteriebaserad utvärdering som metod är 

subjektiv gällande mätningar av resultat och det existerar ingen form av mät- eller 

analysverktyg i metodiken som kan användas för detta ändamål.  För att lösa detta har jag 

försökt att använda olika modeller och synsätt ifrån annan litteratur som relaterar till generell 

handlingsbarhet och användbarhet.  

Detta medför att analysen, och även resultatet inte är helt säkrad och är av mer tolkande och 

subjektiv karaktär. För att kunna utföra någon slags mätning på kriterierna införde jag en 

gradskala som gick ifrån dålig, till medel och stark. Gällande analys av kriterier hur jag skulle 

ställa dessa emot gradskalan så fick jag utgå ifrån grundad teori som verktyg.  Även detta kunde 

ha fungerat bättre om jag istället hade haft en metod att stödja mig på. 
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6.2.3 Notations- och metodiköversikt 
Gällande notation så existerade det inte speciellt mycket av detta för kriteriebaserad 

utvärdering. Förutom matrisen som beskrev de sex olika generiska utvärderingstyperna så 

fanns ingenting jämfört med målfri och målbaserad, där olika notationer i form av tabeller, 

checklistor och grafer existerade som tydligt visade hur systemutvärderaren bör gå tillväga i sitt 

arbete. En fördel med detta upplägg var att arbetet kändes relativt fritt. Eftersom det inte 

existerade några speciella regler eller hänvisningar var det enkelt att tillämpa metodiken och 

även använda den med övrig teori.  

Något som jag märkte ganska snabbt var att helhetssynen blev lidande. Eftersom mycket fokus 

lades ner på kriteriernas bredd och djup blev det svårt att i efterhand upptäcka något i 

undersökningen som låg utanför de premisser som tidigare tagits fram. En möjlig konsekvens av 

detta är att mycket onödigt arbete kan uppstå då systemutvärderaren kan börja undersöka 

något som visserligen är relevant för premisserna men som ifrån verksamhetssynpunkt inte 

nödvändigtvis medför någon större nytta och som endast kan inses om t.ex. en verksamhets- 

och målanalys har gjorts.  

Jag blev även konfunderad över den standardnotation som Cronholm & Goldkuhl (2006) 

redovisade gällande kriterier. De menar att kriterierna bör skrivas som beskrivning av kriterier 

följt av vad användaren anser om kriteriet vid användning av IT-systemet samt vad detta kan ha 

för verksamhetseffekt. Jag hade problem med att komma fram till exakta verksamhetseffekter 

då kriterierna var relativt subjektiva och då jag inte heller hade utfört någon verksamhetsanalys 

utan enbart en utvärdering på IT-systemet och därför vet jag inte riktigt hur jag skulle kunna 

motivera verksamhetseffekterna. 

Ett annat problem var det snabbt växande empiriska materialet vid intervjuer. Jag insåg snabbt 

att kriteriebaserad utvärdering tar långt tid och skapar mycket empirisk data. Detta kan vara 

positivt då rikare empiri innebär säkrare resultat. I detta fall blev det även också negativt då 

notation gällande hantering och bearbetning av empirisk data helt saknades. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer jag knyta ihop resultatet av diskussion och analys. Jag kommer göra detta genom 

att först svara på delfrågorna ”Hur pålitligt blev utvärderingsresultatet med kriteriebaserade utvärdering 

som metod?” och ”Vilka styrkor och svagheter finns med kriteriebaserad utvärdering som metod?” för 

att sedan kunna svara på huvudfrågeställningen ”Vilka förändringar kan behövas i 

utvärderingsmetoden?” 

7.1 Hur trovärdigt blev utvärderingsresultatet med 

kriteriebaserad utvärdering som metod?  
Tack vare det rika empiriska material som producerades (se avsnitt 5.5) och det faktum att 

kriterierna var enkla att anpassa till studien (se avsnitt 6.6.2) anser jag att det resultat som 

tagits fram i denna studie speglar Billing som IT‐system relativt bra utifrån de premisser som 

tagits fram. En komponent som starkt bidrog till detta var att jag hade tillgång till ett antal olika 

användare (se avsnitt 5.3 - 5.4) och därmed kunde utvärdera den interaktion som ägde rum 

mellan användare och IT-system.  

Jag kan även se hur detta kunde ha blivit ett problem om jag istället hade valt kriteriebaserad 

utvärdering utan användares medverkan (se avsnitt 3.3). Problemet med denna variant är att 

användarinteraktionen helt skulle tas bort och att kriterierna för handlingsbarhet primärt är 

framtagna för att bedöma kommunikativa och interaktionshandlingar mellan användare och 

IT‐system (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Denna slags utvärdering är kraftigt begränsad om inga 

användare finns. 

Det gick även relativt enkelt att para ihop användbarhet med handlingsbarhetskriterier då 

Cronholm & Goldkuhl (2006) tog upp diskussionen gällande hur användbarhet och 

handlingsarhet relaterar till varandra vilket hjälpte mig att förstå den koppling som 

kommunikationskvalitet hade med interaktionskvalitet inom IT‐system. Tillsammans gav 

respektive kriteriegrupp en bättre helhetsbild över Billing (se avsnitt 6.2.2) jämfört med om jag 

enbart skulle ha tagit med en av dem. Det var även enkelt att se vad i Billing som skulle kunna 

förbättras då kriterierna var distinkta ifrån varandra och inte hade något överlapp (se avsnitt 

6.2.2). 

Det som inte var lika enkelt var att försöka få ett mer exakt mått på Billings kommunikativa och 

interaktiva egenskaper(se avsnitt 6.2.2). Som ett ungefärligt mått gällande Billings styrkor och 

svagheter samt förslag på förändringar ser jag resultatet som utmärkt. Om något mer exakt 

mått eftersöks där detaljer och konkret data krävs tror jag att det kan bli lite svårare då 

kriterierna till sin natur är subjektiva vilket lätt kan leda till att den grad av tolkning som krävs 

gör det svårt att kunna återge mer konkreta mått (se avsnitt 6.2.2). 
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7.2 Vilka styrkor och svagheter finns hos kriteriebaserad 

utvärdering som metod? 
Att arbeta med kriteriebaserad utvärdering som metod har inneburit en hel del arbete då 

metoden inte känns färdig. Stora delar av mitt arbete var inte täckt av någon notation eller 

beskrivning (se avsnitt 6.2.3). Det existerade heller ingen översiktprocess om hur en typisk 

utvärdering bör gå till (se avsnitt 6.2.1) eller information som specifikt förklarade hur insamling 

av data bör gå till(se avsnitt 6.2.3) eller hur utvärderaren bör ställa sig emot kriterier och 

användare (se avsnitt 6.2.2).  

Även analys av datamaterial var problematisk då inget tillvägagångssätt fanns (se avsnitt 6.2.1). 

Det krävdes mycket förarbete och eftertänksamhet under utvärderingen vilket har gjorde 

arbetet med metoden relativt omständligt. Ett resultat av detta är att det kan bli problem att 

använda kriteriebaserad utvärdering vid stora utvärderingar då den empiri som skapas kommer 

bli problematisk att hantera på grund av storleken av det empiriska materialet (se avsnitt 6.2.3). 

Det existerar inte heller några verktyg för att hantera detta. 

Jag är inte heller helt säker på om kriteriebaserad utvärdering som ensam generisk typ kan 

fånga hela bilden av ett IT‐system och dess verksamhet (se avsnitt 6.2.3). Målbaserad eller 

målfri utvärdering som beskrivs av Cronholm & Goldkuhl (2006) ger en mycket bättre översikt 

av verksamheten, dess processer och vilka verksamhetseffekter IT‐systemet har på 

verksamheten. Utan detta kan det bli svårt att veta om det som undersöks verkligen gagnar 

verksamheten och dess behov då det holistiska perspektivet saknas. Detta kan resultera i 

onödigt arbete då vissa delar av IT‐systemet som utvärdera inte nödvändigtvis kommer ge 

någon nytta till verksamheten. 

Den största styrkan med metoden är dess flexibilitet (se avsnitt 6.2.1). Det är extremt lätt att 

anpassa metoden till sitt eget arbete och den är därmed som metod väl anpassat för 

hermeneutiska studier. Det är även enkelt att ändra premisserna utan att riskera kvalitén på 

utvärderingen (se avsnitt 6.2.1) och översiktligt se resultatet av den utförda analysen när 

kriterier ställs emot varandra (se avsnitt 6.2.2). Även resultatet av utvärderingen avspeglar IT-

systemet relativt väl (se avsnitt 6.2.2) då de kriterier som tagits fram som 

utvärderingspremisser är distinkt utformade och tillsammans återger en tydlig bild av de 

kommunikativa egenskaper som undersökts inom IT-systemet. 
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7.3 Vilka förändringar i utvärderingsmetoden kan behövas 

för att underlätta kriterierbaserad utvärdering av 

handlingsbarhet? 
Ett förslag vore att skriva om kriterierna så de blir mer konkreta (se avsnitt 7.1) eller ge förslag 

på hur systemutvärderaren ska gå tillväga vid omformulering av kriterier som begrepp (se 

avsnitt 7.2) genom att mer ingående beskriva intentionen bakom kriterierna och vad de är 

grundande på. Detta skulle ge systemutvärderaren valfrihet att formulera om kriterierna så de 

blir användbara men samtidigt behålla deras funktion som goda premisser för utvärderingen.  

Metoden bör även inkludera någon form av kvalitetsbegrepp. Hur detta bör gå till kan jag inte 

säga något om konkret. Dock föreslår jag att i metoden åtminstone påpeka detta och kanske ge 

förslag på lämpligt komplement för att underlätta denna del av utvärderingsprocessen då 

systemutvärderaren i den aktuella versionen av metodiken måste förlita sig på annan allmän 

analysmetodik (se avsnitt 7.2), t.ex. grundad teori samt användning av en egen skala för att 

kunna jämföra och bedöma kvalitet för respektive kriterium(se avsnitt 7.1), vilket inte är 

optimalt. 

Det skulle även kunna gå att göra en kombination av t.ex. målbaserad och kriteriebaserad 

utvärdering där vikten läggs på kriteriet och den målbaserade används som en kontroll emot 

det som undersöks. T.ex. skulle handlingsbarhet kunna inkludera mer ingående förklaringar 

eller beskrivningar hur en utvärdering med en kombination av kriteriebaserad och en annan 

utvärderingstyp skulle kunna gå till då detta skulle reducera bristen på helhetsperspektiv (se 

avsnitt 7.2). 

En sista punkt som jag tror skulle underlätta ett eventuellt systemutvärderingsarbete är att 

införa någon slags rekommendation eller förslag på hur ett typiskt arbetssätt ser ut vid en 

kriteriebaserad utvärdering. Som det är nu får systemutvärderaren själv orientera sig utan 

kompass eller karta (se avsnitt 7.2) och detta blir relativt osäkert. Min utvärdering var ändå 

relativt liten så detta problem kommer troligen blir betydligt mer kännbart desto större 

utvärderingen är. Det jag specifikt skulle vilja se är ett konkret tillvägagångssätt gällande 

utvärderingsprocessen från början till slut vid en utvärdering. Cronholm & Goldkuhl (2006) bör 

t.ex. i metodmässig handlingsbarhet inkludera beskrivningar i form av fallstudier som visar hur 

de olika stegen i processen bör hanteras. Denna fallstudie kan illustreras med hjälp av regler, 

diagram eller tabeller samt mer konreta metod beskrivningar. 
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8. Avslutande reflektioner 
I detta kapitel tar jag upp de frågor och funderingar som har dykt under skapandet av min 

uppsats. Jag kommer att reflektera över uppsatsens resultat och vad jag har lärt mig av utföra 

en utvärdering av ett IT‐ system inom ett medelstort företag för att sedan avsluta kapitlet med 

förslag för vidare forskning inom handlingsbarhetsområdet. 

 

8.1 Uppsatsarbete och resultat 
När jag påbörjade uppsatsen var det i början svårt att hitta ett företag som var stort nog. När 

jag väl fick kontakt med Tekniska Verken i Linköping via en bekant så var det i början svårt att 

veta exakt vad jag ville undersöka då den IT‐infrastruktur Tekniska Verken i Linköping har är 

väldigt stor och komplex. Även avgränsningen av uppsatsen tog väldigt långt tid och blev inte 

helt färdig förrän referensramen och empiridelen var helt klara. Att fokuset i studien skulle ligga 

på IT-stödet Billing med kärnprocessen administrativ kundservice som verksamhetskontext blev 

inte helt uppenbart förrän under slutskedet av uppsatsen. 

En stor del av tiden gick även ut på att koordinera de resurser jag hade till mitt förfogande 

under arbetets gång. Eftersom det fanns ett stort antal användare som jag kunde välja ibland så 

hade jag en handledare på Tekniska Verken i Linköping som hjälpte mig att stämma av med de 

intervjuer och observationer som jag hade tänkt använda mig av. Jag hade även regelbunden 

kontakt med personalansvarig för att enklare kunna hitta användare samt lägga upp tider för 

intervjuer och observation. Detta resulterade i ett väldigt rikt empirimaterial. Detta gav mig 

vissa svårigheter då jag inte hade tidigare erfarenhet av väldig fyllig empiri vilket resulterade i 

att jag vände mig till grundad teori vilket hjälpte mig oväsentligt med att bryta ner empirin till 

något mer hanterbart än vad den var i dess ursprungliga form. 

Det var även väldigt intressant och göra en utvärdering på ett stort IT‐system och se hur den 

iterativa processen inom ett uppsatsarbete på avancerad nivå fungerar. I stort sett samtliga 

delar av uppsatsen har redigerats ett antal gånger under arbetet. Det var även väldigt 

intressant att äntligen se hur hermeneutiken fungerar inom kvalitativa studier. Som ett resultat 

av detta så är samtliga delar av referensramen benämnda som perspektiv och ska därför ses 

som en tolkning av vad användbarhet och handlingsbarhet är. 

Gällande kriteriebaserad utvärdering som metod så anser jag att det har potential som kan 

medföra en hel del nytta till verksamheter.  
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8.2 Vidare studier 
Det existerar stora möjligheter att komplettera metodmässig handlingsbarhet då den ännu inte 

kan ses som helt utvecklad. Till exempel menar Böckert & Thulin (2005) i sin reflektion att 

handlingsbarhet känns väldigt konceptuell vilket även jag håller med om och att mer studier 

krävs för att komplettera handlingsbarhet som ett utvärderingsperspektiv på IT-system. 

Några exempel på konkreta forskningsteman som jag skulle vilja se är mer ingående 

undersökningar av hur handlingsbarhetskriteriet bör formuleras och kvantifieras vid 

utvärderingar. Mer specifikt vilken påverkan olika formuleringar av handlingsbarhetskriteriet 

kan ha på en utvärdering vid intervjuer med typstrategin IT-system i användning (Cronholm & 

Goldkuhl, 2006). Jag skulle även vilja se en utveckling av analysmetodik specifikt framtagen för 

empiriska studier gällande gradering samt jämförelse mellan olika handlingsbarhetskriterier 

under ett utvärderingsarbete(Ibid.). 

Ett annat intressant tema skulle vara studier som använder sig av olika kombinationer av de 

typstrategier som återfinns i metodmässig handlingsbarhet och försöka reda ut hur och när de 

bör användas. Mer specifikt hur resultatet av en utvärdering med en kombination av 

typstrategierna kriteriebaserad och målbaserad skiljer sig ifrån en utvärdering som endast 

använt sig av kriteriebaserad typstrategi för att ta reda på om och när en kombination av 

typstrategier återger en bättre bild av det utvärderade IT-systemet då det, till skillnad ifrån 

endast kriteriebaserade typstrategi, även inkluderar verksamhetseffekter. 

Jag anser även att fler studier som rent generellt kan belysa det praktiska användandet av 

metodmässig handlingsbarhet behövs då det existerar väldigt lite gällande litteratur och 

fallstudier som beskriver hur en utvärdering bör utföras. Det jag framförallt skulle vilja se är 

studier som kan utveckla den befintliga notations- och metodiköversikten av typstrategin 

kriteriebaserad utvärdering. 

Även min egen uppsats kan användas som en utgångspunkt för framtida studier då mitt 

forskningsarbete har varit av mer reflekterande art och därför skulle kunna kompletteras med 

studier där teorianknytning spelar en större roll för det resultat som produceras, t.ex. skulle de 

reflektioner som jag har kommit fram till i avsnitt 7.3 kunna verifieras emot en litteraturstudie 

som relaterar till handlingsbarhetsområdet.  
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Bilaga 

 

Intervjumall 

 
Allmänna frågor: 
• Vem är du (namn, kön och ålder) 
 
• Vad har du för arbetsuppgifter/ansvarsområde och vilken titel har du i ditt arbete. 
 
• Vilken tidigare arbetserfarenhet hade du innan du började arbeta här 
 
• Vilken tidigare utbildning(ar) har du 
 
• Kan du kort beskriva vad din avdelning arbetar med. 
 
Systemanvändarfrågor: 
Hjälpfunktion( t.ex. en hjälp i form av text som beskriver kortkommandon och funktioner 
inom systemet)  
 
• Existerar det en hjälpfunktion i systemet. 
 
• är hjälpfunktion praktiskt tillfredställande eller problematisk att använda. 
 
• Är hjälpfunktion enkel och lättförståelig eller svår och kryptisk att förstå sig på. 
 
• Hur ofta används hjälpfunktionen när användaren har kört fast och behöver hjälp. 
 
• Om användaren har behövt vända sig till pappersmanualen vid något tillfälle då svaret på 
problemet inte kunde hittas på något annat sätt. 
 
• Om det finns några andra alternativ vid behov av hjälp (online hjälp, telefon, hjälp av kollegor 
etc.) 

 

Informationshantering 
• Upplevs systemet som att det stundtals ger för tok för mycket information vid arbetet. 
 
• Finns det då någon funktion i systemet som fungerar som ett ”komihåg” hjälpmedel där 
användaren kan återkomma till eller slå upp den information som behövs för att fortsätta dess 
arbete. 
 
• Behövs några övriga hjälpmedel vid arbetet, t.ex. papper och penna, eller notepad för att 
komma ihåg all data som skapas under arbetets gång. 
 
• Är det relativt enkelt att komma ihåg den information som systemet produceras under arbetets 
gång. 
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• Existerar situationer där mängden information skapar förvirring och stress under arbetets 
gång. 

 

Systemvänlighet 
• Kan systemet ibland upplevas som svårhanterligt rent praktiskt. 
 
• Kan systemet ibland ställa för höga krav på användarens förkunskaper  
 
• Har användaren deltagit i någon form av utbildning inom systemet 
 
• Är det stundtals svårt att se och förstå var i systemet olika arbetsuppgifter kan utföras. 
 
• Om systemet stundtals blir krångligt eller får svårt att förstå sig på under arbetets gång. 

 

Navigation 
• Är det tydligt och enkelt vart användaren kan navigera. 
 
• Är det tydligt vart användaren befinner sig i systemet. 
 

När/om fel inom systemet uppstår 
• Är de felmeddelanden som dyker upp vettiga och är dem lätta att förstå. 
 
• Hjälper felmeddelanden till att förstå och underlätta de problem som uppstått. 
 
• Upplevs eventuella felmeddelanden som något nyttigt som förklara situationen. 

 

Arbetsuppgifter 
• Ses systemet av användaren som tidsparande och det rekommenderade arbetssättet att 
utföra arbetsuppgifter. 
 
• Hur ofta används systemet vid arbetsuppgifter.  
 
• Existerar det arbetsuppgifter som inte kan hanteras av systemet men som möjligen skulle 
kunna lösas snabbare med hjälp av systemet. 

 

Kommunikations möjligheter och samordning inom systemet 
• Existerar det möjligheter i systemet så att användaren kan kommunicera sitt arbete till andra 
medarbetare. 
 
• Är det enkelt eller svårt för användaren att kommunicera sitt arbete till andra medarbetare 
 
• Kan användaren se vem som har skickat kommunikationen /meddelandet 
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Användarhandlingar  
• Ger systemet användaren en tydlig och klar feedback av de handlingar han eller hon utför 
under sitt arbete 
 
• Är det enkelt att se det resultat av det arbete som har utförts i systemet  
 
• Kan användaren på något sätt kontrollera det arbete som redan utförts i systemet, (på något 
sätt få en bekräftelse på att arbete verkligen har utförts)  
 
• Om de handlingar som användaren behöver för att bedriva sitt arbete finns tillgängliga vid den 
tidpunkt användaren behöver dem. 
 
• Om de handlingar som användaren behöver för att bedriva sitt arbete finns tillgängliga på en 
enda plats och inte är spridda på olika platser i systemet 

 

Språk och begrepp  
• Är de begrepp och det språk som används i systemet på ett sådant sätt så att det är 
lättförståeligt och utan jargong.  
 

Ångra och redigera funktioner 
• Om användaren på något sätt ångra tidigare utförda handlingar. 
 
• Är denna funktion automatisk eller måste användaren själv gå in och ändra det som tidigare 
har gjort (t.ex. Word/MSWORKS och ångra funktionen i redigera menyn för automatiskt ångra 
ändringar 
 

 

 

 


